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Edmund Kowalski CSsR1
Rzym

Etyka spotkania
Personalizm egzystencjalny G. Marcela: od wymogu
ontologicznego do imperatywu etycznego
Paul Ricoeur (1913-2005), w opublikowanych rozmowach z Gabrielem
Honoriuszem Marcelem (1889-1973) na temat „etica dell’alterità” (marzec
1967), stwierdza jednoznacznie „bezużyteczność poszukiwania u Marcela
pewnego systemu moralnego lub określonej pozycji w odniesieniu do perspektyw Heideggera – ontologii bez etyki – lub Levinas’a – etyki bez ontologii”.
Jednocześnie jednak podkreśla niepowtarzalny sposób filozofowania Marcela, który przekształca się w „nieustanne przybliżanie się” do fenomenologiczno analizowanych rzeczywistości oraz w wartość „konkretnej uniwersalności”
obecnej w różnorodnych doświadczeniach, tak często pomijanych w filozofii
moralności2. W celu właściwego zrozumienia fundamentalnej relacji, jaka zachodzi między ontologią i etyką w filozoficznym dyskursie Marcela, wskazanej wyżej przez Ricoeur’a, należy omówić filozoficzno-antropologiczną analizę
G. Marcela zarówno na poziomie ontologicznym, jak i etycznym (Etre et Avoir,
L’homme problematique, Homo Viator, Le Mystère de l’Etre). Relacja między etyką i ontologią została wyakcentowana przez Marcela przede wszystkim
w Entre éthique et ontologie: la disponibilité3. Analiza filozoficzna, antropologiczna i etyczna G. H. Marcela opiera się przede wszystkim o dialektykę istnienia i posiadania (być-mieć), problemu i tajemnicy (problem-misterium), która
otwiera i roztacza przed człowiekiem, żyjącym w konkretnej sytuacji egzysten1

2

3

Edmund Kowalski – o. prof. dr, profesor nadzwyczajny w Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Alfonsiana, e-mail: ekowalski@libero.it.
P. Ricoeur, G. Marcel, Per un’etica dell’alterità. Sei colloqui [red.] Franco Riva, Edizioni Lavoro, Roma 1998, s. 133. (Je n’ai jamais pensé à écrire une éthique – mówi G. Marcel
w wywiadzie z Pierre Boutang – pour cette simple raison que je me suis toujours senti éloigné
du formalisme, [w:] P. Boutang, Gabriel Marcel, J. M. Place, Paris 1977, s. 93).
G. Marcel, Entre éthique et ontologie: la disponibilité, [w:] Aa. Vv., Gabriel Marcel (Colloque
organisé par la Bibliothèque National et l’association «Présence de Gabriel Marcel», 28-30 settembre 1988), Bibliothèque National, Paris 1989, s. 157-165.

13

Edmund Kowalski

cjalnej, szeroki horyzont ontologiczny4. Poprzez pryzmat relacji między etyką
i ontologią francuski myśliciel analizuje podstawowe zagadnienia filozoficzno-antropologiczne, takie jak egzystencja ludzka, podmiotowość i interpersonalność5. Bycie i działanie, ontologia i etyka – według Mauro Cozzoli – znajdują
się u Marcela w intymnej i solidarnej współzależności: „wymóg ontologiczny
jest imperatywem etycznym”6. W niniejszym artykule, w syntetycznym skrócie, chciałbym: (1) przestawić kontekst i sposób filozofowania G. H. Marcela,
następnie (2) przeanalizować wymiar ontologiczny bycia człowiekiem-osobą
i (3) wymiar etyczny bycia i działania osoby, a na końcu, (4) wskazać niektóre
implikacje antropologiczno-etyczne w zakresie bioetyki7.

1. Filozofia myśli myślącej i ludzkiej egzystencji
G. H. Marcela
Dzieło G. Marcela zrodziło się z krytycznej i polemicznej reakcji na przedmiotowy racjonalizm, który charakteryzuje większość antymetafizycznych kierunków nowoczesnej myśli filozoficznej, w szczególności na racjonalizm typu
kartezjańskiego, kantowskiego, idealizm i panlogizm Hegla oraz oczywiście
pozytywizm, a także scjentyzm i naturalizm8. Jak dobrze wiemy, Marcel nigdy nie chciał zbudować „systematycznej metafizyki”, tak jak to uczynił Kant,
Schelling czy Hegel. Pozwolił jednak, aby „jego filozofię” określano mianem
„neo-sokratyzmu”9, ewentualnie sokratyzmu chrześcijańskiego, ale on sam rozpoznaje się tylko jako „myśliciel egzystencjalny”10, odrzucając jednocześnie
4
5
6

7

8

9

10

Por. M. Lancellotti, Marcel. Antinomie e metafisica, Edizioni Studium, Roma 2003.
P. Ricoeur e G. Marcel, Per un’etica dell’alterità. Sei colloqui, s. 139-148.
M. Cozzoli, L’uomo in cammino verso… L’attesa e la speranza in Gabriel Marcel, Abete,
Roma 1979, s. 267.
Por. E. Kowalski, CSsR, Quale uomo e quale etica per la bioetica? Una proposta di umanizzazione della riflessione bioetica, “Studia Moralia” 39 (2001), s. 175-195; tenże, L’uomo pastore
dell’essere e l’etica dell’incontro. Dall’esigenza ontologica all’imperativo etico nella filosofia
dell’uomo in cammino di Gabriel Marcel, “Studia Moralia” 40 (2002) 1, s. 143-169; tenże,
L’uomo: problema o mistero per la bioetica? Approccio contemplativo all’uomo nella filosofia
dell’invocazione di Gabriel Marcel, “Studia Moralia” 40 (2002) z. 2, s. 467-509.
G. Marcel, Etre et Avoir, Aubier, Paris 1935, s. 319 [EA]; tenże, En Chemin, vers quel Eveil?,
Gallimard, Paris 1971, s. 81 [ECE].
G. Marcel, L’uomo problematico, Borla, Torino 1964, s. 58 [UP]; tenże, Présence et immortalité, Flammarion, Paris 1959, s. 184; tenże, La dignité humaine et ses assises existentielles,
Aubier, Paris 1964, s. 217 [DH]; R. Davignon, Le mal chez Gabriel Marcel. Comment affronter la souffrance et la mort?, Cerf-Bellarmin, Paris-Montréal 1985, s. 161-164; D. Composta,
Intersoggettività e morale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, s. 65.
ECE, s. 97.
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etykietkę „egzystencjalista”11. W polskiej literaturze spotykamy konsekwentne
określanie go jako chrześcijańskiego egzystencjalisty12. Marcel, jako „filozof
egzystencjalny” – według Dario Composty – nie uległ wpływom Kierkegaarda,
Jaspersa, Heideggera, a tym bardziej J. P. Sartre’a czy M. Merleau Ponty’ego,
do których nie chciał być podobny nawet poprzez mniej lub bardziej ukrytą polemikę, co więcej, od których chciałby utrzymać dystans, w sposób świadomy
i odważny, ze względu na ich ateistyczne myślenie13.
W kontekście badań filozoficznych – według Marcela – nie posiada się koncepcji wstępnej w formie przygotowanego uprzednio schematu, odpowiednika
uprzednio opracowanego projektu (pojęcia) technicznego, charakterystycznego
dla filozofii abstrakcyjnej, systematycznej i statycznej. W badaniach filozoficznych Marcela, rzeczywiście, nie istnieją ani „uprzedzenia” czy wstępne założenia społeczne, polityczne, etyczne lub religijne, ani gotowe już tzw. „wyniki
ogólne” a „filozof często idzie na chybił trafił”14. Jego poszukiwania i badania
filozoficzne stanowią przede wszystkim przejście od „sytuacji przykrego dyskomfortu do sytuacji przyjemnego odprężenia”, od sytuacji „stawiania pytania”
do sytuacji „szukania odpowiedzi”. Ten wymiar nieustannych poszukiwań –
zwany filozofią konkretną, „filozofią myśli myślącej” lub filozofią ludzkiej egzystencji – należy jednak uznać za pierwotny i bezpośrednio doświadczalny
fakt, tzn. za „coś w czym ja jestem i w czym ja osobiście biorę udział” (ja jestem w konkretnej sytuacji egzystencjalnej, ja przeżywam tę konkretną sytuację), a następnie należy przede wszystkim zwrócić uwagę, analizować i inter11

12

13

14

G. Marcel, Le Mystère de l’Etre, Vol. I Réflexion et Mystère, Vol. II Foi et réalité, Aubier, Paris
1951, s. 5 [MEI][MEII]; tenże, L’Homme Problématique, Aubier, Paris 1955, s. 72 [HP]; DH,
s. 10; ECE, s. 228, 230; por. M. Cozzoli, L’uomo in cammino verso, s. 17; UP, s. 58.
Por. I. Dec, Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Papieski Wydział
Teologiczny, Wrocław 1995; tenże, Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 1996; S. Kowalczyk, Marcel: Człowiek we wspólnocie miłości
i wiary, [w:] tenże, Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Michalineum, Warszawa 1990, s. 356-376; K. Tarnowski, Ku absolutnej ucieczce. Bóg i wiara
w filozofii Gabriela Marcela, WN PAT, Kraków 1993; tenże, Gabriel Marcel i perspektywy filozofii religii, [w:] tenże, Bóg fenomenologów, Biblos, Tarnów 2000, s. 167-189; tenże, Filozofia
transcendencji Gabriela Marcela, tamże, s. 125-166; J. Tischner, Gabriel Marcel, [w:] tenże,
Myślenie według wartości, Znak, Kraków 2000, s. 154-165; J. Warzeszak, Gabriela Marcela
egzystencjalistyczny sposób podejścia do istnienia Boga, „Warszawskie Studia Teologiczne”
XXII (2009) z. 1, s. 73-102.
D. Composta, Intersoggettività e morale, s. 67; por. G. Marcel, Remarques sur l’irreligion contemporaine, [w:] EA, s. 259-297.
G. Marcel, Il mistero dell’essere, Borla, Roma 1987, s. 18-20 [ME]; tenże, Essai de philosophie concrète, Gallimard, Paris 1940, s. 21-61, 92-126; M. M. Davy, Un philosophe itinérant. Gabriel Marcel, Flammarion, Paris 1959.
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pretować to „ja”, to „ja sam”15. Konkretna sytuacja egzystencjalna nie dotyka
„ja” tylko z zewnątrz, ale kwalifikuje go wewnętrznie. Inaczej mówiąc, w tej
konkretnej sytuacji w której ja sam jestem zaangażowany, opozycja pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym traci swoje znaczenie. „Ja” nie może nigdy
być uznane za coś, za przedmiot analizowany w ramach pewnego systemu. „Ja
istnieję”, „ja żyję” stanowi czysty i bezpośredni wymiar poznawalności (doświadczenie, poznanie intelektualne). Jeżeli „ja istnieję” stanowi egzystencjalną i intelektualną pewność, to tylko pod warunkiem, że jest ono spostrzegane
w jego nierozłącznej jedności16. „Ja istnieję-żyję” nie tylko stanowi fundament,
ale równocześnie poprzedza i przekracza „ja myślę” (kartezjańskie cogito), stąd
nie cogito ergo sum, lecz sum ergo cogito. Innymi słowy, „ja istnieję” wypełnia
i całkowicie wyczerpuje bycie człowiekiem-osobą, jako osobowe „ja”, co oznacza, że „ja” jest zawsze „ja istniejącym” i „ja osobowym”, nawet jeśli „nie jest
jeszcze” lub „już nie jest” „ja myślącym” (mówimy w tym przypadku o embrionach ludzkich czy osobach w stanie wegetatywnym).
„Ja istnieję”, dla G. Marcela, wskazuje na jeszcze inny, podstawowy fakt,
a mianowicie, że ja nie istnieję tylko dla siebie samego, lecz – jako istniejący-żyjący – objawiam się, manifestuję się innym. Prefiks „e” we francuskim
czasowniku „exister” (łac. esse, wło. essere, esistere; pol. egzystować, egzystencja) w rzeczywistości oznacza: poznaj mnie, daj mi poznać się lub rozpoznać, zarówno przez innych, jak i przez siebie samego (słynne delfickie: γνῶθι
σεαυτόν – poznaj samego siebie). Innymi słowy, Marcel chciałby odpowiedzieć
na podstawowe pytanie: „Kim jestem?” Niniejsza problematyka wskazuje kierunek jego filozoficzno-antropologicznych poszukiwań a jednocześnie stanowi
początek jego swoistej ontologii (egzystencjalnej).

2. Tajemnica bytu – wymiar ontologiczny istoty ludzkiej
Mówiąc o znaczeniu i charakterze prowadzonych przez siebie badań, chodzi
przede wszystkim – wyjaśnia Marcel – o potrzebę czy raczej „wymóg transcendencji”17. „Transcendować”, w tym przypadku, nie oznacza zwykłego przekraczania limitu, granicy czy ograniczenia przestrzennego lub czasowego. Odwołując się do tradycyjnej antytezy immanentno-transcendentnej, Marcel proponuje
inne, swoje rozróżnienie pomiędzy „przekraczaniem poziomym” i „przekracza15

16
17

Por. S. Labate, Intimità e trascendenza. La questione dell’io a partire da Gabriel Marcel, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007; I. Poma, Gabriel Marcel. La soglia invisibile, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli 2008.
ME, s. 89-90.
ME, s. 41.
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niem pionowym”, jako swoistej metody fenomenologicznej „wchodzenia, schodzenia i ponownego wchodzenia”: od życia do myśli (refleksja pierwszego
stopnia), od myśli do życia (refleksja drugiego stopnia, refleksja odzyskująca),
w celu odzyskania rzeczywistości i sensu istnienia oraz wyjaśnienia dokładnych
relacji między życiem (bycie-istnienie) i doświadczeniem (poznanie, uczestnictwo)18. „Wymóg transcendencji” stanowi głównie „brak satysfakcji” i jest
istotnie doświadczany jako niezadowolenie19. „Niezadowolenie” posiada dwojaki dynamizm, z jednej strony, jest zdeterminowane brakiem czegoś (pewna
wartość), która faktycznie znajduje się na zewnątrz, poza „ja” („doświadczenie
transcendencji”), z drugiej strony, „ja” może przyswoić tę zewnętrzną wartość
i w konsekwencji uczynić z niej swoją, „moją” wartością („doświadczenie immanentności”).
Dynamika niezadowolenia zapewnia „ja” swobodę ruchu (kreatywność,
twórczość, rozwój), którego potrzebuje: „transcendentne jest immanentnym
w doświadczeniu”. Doświadczenie transcendentne jest w zasadzie wewnętrznym odniesieniem przeżywanym przez „ja” w intymności swojego sumienia20.
Można w tym względzie zauważyć, że Marcel chciał natychmiast dodać – idąc
drogą wytyczoną przez fenomenologię Husserla – że „świadomość jest zasadniczo świadomością czegoś innego ode mnie”21. W konsekwencji, potrzeba transcendencji, rozumiana w swoim metafizycznym znaczeniu jako doświadczenie
transcendentnego (również Transcendensu), wskazuje na „istnienie innego ja”,
co więcej, na relację „wychodzenia z siebie” i komunikowania się między ja-ty. Istnienie innego (inność, transcendencja), w rzeczywistości, zakłada otwarcie się: adeaquatio rei et intellectus. Definicja prawdy św. Tomasza z Akwinu –
według Marcela – bierze pod uwagę proces poznawczy, który odbywa się na
zasadzie interakcji, poczynając od siebie samego i wracając do samego siebie,
w celu stwierdzenia tego, co jest (rzeczywistość, fakt). Rozumowanie (intellectus) ustanawia, w stosunku do zewnętrznej rzeczy-przedmiotu (res), specyficzną
relację dokładnej i precyzyjnej odpowiedniości (adeaquatio). Istotą tej relacji
jest wywoływane przez M. Heideggera – w Dall’essere alla verità – „zaprezentowanie się”, „przedstawienie się” rzeczy samej w sobie, ale w ten sposób,
aby ona kierowała naszym rozumowaniem i sprawiła, aby była odwzorowana
tak, jak się prezentuje, manifestuje. Warunkiem niniejszej autoprezentacji jest
otwartość na płaszczyźnie naszego spotkania22. G. Marcel nie tylko cytuje powyższe słowa analizy fenomenologicznej Heideggera, ale przede wszystkim
18
19
20
21
22

ME, s. 41-43.
ME, s. 43.
ME, s. 47-49.
ME, s. 53.
ME, s. 71-72.
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aplikuje je do podstawowych relacji spotkania. Według francuskiego myśliciela nie chodzi zbytnio o przestrzenną „strefę” czy płaszczyznę spotkania, ale
o istotę spotkania, tzn. współistnienie, współuczestnictwo, komunikowanie się
i o wolę porozumiewania i komunikowania się23.
Powyższa afirmacja o istocie spotkania sprawdza się w pierwszej i podstawowej komunikacji pomiędzy „ciałem” i „moim”. Dla Marcela nie istnieje dystynkcja między „moje ciało” – uważane za „jakieś” ciało lub „jakiekolwiek”
organizm – i „moim ja”. Bezpośrednie (doświadczalno-zmysłowe) i pośrednie (rozumowanie) poznanie ludzkie zapewniają nas, że „to właśnie ciało” jest
i nie może być niczym innym jak tylko „moim ciałem”. Obydwa rodzaje poznania bazują na istotowej nierozłączności i nierozerwalności między „moim
ja” i „moim ciałem”. Zasadniczy problem dotyczy jednak pojęcia „posiadania”
(mieć, posiadać). Ja nie posiadam „ciała”, tak jak posiadam mój dom, samochód
czy psa, lecz ja jestem cielesny. Jedność sui generis, która stanowi „moje ciało”, jako „moje”, jest jednością doskonałą, istotową i egzystencjalną. Mówienie
„moje ciało” oznacza radykalne negowanie kartezjańskiego dualizmu. Nawet
nie mogę uważać „mojego ciała” jako mojego narzędzia lub środka, dzięki któremu działam w świecie. Ja nie posługuję się moim ciałem, „ja jestem moim
ciałem”24. Uzasadnionym jest mówić „ja jestem moim ciałem”, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to „moje ciało” nie jest przedmiotem, nie jest „czymś”, ale
„ciałem-podmiotem” (jak nawet potocznie mówimy „ja z krwi i kości”) z którym posiadam osobowy i ściśle określony rodzaj połączenia, relacji i komunikacji, którego nie można nigdy uprzedmiotowić. Ja mogę, w rzeczywistości,
identyfikować się z moim ciałem. W tym względzie Marcel preferuje mówić
o „wcieleniu”, ponieważ ten termin wskazuje na bycie istotowo i fundamentalnie zjednoczonym ze „swoim ciałem” a nie tylko w sposób akcydentalny
i przejściowy (Platon, neoplatonicy)25.
W celu dookreślenia, co konkretnie posiada „moje ciało” jako „moje”, należy zmierzyć się najpierw z problemem „wrażenia”. „Wrażliwość” (zmysłowa,
sensoryczna, uczuciowo-psychiczna) jest nierozerwalnie związana z faktem,
że to ciało jest moim ciałem a nie jakimś ciałem-organizmem wśród innych.
Podstawą natury wrażliwości jest swego rodzaju komunikacja między dwoma
biegunami: jeden, który emituje komunikat i drugi, który rejestruje, tłumaczy
i interpretuje tę wiadomość. Wrażliwość zmysłowa – uczuciowa jest bezpośrednia, natychmiastowa i nierozłączna z moim ciałem. Jego treść doświadczana „tu
23

24
25

ME, 78; por. E. Sottiaux, Gabriel Marcel. Philosophe et dramaturge, Nauwelaerts, Louvain 1956, s. 29-82 (La communion ontologique).
ME, s. 99.
ME, s. 100; por. G. Marcel, Homo Viator, Aubier, Paris 1945, s. 97 [HV]; DH, s. 70.
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i teraz” jest bezpośrednim doświadczeniem egzystencjalnym, czyli tym, kim jestem naprawdę.
W tym przypadku, zauważmy, nie chodzi o treść myślenia dedukcyjnego
i rekonstrukcyjnego, lecz o „uczestnictwo bezpośrednie” na bazie samej egzystencjalnej wrażliwości. Ten fakt oznacza przyjmowanie w sobie, w dynamicznym akcie doświadczenia akceptacji („odpowiedź – wrażenie”), która jest
w opozycji do wewnętrznej bezwładności, obojętności czy apatii. Dla opisania niesprowadzalnego do siebie dualizmu pomiędzy tym, co jest niewrażliwe,
obojętne i bierne, a tym, co czułe, wrażliwe i uczestniczące w samym istnieniu,
Marcel używa przykładu zaczerpniętego z embriologii. Dwie osoby, naukowiec
i artysta, obserwują z zewnątrz dynamiczny proces rozwoju embrionalnego,
który odbywa się w czasie, na zasadzie wyświetlanego filmu, który pozwala tylko syntetyzować w sposób intuicyjny ewolucję pewnej struktury, która
stopniowo staje się bardziej skomplikowaną. Środki obserwacji, jednak, nie są
w stanie uchwycić istotę wewnętrznego dynamizmu. To, co oni widzą jest tylko
przejawem i manifestacją tego, co nie można zobaczyć. Naukowiec ma ambicję odtworzenia tej rzeczywistości, tzn. produkcji życia. Artysta, daleki od bycia zafascynowanym procesem rozwoju i formacji nowej struktury, który absorbuje uwagę biologa, patrzy zadziwiony na kształtującą się formę nowego życia
i odnajduje w sobie zdolność do ożywia jej, tzn. do odtworzenia jej za pomocą
pędzla malarza lub dłuta rzeźbiarza. Te dwie postawy – konkluduje Marcel – nie
stworzą jedności, co więcej, stanowią radykalne przeciwieństwa. Postawa artysty wskazuje na właściwy stosunek do tego, co i jak należy obserwować i przyjmować na zasadzie uczestnictwa w misterium (tajemnica istnienia, „być”). Postawa naukowca, przeciwnie, oznacza i implikuje odmowę uczestnictwa, a jego
„problem” pojawia się na poziomie „mieć-posiadać”. Co więcej, jest on przekonany i chce przekonać innych, że udało mu się odtworzyć oryginalny początek
procesu powstawania życia a następnie chce zademonstrować, że życie powstaje samo z siebie bez żadnej interwencji mocy stwórczej26.
Jak możemy szybko zauważyć, G. Marcela nie interesuje zbytnio sposób
poznania rzeczywistości, lecz przede wszystkim różnorodność uczestnictwa
w tejże rzeczywistości. W tym względzie wskazuje on na trzy rodzaje uczestnictwa: przed-świadome (ja istnieję), obiektywne (ja mam-posiadam) i ontologiczne (ja jestem), zwanym „uczestnictwem jawnym” lub „relacją ontologiczną” ze sobą samym, z innymi i z zastaną rzeczywistością27. Trzem poziomom
uczestnictwa odpowiadają trzy zakresy poznania-zrozumiałości: istnienia bez26
27

ME, s. 116-177.
ME, s. 78-101, 102-120; J. Delhomme, Témoignage et dialectique, [w:] Aa. Vv., Existentialisme chrétien: Gabriel Marcel, Plon, Paris 1947, s. 117-201.
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pośredniego (ja czuję-odczuwam), abstrakcji (ja myślę) i „wiary” (ja wierzę,
tzn. ja jestem osobiście zaangażowany i zawierzam siebie samego komuś)28.
W przypadku kiedy dany fakt przedstawia wartość dodatnią, przyczynia się
on do twórczego rozwoju „ja” i jego wewnętrznej intymności, a następnie pomaga w podjęciu właściwej decyzji w relacji do swojego życia. W konsekwencji „ja” powinno przeżywać swoje życie – które nosi w sobie – w ten sposób,
by być „samym sobą”, tzn. zgodnie ze swoim powołaniem. Ten fakt wskazuje
dwa kierunki poznania i działania: samoświadomość kim i jak jestem oraz jak
żyję, postępuję i działam (agere sequitur esse) oraz świadomość kim powinienem i muszę być (sum i sursum). Samoświadomość kim i jak jestem oraz świadoma i dobrowolna realizacja zastanych, naturalnych potencjalności i zdolności wskazuje niedwuznacznie, że „jestem w drodze ku pełni prawdy o sobie”
(homo viator). Osoba objawia się, zatem jako istota wolna i kreatywna. Osobowa kreatywność jest pierwotnie powiązana z istnieniem. Stwierdzenie Marcela jest bardzo jasne: wolność i kreatywność są podstawą etyki. Odkrycie ontologicznego wymogu „bycia w drodze”, „bycia zawsze więcej i pełniej”, jako
permanentnego procesu przechodzenia od „istnienia” (ja istnieję) do „bycia” (ja
jestem) oraz progresywnej intensyfikacji swojego bycia, powoduje ukształtowanie się – poprzez wolne i twórcze akty-czyny – osobowego poznania i działania, etycznie ukierunkowanego i odpowiedzialnego. Wymiar ontologiczny bycia człowiekiem jest równocześnie wymiarem etycznym bycia więcej i bardziej
człowiekiem. Innymi słowy, ontologiczny wymóg (konieczność) bycia człowiekiem jest zatem u G. Marcela etycznym imperatywem bycia więcej i bardziej
człowiekiem-osobą. Wymiar etyczny bycia człowiekiem-osobą, jako proces
wzrostu, dojrzewania i samorealizacji, nie dokonuje się w sterylnej izolacji, lecz
zawsze we wspólnocie, zwanej przez Marcela „wspólnotą otwartą”. Osobowe
„ja” kształtuje się poprzez innych i we wspólnocie z innymi. Podmiotowa interakcyjność i relacje międzyosobowe stanowią podstawę nie tylko ontologii
egzystencjalnej G. Marcela, ale również jego etyki spotkania29.

28
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R. Troisfontaines, De l’Existence à l’Etre. La philosophie de Gabriel Marcel, I-II vol., Nauwelaerts, Louvain-Paris 1968, s. 206; M. Cozzoli, L’uomo in cammino verso, s. 32-35.
ME, s. 209, 248; UP, s. 57; por. D. Composta, Intersoggettività e morale, s. 76-83; M. Cozzoli, L’uomo in cammino verso, s. 280-282; D. A. Joseph, Self Realization and Intersubjectivity in Gabriel Marcel (A Doctoral Dissertation), Pontifical Urban University, Roma 1988,
s. 128-158, 159-199.
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3. Etyka spotkania – wymiar etyczny osoby
Ontologiczna intensyfikacja w byciu człowiekiem-osobą wyraża się
w procesie personalizacji: permanentnego rozwoju, przekraczania (transcendencji) i spełniania się. Człowiek jest i staje się osobą w miarę jak angażuje
swoją wolność „w drodze od istnienia do bycia”: od „ja istnieję” do „ja jestem”, od „ja” do „ja-ty”. Wiedza filozoficzna (logos) bycia w konkretnej sytuacji egzystencjalnej jest – u G. Marcela – wiedzą i świadomością etycznie
ukierunkowaną i zaangażowaną (ethos)30. Rozpoznanie intensywnego wymiaru
ontologicznego bycia bardziej i więcej człowiekiem stanowi równoczesną afirmację etyczną bycia bardziej i więcej osobą, która uaktywnia wolność decyzji
i działania. Świadomość filozoficzna (ja jestem, myślę, chcę) jest równocześnie
świadomością moralną (sumienie moralne). Świadomość-sumienie moralne –
według Marcela – posiada swój fundament w wymiarze etyczno-ontycznym
osoby i w oparciu o ten fundament funkcjonuje i realizuje się jako osoba poprzez uczestnictwo, spotkanie i wspólnotę.
Dla Marcela nie istnieje jednak wolność jako zdolność absolutna, bezprzyczynowa lub jako zwykła możliwość wyboru (jak chciał J. P. Sartre). Nie istnieje również moralność autonomiczna, oderwana od ontologii, funkcjonująca
tylko w oparciu o czysty i abstrakcyjny racjonalizmu (w tym względzie Marcel
krytykował autonomię moralności Kanta31). Prawdziwa wolność jest ufundowana na darze absolutnym Najwyższej Istoty. Bóg, jako Największe Dobro i Miłość, stanowi fundament, podstawową inspirację i kierunek etycznie zorientowanej wolności człowieka, ponieważ człowiek, jako „ja istniejące dla, poprzez
i z innymi”, rozpoznaje się jako „uczestnik” (współistniejący) w Źródle i Celu
Istnienia. Wspólnotowa komunia między „ja” i Bogiem-Ty stanowi właściwą
płaszczyznę realizacji autentycznej wolności: „czynienia prawdy w wolności”.
Moje osobowe ja rozpoznaje w Bogu, Autorze mojego istnienia (współistnienia), również Najwyższe Dobro mojego bycia człowiekiem-osobą w spełnieniu
się we wspólnocie miłości (caritas, philia-agápe).
Podstawą etyki G. Marcela jest zatem egzystencjalne spotkanie ja z Ty,
które aktualizuje się w wzajemnej komunii poprzez dialog i miłość, tworząc
nową rzeczywistość: My. Dialog i miłość, choć się nie utożsamiają, lecz wykreślają wymiar etyczny relacji międzypodmiotowych. Spotkanie ja-Ty, jako
pełny udział w Istnieniu (Bóg), sprawia rozpoznanie Istnienia-Boga jako Miłości. Miłość jest Dobrem-Najwyższą Wartością, w której wszystkie wartości
30
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są rozpoznawane i do której wszystkie dobra-wartości prowadzą32. Wartości
są zatem zawsze prawdziwymi i odpowiednimi miejscami spotkania Istnienia
(logos) i Miłości (ethos). W i poprzez wartości Istnienie-Bóg, dzięki któremu
wszystkie istoty ludzkie żyją, objawia się im jako Miłość: „Bóg jest miłością”
(por. 1 J 4, 8). Istoty ludzkie, jako osoby, ze swej strony, odkrywają wymóg
etyczno-moralny ich bycia ludźmi-osobami poprzez rozpoznawanie siebie i życia dla Miłości i w Miłości.
„Życie w Miłości” nie tylko zakłada i świadczy o wolności osoby, ale także kieruje i angażuje osobę do wzięcia odpowiedzialności za bycie osobą we
wspólnocie osób. Tylko miłość pozwala mi w pełni poznać siebie i innych jako
Ty-My. W rzeczywistości logika wolności przekłada się na głęboką potrzebę moralną osobowej promocji i rozwoju, uczestnictwa i komunii. Zdolność
uczestnictwa i komunii stanowią miarę dojrzałości, realizacji i pełni życia ludzkiego.
Interpersonalne spotkanie u Marcela jest nie do pomyślenia i niemożliwe do
zrealizowania poza etycznym zaangażowaniem się w miłości-caritas, a ta ostatnia nie byłaby wartością, jeśliby nie była zorientowana i nie wypływałaby z imperatywu bycia wspólnotą-komunią osób. Miłość-caritas, ze swej strony, nie
tylko umożliwia i intensyfikuje komunię osób, ale jako wezwanie etyczne dla
wolności osoby, umożliwia i intensyfikuje tę samą osobę ku byciu dla, poprzez
i z innymi osobami. Ontologiczny wymóg interpersonalności, w celu bycia
człowiekiem-osobą, jest w związku z tym wymogiem etycznym bycia i życia
w miłości – caritas – agàpe: „jestem, bo kocham; jestem, bo jesteśmy; kocham,
by być”33.
Z wymogu etycznego miłości-caritas, by być człowiekiem-osobą, rodzi się
wierność tejże miłości jako odpowiedzialność moralna. Wierność i odpowiedzialność za miłość interpersonalną jest kryterium normatywnym dla działań
(moralnych) i sumienia (moralnego) poszczególnej osoby. Skoro wymóg etyczny miłości-caritas dotyczy wszystkich ludzi, jako współuczestników w Najwyższej Miłości, a zatem uniwersalnym i jednoczącym kryterium normatywnym
ludzkich działań moralnych jest Bóg-Miłość, który stanowi fundament ontologiczny bycia człowiekiem-osobą (wymóg ontologiczny) i dynamizuje jego
działania (imperatyw etyczny). Etyka spotkania jest zatem etyką miłości – caritas – agàpe. Pełnia prawdy o człowieku – według Marcela – jest nieodłączna
od prawdy miłości, stąd jego pewność nieśmiertelności w stwierdzeniu „mówić
komuś, że go kochasz, znaczy mówić mu, że ty nie umrzesz”34.
32
33
34
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4. Implikacje antropologiczno-etyczne w zakresie bioetyki
Aktualna dominacja optyki socjo-politycznej prowadzi do uprzywilejowania
„kryteriów lub odpowiedzi o charakterze proceduralnym” w stosunku do „kryteriów substantywnych”, bezpośrednich, które powinny być definiowane w odniesieniu do człowieka, jako osoby, rozumnej i wolnej, a zatem odpowiedzialnej
za swe działania. Systematyczne oddzielanie – we współczesnej debacie i praktyce bioetycznej – wymiaru etyki „publicznej” od wymiaru etyki „prywatnej”
stanowi najgroźniejszy syndrom naszej dzisiejszej cywilizacji. Z jednej strony
mamy do czynienia z alienacją osoby, jako jednostki, kiedy wmawia się jej, że
liczy się tylko większość parlamentarna, dobro grupy, do której przynależę czy
popularność medialno-sondażowa; z drugiej zaś – wmawiając człowiekowi,
że liczy się tylko satysfakcja jednostki, sukces osobisty, zamyka się człowieka
w jego egoizmie, w końcu w osamotnieniu, wyrządzając mu tym samym krzywdę, gdyż człowiek z istoty swojej jest bytem w relacji, jest i staje się osobą w relacji do innych osób.
Ustanawianie principiów bioetyki poza epistemologiczno-aksjologicznym
trójkątem bios – ethos – anthropos nie oznacza w rzeczywistości konstruowanie pewnej teorii etycznej, lecz jedynie budowanie określonego zbioru reguł
„równowagi i proporcji” w relacjach pacjent-lekarz (jak np. proponują T. L. Beauchamp i J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics35), jednostka-kolektyw („konsens” proponowany przez National Commission36 lub „przekonywującą zgodę minimalną etyki medycznej” D. Von Engelhardta37, „metodę etyki
klinicznej” A. R. Jonsena38), społeczeństwo-prawodawstwo (np. „bioprawo” stanowione ze strony państwa lub komitetów etycznych w postaci różnorodnych
zakresów obowiązujących praw: „etyka obywatelska” lub „etyka publiczna”,
„etyka minimum moralnego”, „etyka maksimum”), „etyka komitetów etycznych” w sensie etyki dyskursywnej39 lub tylko w relacji człowiek i ekosystem
35

36
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(bioetyka globalna: Boff, Chiarelli, Fox, Potter). I dlatego, tak zwane próby
„globalizmu”, „principializmu” czy „kontraktualizmu” – rozumiane odpowiednio w sensie „integralnego systemu mediacji”, „opcji regulacyjno-porządkujących” i „reguł mądrościowych, prudencjalnych”40 – wprowadzane w dziedzinę
refleksji bioetycznej prezentują się jednoznacznie jako systemy typu regulacyjno-mediacyjnego, które umożliwiają jedynie sprawny przepływ informacji
i uporządkowanie funkcji w oparciu o daleko posunięty kompromis w sytuacjach „konfliktu interesów” (biopolityka, socjobiologia).
W tym aksjologiczno-etycznym kontekście możemy lepiej zrozumieć fakt,
że wymiar i porządek obiektywny osoby, jako unikalnej jedności i celu samego w sobie, transcendentnej w stosunku do innych rzeczywistości czysto ludzkich takich jak historia, prawo, polityka czy ekonomia oraz wymiar i porządek
subiektywny w postaci racjonalności, wolności i odpowiedzialności człowieka bazują, implikują się i odwołują się nawzajem do swojego ontologicznego
i osobowego centrum: bycia człowiekiem – osobą. Oddzielanie lub negacja
zależności wolności od prawdy bycia człowiekiem – osobą pociąga za sobą
niejasne i wątpliwej jakości rozumienie sumienia oraz naturalnego prawa moralnego, jak również rozumności, pozostając pod wpływem arbitralnych prądów subiektywizmu, indywidualizmu i relatywizmu (por. Veritatis splendor,
nr 28-64).

Streszczenie
W artykule podkreślono dwa wymiary człowieka-osoby w myśli filozoficzno-antropologicznej G. H. Marcela, ontologiczny i etyczny, w celu podjęcia próby zasugerowania implikacji hermeneutycznych dla współczesnej refleksji bioetycznej. Jeśli chodzi
o pojęcie bios, francuski myśliciel proponuje personalistyczno-egzystencjalne podejście,
z konotacją ontologiczno-etyczną (logos) i etyczno-relacyjną (ethos), jako najbardziej odpowiedniego terenu weryfikacji zdolności interpretacyjnych i argumentacyjnych w rozwiązywaniu nowych problemów biomedycznych. Uznając wszystkie transcendentne
wymiary bycia-człowiekiem-osobą, w egzystencjalnym doświadczeniu bios-logos-ethos,
to znaczy, w dynamicznej jedności własnego bycia-więcej, w stwórczej relacji z Bogiem
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versity of Toronto Press, Toronto 1996, s. 96-114; C. Viafora, Metodologia dell’analisi etica
dei casi clinici. Il protocollo della Fondazione “Lanza” di Padova, [w:] E. Sgreccia, V. Mele,
G. Miranda [red.], Le radici della bioetica, s. 397-403; C. Viafora [red.], Comitati etici. Una
proposta bioetica per il mondo sanitario, Fondazione Lanza – Gregoriana Editrice, Padova 1996.
F. Bellino, I fondamenti della bioetica. Aspetti antropologici, ontologici e morali, Città Nuova
Editrice, Roma 1993, s. 49-51; D. Mieth, Impostazioni etico-teologiche in materia di bioetica,
“Concilium” 3 (1989), s. 44-61.
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i współistniejącego dla Boga, interpersonalnym z innymi i solidarnym ze światem, gwarantują godność osoby w pełnym znaczeniu.
Słowa kluczowe: Gabriel Marcel, człowiek-osoba, bios, logos, ethos

Abstract
The Ethics of meeting.
The existential personalism of G. Marcel: from ontological necessity
to ethical imperatives
The article emphasizes two dimensions of the man-person in the philosophical-anthropological thought of G. H. Marcel, the ontological and the ethical, in order to undertake an attempt to suggest hermeneutic implications for contemporary bioethical
reflection. Regarding bios the French thinker proposes the personalistic-existential approach with its ontological-ethical (logos) and ethical-relational (ethos) connotations as
the most suitable terrain for verifying the interpretative and argumentative skills in the
management of new biomedical problems. Recognizing all the transcendental dimensions of being-man-person, in the existential experience of bios-logos-ethos, that is, in the
dynamic uniqueness of one’s being-more, in a creature relationship with God and coexistential towards God, interpersonal with the others and solidarity with the world, guarantees the dignity of the person in the full sense.
Keywords: Gabriel Marcel, the man-person, bios, logos, ethos
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Janusz Lemański1
Szczecin

Czy w Biblii istnieje zakaz czynienia tatuaży?
Do postawienia tego pytania skłania najpierw medialna aktywność niektórych „liderów” ruchów charyzmatycznych, którzy w dość radykalny, a niekoniecznie racjonalny i uzasadniony sposób formułują tezę o biblijnym zakazie
czynienia tatuaży, podbudowując ją błędnym rozumieniem tekstów biblijnych.
Druga przyczyna to niewątpliwie panująca dziś kulturowa moda na wykonywanie tego rodzaju „ozdób” na ciele, która skłania do refleksji nad tym zagadnieniem. Pierwsze, co uderza, gdy postawi się zawarte w tytule pytanie o tatuaże,
to brak w zasadzie osobnych haseł „tatuaż/e” we wszystkich niemal słownikach biblijnych i teologicznych. Jednym z nielicznych wyjątków jest krótkie,
dwuzdaniowe hasło w The New Interpreter’s Dictionary of the Bible2 i nieco
bardziej rozbudowane opracowanie w Encyklopedii Katolickiej3. W obu tekstach znajdujemy odwołanie to tekstów biblijnych (Kpł 19,28; w drugim z nich
także do Pwt 14,1), które uzasadniają tezę o biblijnym zakazie wykonywania
tatuaży. Problem leży jednak w tym, że w obu tych testach (dołączyć tu należy
również Kpł 21,5) chodzi raczej o nacinanie skóry, a nie o jej tatuowanie; samo
hebrajskie słowo qa‘ăqa (użyte tylko raz w Kpł 19,28) nie oznacza wprost „tatuażu” lecz – mimo niepewnej etymologii – właśnie jakiś rodzaj nacięcia lub
rany zadanej sobie na ciele, a kontekst wszystkich trzech wypowiedzi wskazuje,
że chodzi o praktyki związane z żałobą po zmarłych. Co istotne jednak, to fakt,
że zakaz pojawia się w wyłącznie w tych trzech tekstach klasyfikowanych jako
powygnaniowe. Z wielu innych, chronologicznie wcześniejszych, można jednak
wnioskować, że do wygnana babilońskiego, nacinanie sobie skóry było w pełni
legalnym i powszechnie praktykowanym elementem takich rytuałów żałobnych
w Izraelu. W konsekwencji w egzegezie pojawiło się pytanie o przyczyny, dla
których zakaz ów został sformułowany i o jego konsekwencje4.
1
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W niniejszym artykule chcę najpierw przeanalizować samą treść wspomnianego przepisu, tak, aby prawidłowo odczytać czego i dlaczego się w nim w istocie zakazuje. Potem syntetycznie spróbuję przyjrzeć się dyskusji i pojawiającym
w niej propozycjom zrozumienia przyczyn sformułowania tego zakazu. Wydaje
się, że tego rodzaju opracowanie jest potrzebne w polskiej literaturze biblijnej,
gdyż nawet w najnowszych komentarzach polskojęzycznych widoczne jest dość
ogólne potraktowanie tego zagadnienia5.

1. Kto i czego zakazuje w Kpł 19,28; 21,5; Pwt 14,1?
Jak już zostało wspomniane, to jedyne trzy teksty, w których pojawia się
zakaz odnoszony czasem do tatuaży. Nie trudno zauważyć, że przynależą one
do konkretnych środowisk teologicznych. Pierwsze dwa to część tzw. Kodeksu
Świętości (dalej H), a ostatni, to część Kodeksu Deuteronomistycznego (dalej
D). Spora część, o ile nie większość badaczy uważa pierwsze z tych środowisk
za kolejny etap w rozwoju tzw. szkoły kapłańskiej (dalej P). To, co wyróżnia
myśl teologiczną tego środowiska, to idea świętości rozciągniętej na cały naród.
W tym kontekście należy zatem rozpatrywać oba pierwsze zakazy. Tekst z Pwt
14, choć stanowi część wspomnianego korpusu deuteronomistycznego, to uważany jest również za powygnaniowy dodatek do oryginalnego tekstu. W nim
także dominuje idea świętości narodu wybranego (Pwt 14,2.21). W stosunku do
H, Izrael postrzegany jest tu jednak nie tyle jako powołany do uświęcania, ile
jako już święty przez sam fakt wybrania go przez Boga.
Z badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wynika,
że początki zakazu wiążą się z troską o zachowanie rytualnej czystości przez
kapłanów (Kpł 21,5). Dopiero później zakaz ten został rozciągnięty także na
wszystkich innych członków społeczności Izraela. W związku z taką chronologią do dyskusji nad tymi trzema tekstami włączyć można jeszcze jeden (proto) kapłański tekst z Ez 44,20, w którym część badaczy widzi początki ograniczeń w praktykach żałobnych, których częścią stanie się potem także także
zakaz nacinania skóry6. Czytamy w nim co następuje: „Swoich głów nie będą
5

6

Myślę tu przede wszystkim o komentarzu A. Tronina, Księga Kapłańska (NKB.ST III), Częstochowa: św. Paweł 2006, s. 290. 312. Autor tego komentarza, wybitny polski biblista, wyraźnie
opowiada się tu za jedną z hipotez na temat przyczyn sformułowania tego zakazu (naśladowanie praktyk pogańskich) i jednoznacznie sugeruje, że chodzi o tatuaże, choć nawet odniesienia z tekstów ugaryckich, których jest cenionym znawcą i tłumaczem, sugerują, że chodzi
o nacinanie się lub ranienie, a nie tatuowanie w ścisłym tego słowa znaczeniu (por. EK, t. 19,
s. 552: „trwały rysunek lub napis na ciele człowieka, powstały dzięki wprowadzeniu barwnika
pod nakłutą igłą lub naciętą skórę”).
Tak m.in. J. Milgrom, Leviticus 17-22 (AB 3A), New York: Doubleday 2000, s. 1690.
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golić (glḥ) i długich włosów nie zapuszczą (dosł. pozwolić, by spadały luźno). Strzyc je będą starannie (lub: normalnie)”. W tych przepisach związanych
z dopuszczaniem do służby kapłańskiej można widzieć inspirację do bardziej
precyzyjnych ograniczeń zawartych w Lb 21,5.10 (tu dochodzą także włosy na
czole lub bokobrody). Mniej prawdopodobne jest – moim zdaniem – aby było
odwrotnie7. Sam prorok nie podaje tu żadnych racji dla tych wskazań, a kontekst (inaczej niż w Kpł 19,28; 21,5.10) niczego nie sugeruje. Badacze sądzą
jednak, że być może w tle obecnego wskazania dla kapłanów stały powiązania zakazanych praktyk z rytuałami żałobnymi (Hi 1,20; Jr 7,29; Mi 1,6; por.
też użycie słowa pera‘ – „luźne włosy” w takim kontekście: Kpł 10,6; 21,10),
których mają się oni wystrzegać służąc przy ołtarzu. Inna sugestia jest taka,
że chodziło o praktyki związane z kultem zmarłych8. W kontekście nic jednak
nie sugeruje, że taki kult prorok ma na uwadze. Natomiast jeśli w istocie myśli
on tu o praktyce żałobnej9, którą przemienia w ogólny zakaz dotyczący (samych
tylko!) kapłanów, to być może rzeczywistym powodem takiego sformułowania
jest uznanie „nietypowych fryzur” kreowanych w rytuałach żałobnych za pewien rodzaj deformacji ludzkiego ciała (por. Kpł 10,6; 19,27). Skoro brak skaz
to fundamentalny wymóg stawiany wobec składanych w ofierze zwierząt, to
tym bardziej musiał on dotyczyć samych kapłanów składających te ofiary (por.
Kpł 21,16-23)10. Włosy miały wszak w starożytnym Izraelu pewne rytualne znaczenie (Kpł 14,8-9; Lb 6,5; Iz 22,12; Ez 5,1-2; Am 8,10; Mi 1,16), świadczyły
o godności ich właściciela (2Sm 14,26) i jego życiowej sile (Sdz 16,13.17-21).
7

8

9

10

Tak uważa na przykład Daniel I. Block (The Book of Ezekiel. Chapters 25-48 [NICOT], Grand
Rapids, Cambridge: Eerdmans 1998, s. 641: „This requirement is obviously inspired by Lev
21,5.10…”. Podobnie L.C. Allen, Ezekiel 20-48 (WBC 29), Dallas: Word Books 1990, s. 263.
Karl-Friedrich Pohlmann (Der Prophet Hesekiel/Ezechiel. Kapitel 20-48 [ATD 22,2], Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2001, s. 594) pisze odnośnie Ez 44,17-31: „…bei 44,17-31 um
eine sukzessive angewachsene Grösse handelt” i nieco dalej (595), „Ab V. 20 haben die Anweisungen z.T. sehr enge Parallelen in den Bestimmungen von H und von P”. Odnośnie w. 20
wskazuje w przypisie Kpł 21,5 (kapłan) i Kpl 20,10 (arcykapłan).
Tak sugeruje m.in. W. Zimmerli, Ezechiel 25-48 (BK XIII.2), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 21979, s. 1134, choć odnotowuje też propozycje, by widzieć tu zakaz praktykowania
przez kapłanów ślubów nazireatu (Lb 6,5; Sdz 5,2). Za kultem zmarłych stojącym w tle zakazu
obcinania włosów i samookaleczania się opowiada się potem także B.A. Levine, Leviticus. JPSTC, Philadelphia: Jewish Publication Society 1989, s. 143; J. Milgrom, Leviticus 17-22,
s. 1690-1691.1796.1801-1803 (por. Kpł 19,31; 20,6.27) i z pewną dozą ostrożności także Th.
Hieke, Leviticus 16-27 (HThKAT), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2014, s. 823.
Por. 2Sm 19,25; Ez 24,17.22; Mi 3,7; Hi 1,20; Iz 15,2; Jr 41,5; Ezd 9,3; G. Hentschel, Haar,
[w:] Neues Bibel-Lexikon, t. 2, Zürich, Düsseldorf: Benziger 1995, s. 1.
D.I. Block, Ezekiel, s. 641. Podobnie S.M. Olyan, Biblical Mourning Ritual and Social Dimension, Oxford: University Press 2004, s. 117. Ten ostatni zwraca uwagę, że motywacja w obu
przypadkach jest podobna: nie bezcześcić świętości; por. Kpł 21,4.6.23.
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2. Kwestia rytualnej czystości kapłanów (Kpł 21,5)
Tym razem nie ma wątpliwości, że chodzi o praktyki żałobne odprawiane po zmarłych (Kpł 21,1-4; por. Pwt 14,1; Ez 24,16-17), które mogą stać się
powodem zaciągnięcia rytualnej nieczystości i uniemożliwić kapłanowi udział
w kulce. Liczba mnoga oznacza, że zakaz dotyczy wszystkich kapłanów. Zwykły
kapłan może jednak uczestniczyć w żałobie tylko w przypadku śmierci najbliższych krewnych. Natomiast arcykapłan nie może czynić żałoby nawet po ojcu
i matce (Kpł 21,10-11). Zakazane zwyczaje, o których mowa, to strzyżenie sobie
głowy do gołej skóry, obcinanie krańców brody i nacinanie swego ciała11. Chodzi niewątpliwie o zwyczaje szeroko praktykowane nie tylko w obcych kultach12,
ale i w samym Izraelu. W jednym z ugaryckich tekstów znajdujemy wymowny i często przytaczany przez egzegetów przykład o żałobie podjętej przez najwyższego boga panteonu – Ela po śmierci jego syna Baala. Wiele z opisanych
tu praktyk znane było również Izraelitom, jak wskazują paralelne teksty biblijne:
Uśmiercony najpotężniejszy Baal,
Zgładzon książę, władca ziemi.
Wobec tego – dobroduszny, El serdeczny,
zstąpił z tronu – usiadł na podnóżku (Iz 47,1; Jon 3,6);
a z podnóżka – na ziemi (Ez 26,16).
Wysypał popioły żałości na głowę swą,
Proch tarzających się na czerep swój (Ez 27,30),
(za) szatę przybrał przepasanie lędźwi (Am 8,10).
Skórę kamieniem skrobał (Wj 4,25; Joz 5,2-3),
Krzemieniem niby ostrzem
Kaleczył policzki i podbródek.
Rozorał kości ramion swych (Jr 48,37),
Bronował jak ogród pierś swą,
Jak dolinę rozorał plecy swe.
Podniósł głos swój i krzyknął:
„Baal uśmiercon! Cóż ludu?
Syn Dagana! Cóż rzeszo?
Za Baalem wstąpię w ziemię”13.
11

12

13

H zatem wyraźnie poszerza Ez 44,20 (tylko zakaz obcinania włosów) o zakaz nacinania sobie
skóry. Na temat relacji pomiędzy Księgą Ezechiela i H por. W. Zimmerli, Ezechiel 1-24 (BK
XIII.1), Neukirchen – Vluyn: Neukirchener Verlag 21979, s. 70-79.
Odniesienia przed odkryciem Ugarit przywołuje S.R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy (ICC), Edinburg: T&T Clark 1895, s. 156; Paralele ugaryckie
w formie dobrej syntezy podaje P.C. Crige, The Book of Deuteronomy (NICOT), Grand Rapids: Eerdmans 1976, s. 229-230.
Przytaczam je za J. Milgrom, Leviticus 17-22, s. 1693. Milgrom cytuje tłumaczenie za ANET3,
s. 139 (CTA 5 VI: 10-23: por. 19 IV: 173, 184; Th. Hieke, Leviticus 16-27, s. 748) powiela to
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Podobne praktyki powtarza zaraz potem także bogini Anat14. O nacinaniu
skóry przez pogańskich proroków ku czci Baala wspomina się również w 1Krl
18,28.
Jak pokazuje wiedza religioznawcza, praktyki żałobne skupiały się wokół
następujących kwestii: strach przez zmarłymi/ich duchami, troska o zmarłych
i ich los po śmierci, cierpienie z powodu odejścia bliskich osób, chęć spojrzenia
dzięki zmarłym w przyszłość15. Tym razem kwestia dotyczy jednak wyłącznie
kapłanów. W Kpł 19,28 zaś wszystkich Izraelitów, ale powody są tu i tam bez
wątpienia takie same: zachowanie statusu rytualnej czystości pozwalającego
na pozostawanie w bliskości Boga i uświęcanie przez Niego. Nie stanowi ich
raczej domniemany kult zmarłych16. Chodzi bardziej o jakiś aspekt wynikający z niektórych praktyk żałobnych, które sprzeciwiają się koncepcji świętości
przed Bogiem.
Czego zatem w istocie tekst biblijny zakazuje w czasach, kiedy go napisano? W obecnym kontekście chodzi niewątpliwie o samych kapłanów i – jak
wspomnieliśmy – praktyki żałobne, które uniemożliwiłyby im służbę przed Bogiem. Rodzi się jednak uzasadnione pytanie z jakiego powodu pojawił się teraz
zakaz tylko dwóch spośród całej gamy takich praktyk, które w tekstach datowanych jako przedwygnaniowe stanowiły część rytuału żałobnego?17 Teza, że
chodzi o odrzucenie zwyczajów pogańskich18 jest mało przekonująca, bo chodzi
wyłącznie o dwie (strzyżenie/golenie i nacinanie) praktyki z całego bogatego repertuaru zachowań. Czemu zatem inne są dozwolone? Izraelici mogą wszakże
nadal zanosić lamentacje (Rdz 50,1-3), rwać ubrania (Rdz 37,34), sypać proch/
popiół na głowę i nosić wór żałobny (2Sm 3,31; Ps 35,13; 69,12; Joz 7,6), układać eulogie ku czci zmarłych (2Sm 1,17-27). Jak się wydaje, nie mogą natomiast praktykować dalej tych rzeczy, które przypominają rodzaj manipulacji dokonywanych na ciele.
Można przy takim założeniu łatwo zrozumieć zakaz nacinania skóry.
Krew oznacza nie tylko nośnik życia, ale wręcz jest z nim utożsamiana (Kpł

14
15

16

17

18

w oparciu o TUAT, t. 3, s. 1103, 1185: KTU 1.5 VI; 1.6 I. Polskie tłumaczenie podaje za Ł. Toboła, Cykl Baala z Ugarit, Kraków, Mogilany: The Enigma Press 2008, s. 205.
Ł. Toboła, Cykl Baala, s. 207.
E.S. Gerstenberger, Das 3. Buch Mose. Leviticus (ATD 6), Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht
1993, s. 253.
Tak m.in. wspomniany już J. Milgrom (Leviticus 17-22, s. 1802), który pisze zarazem sporo
o samym kulcie tego rodzaju (Leviticus 17-22, 1772, s. 1785).
Zwrócił na to uwagę B.B. Schmidt , Israel’s Beneficient Dead, s. 166-178 oraz C. Carmichael,
The Spirit of Biblical Law, Athens: University of Georgia Press 1996, s. 129-130. Por. Mi 1,16;
Oz 7,14; Iz 3,24; 15,2; 22,12; Jr 7,29; 16,6; 41,5; Ez 7,18.
Tak m.in. E.S. Gerstenberger, Das 3. Buch, s. 252 i wspominany już A. Tronina, Księga Kapłańska, s. 312. Krytycznie S.M. Olyan, Biblical Mourning, s. 111-112.
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17,11) i nie wolno jej w jakikolwiek sposób przelewać, zadając sobie choćby rany na ciele. Ciało jest stworzone przez Boga i dopóki jest w nim życie
(= krew), nie powinno nosić na sobie śladów śmierci. Póki człowiek oddycha
i ma możność poruszania się przynależy wszak do sfery życia, a nie śmierci. Czy to ma na myśli autor analizowanego tu przepisu?19. Takie uzasadnienie
nie wyjaśnia jednak zakazu dotyczącego obcinania włosów.
Autorzy i teolodzy spod znaku H znają już prawdopodobnie również kapłańską koncepcję imago Dei (Rdz 1,28; 5,1; 9,6). Ludzkie ciało jako całość, tak jak
zostało przez Boga stworzone, stanowi zatem owe imago Dei i nie powinno być
„poprawiane” ani tym bardziej deformowane lub okaleczane w jakikolwiek sposób20. Niemniej i w tym wypadku kwestia włosów nie do końca pasuje do takiej
interpretacji21. Aby znaleźć wyjaśnienie trzeba nam spojrzeć na sens wykonywania wszystkich rytuałów żałobnych.
Oznaki żałoby miały na uwadze nie tylko wyrażenie solidarności ze zmarłymi, których opłakiwano. Były one także aktem „samouniżenia”22 i zarazem sposobem upodobnienia się do zmarłych, swoistym symbolicznym wejściem w ich
świat na czas żałoby23. Być może u podstaw wszystkich tych zachowań były
zatem pierwotnie jakieś praktyki apotropaiczne, stosowane po to, aby ustrzec
się przed duchami zmarłych, które – jak się obawiano – chciały zawładnąć żywymi24. Tego jednak nie wiemy na pewno, a jedynie możemy się domyślać.
Jak pisze jeden z badaczy, podczas rytuałów żałobnych:
Rozrywało się swoje ubrania, zdejmowało nakrycie głowy i sandały, ubierano
w wór, strój lub przepaskę z ogólnie ciemnego włosia. Rwało się włosy z głowy
i rozpuszczało je luzem, można je było całkowicie ściąć, zgolić tylko na boku lub
na czole; przystrzygało się brodę, zasłaniało się usta, a nawet głowę. Pościło się, nie
balsamowało, uderzało się w piersi lub pośladki, robiło się krwawe nacięcia na skó19
20

21

22

23

24

T. Hieke, Leviticus 16-27, s. 748.
Na ten aspekt zwrócili uwagę m.in. T. Staubli, Die Bücher Leviticus, Numeri (NSK-AT 3),
Stuttgart: katholisches Bibelwerk 1996, s. 162; S. Schroer, „Trauerriten und Totenkult im Alten Israel”, [w:] Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt (FAT 64), A. Berlejung,
B. Janowski [red.], Tübingen: Mohr Siebeck 2009, s. 314-315.
Słusznie zwraca na to uwagę E. Otto, Deuteronomium 12,1-23,15 (HThKAT), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2016, s. 1298.
E. Kutsch, „Trauerbräuche“ und „Selbsminderungsriten“ im Alten Testament, [w:] Kleine Schriften zum Alten Testament (BZAW 168), L. Schmidt, K. Eberlein [red.], Berlin,
New York: de Gruyter 1986, s. 78-95 = Drei Wiener Antrittreden (ThSt 78) K. Lüthi i in. [red.],
Zürich: EVZ-Verlag 1965, s. 25-37.
E. Zenger, Das alttestamentliche Israel und seine Toten, [w:] Der Umgang mit den Toten. Tod
und Bestattung in der christlichen Gemeinde (QD 123), K. Richter [red.], Freiburg: Herder 1990, s. 141.
J. Milgrom, Leviticus 17-22, s. 1693; T. Hieke, Leviticus 16-27, s. 749.
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rze, rzucało pył i ziemię na głowę. Można było siedzieć lub leżeć na ziemi, siedzieć
lub tarzać się w prochu25.

Takie sposoby postępowania praktykowano w różnych sytuacja uniżenia.
Okazja do tego była pokuta, żal, chęć wyproszenia czegoś u Boga, a wreszcie
żałoba. Nas interesuje tu przede wszystkim ten ostatni kontekst. Łatwo zauważyć, że wszystkie razem te rytualne zachowania pozwalały na przyjęcie pewnego
statusu wyróżniającego żałobnika spośród innych członków społeczności. Wchodziło się (Am 8,10) i wychodziło (Ps 30,12) w ten stan, wykonując wspomniane
rzeczy lub zaprzestając ich i likwidując przy tym niemal natychmiast ich ślady.
Sytuacje te opisuje się jako swego rodzaju transformację (Am 8,10: wĕhāpakttî;
Ps 30,12: hāpakttā)26. Zatem podobnie jak wchodzenie w stan żałoby, tak i wychodzenie z niej miało zatem swoją serię rytuałów usuwających ślady tego, co
składało się na poprzedni stan (por. 2Sm 12,20). Chodziło o to, że owe wyjście
miało nastąpić szybko. Zatem oznaki żałoby powinny być łatwe do usunięcia.
Już choćby na podstawie przedstawionego powyżej zestawienia czynności i postaw żałobnych widać jednak, że praktyki zakazane w H należą do wyjątkowo „ekstremalnych”27. W Kpł 19,27 mowa będzie wręcz o „niszczeniu”
(šḥt) włosów na boku głowy. W obecnym miejscu prawodawca mówi jedynie
o „goleniu” głowy i boków brody (Kpł 21,5a)28, ale wspomina za to o „nacinaniu” (śrṭ) ciała (Kpł 21,5b)29. W tym ostatnim przypadku rdzeń śrṭ – forma czasownikowa w osnowach Qal i Nifal oraz forma rzeczownikowa śrṭt występuje
tylko tu i jeszcze w Kpł 19,28 oraz Za 12,3. Tylko w H słowa te mają jednak
odniesienie do żałoby. Sens tych słów, to odpowiednio „zadawać sobie ranę,
kaleczyć się dotkliwie, poważnie” i „pojedyncze nacięcie”30. Herodot (Dzieje
4,71) pisał swego czasu o Scytach, że na znak żałoby „odcinają sobie kawałek
ucha, strzygą włosy, robią nacięcia dokoła ramion, rozdrapują sobie czoło i nos
i lewą rękę przebijają strzałą”31. Podobne praktyki opisuje także Homer (Iliada
2.700; 11.293; 19,284)32. Można więc wyobrazić sobie, że podobnie wyglądały
zakazane tu czynności.
25
26

27

28
29
30

31
32

E. Kutsch, „Trauerbräuche”, s. 26.
Rdzeń czasownikowy hpk często opisuje szybkie zmiany, nagła transformację (por. Wj
7,17.20; Ps 66,6; 78,44; 105,29; 114,8); S.M. Olyan, Biblical Mourning, s. 114 + przypis 8.
A. Ruwe, „Heiligkeitsgesetz” und „Priesterschrift” (FAT 26), Tübingen: Mohr Siebeck 1999,
s. 213.
Jako rytuał żałobny: Iz 15,2 (pogański); Jr 16,6; Am 8,10; Ezd 9,3.
Jako rytuał żałobny: Pwt 14,1; 1Krl 18,28; Jr 16,6; 47,5; Mi 4,14.
Wielki słownik hebrajski-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 2 , L. Koehler i in.
[red.], Warszawa: Vocatio 2008, s. 374-375.
Herodot, Dzieje, S. Hammer [tłum.], Warszawa: Czytelnik 2002, s. 250.
Były to zachowania żałobne dość powszechne w starożytności, w tym także w samym Izraelu
(Jr 16,6), jak przekonuje o tym m.in. archeolog i badacz folkloru T.H. Gaster, Myth, Legend,
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W zakazie biblijnym powiązane zostają zatem te dwie praktyki żałobne, które łączy jakiś sposób manipulacji ciałem (Jr 41,4-5)33 i trwałe lub trudniejszy do
natychmiastowego usunięcia konsekwencje. W badanych przez nas tekstach ograniczeniu ulegają bowiem te praktyki, które w jakiś sposób „deformują” naturalny
wygląd człowieka i pozostawiają po sobie trwalszy ślad, niż pozwala na to wyznaczony zwyczajem i rytuałem czas żałoby (siedem dni)34. Wszystkie nie zakazane czynności były usuwalne w momencie zakończenia żałoby. Te natomiast,
których zakazano, sprawiały, że żałobnik „pozostawał” w sferze śmierci mimo zakończonej już żałoby. Żałobnik poprzez te trwalsze od innych oznaki pozostawałby zatem w sferze śmierci dłużej niż należy. Zbyt ekstremalnie obcięte lub wygolone włosy z czasem odrastały, ale trwało to jednak dłużej niż czas przewidziany
na żałobę (2Sm 10,5). Rany mogły natomiast pozostawić nawet trwałe blizny.
W przypadku kapłana służącego przy ołtarzu dla Boga żywych, a nie umarłych, już sama żałoba stanowiła ograniczenie w przystępie do ołtarza. Na udział
w niej pozwalano więc kapłanom tylko w przypadku śmierci najbliższych im
osób z rodziny, wykluczając przy tym te praktyki, które przedłużałyby dozwoloną w drodze wyjątku żałobę na okres dłuższy niż siedem dni. W przypadku arcykapłana nawet taki okres żałoby był bezwzględnie wykluczony (Kpł
21,10-11). Zakaz rozszerzony potem na wszystkich Izraelitów, ma więc na uwadze prawdopodobnie fundamentalne rozróżnienie pomiędzy sferą życia i śmierci35 w kontekście stawania przed Bogiem. W przypadku kapłanów, a potem
także całego ludu – jak można wnioskować na podstawie kontekstu – chodzi
o utratę statusu „świętości”, która umożliwia trwanie w bliskości Boga. A traci
się ten status poprzez wejście w sferę śmierci36.
Inna sugestia uzasadniająca analizowane tu ograniczenia, która nie musi
wykluczać interpretacji podanej powyżej, to powiązanie obecnego zakazu ze
zwyczajem wypisywania (tatuowania?) imienia właściciela na ciele niewolnika.
W podobny sposób, czyniąc się „niewolnikami” bóstw, wypisywano sobie na
ciele ich imiona. Był to wyraz dewocji. Izraelici przynależą wyłącznie do Jhwh

33
34

35
36

and Custom in the Old Testament, New York: Harper & Row 1969, s. 590-602; R. de Vaux,
Instytucje Starego Testamentu, t. I-II, T. Brzegowy [tłum.], Poznań: Pallotinum 2004, s. 69.
S.M. Olyan, Biblical Mourning, s. 113.
Na ten fakt zwrócili uwagę m.in. T. Staubli, Die Bücher Leviticus, Numeri, s. 162; S.M. Olyan,
„The Biblical Prohibition of the Mourning Rites of Shaving and Laceration: Several Proposals”, [w:] „A Wise and Discerning Mind”. Essays in Honor of Burke O. Lang, S.M. Olyan;
R.C. Culley [red.] (Brown Judaic Studies 325), Providence: RI 2000, s. 181-189.
A. Ruwe, „Heiligkeitsgesetz, s. 214.
S.M. Olyan, „The Biblical”, s. 186-187. Nie tyle jednak chodzi o identyfikację żywego ze
zmarłymi (tak B.B. Schmidt, Israel’s Beneficient Dead , s. 178), ile wyłącznie o nieodwracalność oznak żałoby, uważa S.M. Olyan, Biblical Mourning, s. 116 przypis 13. Moim zdaniem
jedno nie musi jednak wykluczać drugiego i obie sugestie dobrze się uzupełniają.
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i tylko Jego imię lub znak mogą nosić na swym ciele (por. Ez 9,4!). Również
w podejściu do samej kwestii niewolnictwa widać w prawie biblijny tendencje do wykluczania permanentnej zależności od kogokolwiek (Wj 21,2-11; Pwt
15,12-18) oprócz Jhwh, co w H przybrało formę całkowitego zakazu posiadania niewolników spośród Izraelitów (Kpł 25,39-43). Jeśli przyjąć także takie tło
owych zakazów, to chodziłoby jednak wyłącznie o rany pozostawiające trwałe blizny. Trudniej natomiast odnieść powyższe przyczyny do zakazu zbyt drastycznego obcinania włosów. Zatem ten kierunek interpretacji raczej nie wydaje
mi się właściwy. Chyba, że pierwotnie chodziło o symboliczne wygalanie tych
miejsc na głowie, które były już przeznaczone na inne symbole przynależności
do Boga37. Taka możliwość interpretacji istnieje w przypadku Pwt 14,1, o czym
będzie mowa poniżej.

3. W trosce o świętość każdego Izraelity (Kpł 19,28)
To, co było ograniczeniem dotyczącym samych tylko kapłanów, w obecnym
tekście rozszerzone zostaje na całego Izraela. Nie jest to jednak żadna „demokratyzacja”38 tej praktyki. Owszem, instrukcje dotyczące pewnej wąskiej grupy (kapłani) są tu generalizowane, ale wynika to z innych motywacji. To efekt
pewnej koncepcji teologicznej dotyczącej narodu wybranego. Według H jest
on stale uświęcany przez Jhwh (Kpł 19,2; 20,8; 21,8; Wj 31,13). W perspektywie kanonicznej to, co dotyczy wszystkich, zostaje w sposób szczególny zaaplikowane do kapłanów (Kpł 21,5) i arcykapłana (Kpł 21,10-11). Chronologicznie
jednak – jak prawdopodobnie słusznie przypuszczają liczni badacze – to raczej
kapłańskie ograniczenia zostały rozszerzone na cały lud w związku ze wspomnianą koncepcją świętości charakterystyczną dla H.
Fragment z Kpł 19,26-28 stanowi osobną jednostkę testu w ramach rozdziału 19. Poza w. 27b wszystkie zawarte tu zakazy są sformułowane w 2 osobie
liczby mnogiej, co może świadczyć o literackiej spójności tekstu39. Zawierają przepisy dotyczące różnych zakazanych praktyk, w tym także żałobnych
(ww. 27-28), a te nas tu szczególnie interesują. Brak tu – co prawda – bezpośredniego odwołania do świętości narodu wybranego, stanowiącej podstawę
całego rozdziału (Kpł 19,2), ale sama idea niewątpliwie stoi w tle także tego
mini zbioru40. W obliczu „Boga żywych a nie umarłych” nie może istnieć sfera
37

38
39
40

Przynależność do Boga zaznaczano potem przede wszystkim poprzez filakterie (tefillim) (Wj
13,9.16; Pwt 6,8; 11,18).
K. Elliger, Leviticus (HAT 4), Tübingen: Mohr Siebeck 1966, s. 289.
A. Ruwe, „Heiligkeitsgesetz”, s. 209.
Th. Hieke, Leviticus 16-27, s. 745.
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śmierci. Wszelkie jej przejawy stanowią o zaciągnięciu nieczystości rytualnej, uniemożliwiającej udział w kulcie, a tym samym w uświęcaniu się przed
Bogiem. W sumie – jak obliczają egzegeci – mamy tu siedem zakazów. Dotyczą one spożywania krwi (w. 26a), wróżbiarstwa (w. 26b) i czarów (w. 26c),
manipulacji związanych z obcinaniem włosów (w. 27ab) oraz manipulacji na
ciele związanych z nacinaniem skóry (w. 28ab). Dwa ostatnie (obcinanie włosów i nacinanie skóry) stanowią część rytuałów żałobnych (Pwt 14,1; Jr 16,6;
41,5; 47,5; 48,37), choć tylko w ostatnim przypadku jest to powiedziane wprost
(por. jednak Kpł 21,1-4.5). W stosunku do Kpł 21,5 mamy tu pewne poszerzenie lingwistyczne. Gdy mowa jest o włosach, pojawia się rdzeń nqp, który
oznacza „przycinanie (dookoła)”41, w tym wypadku chodzi prawdopodobnie o boki głowy/brody i nazywa się to jej „niszczeniem” (šḥt) (w. 27). Homer (Odyseja 4.197) pisze, że obcinanie włosów i wylewanie łez po zmarłych to jedyny zaszczyt jaki spotyka tych ostatnich ze strony żywych. Herodot
(Dzieje 9.24) twierdzi, że Persowie po śmierci ich wodza obcinali włosy sobie
i swoim zwierzętom. Z kolei przed-islamscy Arabowie poprzez obcinanie włosów oddawali cześć swoim świętym42. Znane są także starożytne ofiary składane
z włosów43. Obcinanie włosów było także wyrazem samouniżenia. W Izraelu –
o czym była już mowa – stanowiły one symbolem godności i siły życiowej. Ich
obcinanie miało tu zatem na uwadze wyzbywanie się obu aspektów poprzez
symboliczne obcięcie włosów.
W odniesieniu do nacięć (śrṭ), których nie wolno „kłaść”(ntn) na ciele, dopowiada się wprost, że czyni się je za zmarłą osobę (lānepeš)44 (w. 28a). Dodatkowo precyzuje się, że chodzi o kĕtōbet qa‘ăqa‘, często tłumaczone jako
„znaki/tatuaże”. Mamy przed sobą jednak hapax legomenon, trudny do jednoznacznej interpretacji. Pierwsze słowo w tym leksemie, to pisany znak, coś,
co zostało wyryte45. Co jednak oznacza drugi człon w tym leksemie? Sugestie
lingwistów odnośnie pierwszego ze wspomnianych słów, jak i ich wskazania
odnośnie drugiego (również hapax legomenon), mogą sugerować, że chodzi
41
42

43

44

45

Wielki słownik, t. 1, 678.
I. Goldziher, Muslim Studies, Chicago: Aldine 1971, s. 249 podaję za J. Milgrom, Leviticus
17-22, s. 1801.
Babilończycy (ANET3); Syryjczycy (Lucian, De Dea Syria 55,60), Grecy i Arabowie (J. Milgrom, Leviticus 17-22, s. 1802).
Słowo nepeš może tu znacząc „ciało (zmarłego)” (tak Kpł 21,1; Lb 5,2; Ag 2,13), ale w ty
wypadku chodzi raczej o „osobę zmarłego” (Kpł 21,11; Lb 6,6); J. Milgrom, Leviticus 17-22,
s. 1694.
The Brown_Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, E. Brown i in. [red.], Peabody: Hendrickson 41999, s. 508: „writing (mark or sign) of inprintment”; Wielki słownik, t. 1,
s. 475: „tatuaż”; The Dictionary of Classical Hebrew, t. 4, D.J. A. Clines [red.], Sheffield: Academic Press 1998, s. 474: „writing – incision (of a tattoo)” (por. 11QT 48,9).
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o tatuaże. W tym wypadku jednak nie mamy żadnej pewności, jaka jest właściwa etymologia badanego słowa (qw‘ lub q‘‘)46. Tym samym proponowany
sens jest spekulatywny, gdyż trudno go jednoznacznie ustalić. Niewątpliwie
pierwszy człon sugeruje, że chodzi o coś „napisanego” lub „oznaczonego” na
ciele; coś, co jest trwałe (jak tatuaż) (Raszi sugerował, że zostało wyżłobione
igłą47). Jednak równie dobrze mogła być to jakakolwiek blizna a nawet grawerowana ozdoba umieszczona na ciele48. Targum Onkelos (rûšmîn ḥārîtîn) sugeruje, że chodzi o „wyryty znak lub piętno”, takie jakim piętnowano niewolników
(Kodeks Hammurabiego §§ 226-227; teksty z Elefantyny z literą jod49). Jacob
Milgrom50 wspomina jeszcze o Egipcjanach, którzy piętnowali takimi znakami jeńców wojennych. Zwraca potem uwagę na wspomniany już fakt, że Kpł
25,44-46 zakazuje jednak czynienia niewolnikami samych Izraelitów (por. jednak Wj 21,6; Pwt 15,17). Milgrom cytuje ponadto Filona (Prawa 1.58) i źródła
rabiniczne na dowód, że podobne znaki z imieniem Boga nosili także pobożni Izraelici. Być może to o takim zwyczaju właśnie myśli także prorok Izajasz
(Iz 44,5)51. W późniejszym czasie rabini interpretowali obecny zakaz (także Pwt
14,1) zarówno jako „nie” dla tatuowania sobie na ciele imienia Jhwh (m. Mak
3:6), jak i w odniesieniu wyłącznie do imion obcych bogów (t. Mak 4:15; Filon,
Prawa 1,58).

4. Na straży świętości całego Izraela (Pwt 14,1)
Pwt 14,1-21 uznawane jest za tekst dodany do pierwotnego korpusu deuteronomistycznego dopiero po wygnaniu babilońskim52. Bliskość ideowa z Pwt
7,1-6 sprawia, że badacze, albo postrzegają obie perykopy jako teksty pocho46

47
48

49
50
51

52

Wielki słownik, t. 2, s. 180. The Dictionary of Classical Hebrew, t. 7, D.J.A. Clines [red.], Sheffield: Phoenixc Press 2010, s. 273: od q‘‘ – „tear down” = „tatoo, incision”. Gesenius Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, t. 5, Heildelberg: Springer-Verlag
18
2009, s. 1178: etymologia niepewna, może chodzić o duplikację rdzenia q‘ ze wskazaniem na
samarytańskie gā: gā: „wytrawienie czegoś na płycie, tatuaż”.
Podaję za Th. Hieke, Leviticus 16-27, s. 749.
Wielki słownik, t. 2, s. 180: podaje znaczenie „tatuaż”, ale wskazuje także na możliwość, iż
chodzi o ozdobę służąca np. do odstraszania duchów zmarłych.
A. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Centry B.C., Oxford: Clarendon 1923, s. 28.
Leviticus 17-22, s. 1694-1695.
„Pisać na ręce” to rodzaj grawerowania i zwyczaj znany ze wspomnianych papirusów znalezionych na Elefantynie. O podobnych formach „pobożności” wspomina również Herodot, Dzieje
II.113 i Lucian, De Dea Syria 59. Nie ma jednak żadnej pewności czy wzmiankę u proroka
należy brać dosłownie czy raczej w przenośni; U. Berges, Jesaja 40-48 (HThKAT), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2008, s. 324.
E. Otto, Deuteronomium 12,1-23,15, s. 1287-1288: „nachexilische Fortschreibung”.
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dzące z tej samej warstwy redakcyjnej, albo też Pwt 14,1-21 klasyfikują jako
fragment późniejszy niż Pwt 7,1-653. Przy czym dyskusyjna jest także pierwotna jedność pierwszej z tych perykop. Tu bowiem egzegeci znowu są podzieleni. Dla jednych lista zwierząt czystych i nieczystych (Pwt 14,3-21) od początku
stanowiła integralną część perykopy, a dla innych została dopiero później dołączona do pierwotnego fragmentu z Pwt 14,1-2.21 (lub w. 21a)54.
Treść interesującego nas fragmentu Eckart Otto55 streścił wymownym tytułem: „świętość versus świat zmarłych”. Rozdział zaczyna się od przypomnienia Izraelitom ich godności: są oni synami Bożymi (por. Pwt 8,5; 32,5.19.20;
potem także Wj 4,22-23; Oz 2,1; 11,1). Dlatego nie mogą „nacinać” (gdd)56
sobie głowy do gołej skóry „pomiędzy oczami” po zmarłych. W interpretacji
rabinicznej zakaz ten odnosił się wyłącznie do żałoby, gdyż był uznawany za
praktykę pogańską (Iz 15,2: Moabici; Jr 47,5: Filistyni); Bar 6,30-31: bardziej
ogólnie). Jednak praktykowali go również Izraelici (Iz 3,34; 22,12; Jr 16,6;
Ez 7,8; Am 8,10; MI 1,16; Hi 1,20). Co jednak znaczy potem „łyse” miejsce
bên ‘ênêkem –„pomiędzy oczami”? Czoło? Grzywka, lok nad nim?57 Część badaczy sądzi, że to zwrot idiomatyczny i należy generalnie rozumieć całą wypowiedź w sensie „na głowie”58. Nie mniej wydaje się, że mamy tu do czynienia
z dopowiedzeniem do Pwt 6,8 (znaki na ręku i między oczyma dozwolone dla
wyznawców Jhwh). Miejsce między oczami jest już zarezerwowane na znaki
przynależności do Boga. Stąd też okazja, aby adresatów określić mianem „synów Boga”59. W czasach Deuteronomisty, a więc przed wygnaniem, golenie
głowy jako znak pokutny lub żałobny nie było jeszcze rytuałem zakazanym,
a wręcz w niektórych przypadkach nawet zalecanym (Pwt 21,10-14!). Czy
zmiana, także w kręgu deuteronomistycznym, nastąpiła dopiero wraz z pojawie53

54
55
56
57

58

59

Dyskusja w: Ch. Nihan, Laws about Clean and Unclean Animals in Leviticus and Deuteronomy, [w:] The Pentateuch. International Perspectives on Current Research (FAT 78), Th.B.
Dozeman i in. [red.], Tübingen: Mohr Siebeck 2011, s. 418 + przypisy 30-32 (z literaturą).
Ch. Nihan, „Laws”, s. 419 + przypis 34.
E. Otto, Deuteronomium 12,1-23,15, s. 1297.
1Krl 18,28; Jr 16,6; 41,5 47,5; Mi 4,14; Wielki słownik, t. 1, s. 167.
J.R. Lundbom, Deuteronomy. A Commentary, Grand Rapids, Cambridge: Eerdmans 2013,
s. 464.
B.J. Botterweck, „gillaḥ”, [w:] Theological Dictionary of the Old Testament, 3,. G. J. Botterweck i in. [red.], Grand Rapids: Eerdmans 1978, s. 7; Y. Avishur, Expressions of the Type
byn ydym in the Bible and Semitic Languages”, Ugarit-Forschungen 12 (1980), s. 125-133;
D.L. Christensen, Deuteronomy 1,1-21,9 (WBC 6A), Nashville: Thomas Nelson Publisher 2001, s. 291.
J.C. Gertz, Das Zerschneiden des Bundes wischen den Lebenden und Toten in der deuteronomisch- deuteronomischen Literatur, [w:] Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt
(FAT 64), A. Berlejung, B. Janowski [red.], Tübingen: Mohr Siebeck 2009, s. 559.
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niem się pewnego rodzaju tabu, jakim objęto po wygnaniu krąg śmierci60, co nastąpiło wraz z nadejściem monoteizmu61? Sugerowane w ten sposób pogańskie
praktyki (kult przodków) jako powód pojawienia się tego zakazu nie są tu jednak w żaden sposób przywoływane. Ponadto problem rozwiązał się dużo wcześniej na płaszczyźnie zmian społecznych62. W kręgu postdeuteronomistycznym
pojawiły się zatem te same tendencje, którymi kierowała się „szkoła świętości”.
To, co miało na celu najpierw zachowanie czystości rytualnej samych tylko
kapłanów, w H stało się wymogiem w dążeniu do świętości rozciągniętym na
wszystkich Izraelitów. Autorzy postdeuteronomistyczni podzielili ten pogląd
(Ez 44,20 →Kpł 21,5 → 19,28→ Pwt 14,1)63, choć kierowały nimi nieco inne
niż w H pobudki. Tekst z Pwt 14,1 w tak odtwarzanej linii rozwoju analizowanego tu zakazu byłby więc ostatnim etapem jego rozwoju, w którym świętość
nie jest już zdobywana w codziennym wysiłku zachowywania rytualnej czystości przed Bogiem, lecz stanowi dar otrzymany wraz z wybraniem (Pwt 14,2;
por. Wj 19,6). Stąd wyeksponowany tu status synów Boga (w. 1a) i klasyfikacja
Izraela jako „świętego” narodu (ww. 2.21; por. Pwt 7,6). Izrael już jest zatem
świętym ludem Boga i świętość nie tyle ma być przez niego zdobywana, ile raczej chroniona64.

Wnioski
Na pytanie postawione w tytule, odpowiedź może być tylko jedna: nie. Biblia nie zawiera wprost żadnego, ogólnie rozumianego zakazu czynienia sobie
tatuaży. Teksty, które przeanalizowaliśmy, związane są z sytuacją żałoby po
zmarłych i ograniczają dwa, najbardziej „ekstremalne” pośród wielu innych ry60

61

62

63

64

J. Blenkinsopp, „Deuteronomy and the Politics of Post-Mortem Existence”, „Vetus Testamentum“ 45 (1995), s. 1-16.
Tak m.in. T. Veijola, Das 5. Buch Mose. Deuteronomium 1,1-16,17 (ATD 8.1), Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2005, s. 301.
E. Otto, Deuteronomium 12,1-23,15, s. 1297-1298. Otto pisze, że problem kultu zmarłych
przodków został rozwiązany rozpadem wielkich rodzin i zmianami społecznymi, które proces
ten wywołał. Solidarność rodzinna została teraz zastąpiona etosem „braterstwa” narodowego. Jego zdaniem, monoteizm również nie wyjaśnia w żaden sposób powodów zakazu z w. 1b.
P.P. Jenson, Graded Holiness. A Key to the Preistly Conception of the World (JSOT.S 106),
Sheffield: Academic Press 1992, s. 128-129; E. Otto, Theologische Ethik des Alten Testaments
(ThW 3,2), Stuttgart-Berlin- Köln: Kohlhammer 1994, s. 243-248; E. Otto, Deuteronomium
12,1-23,15, s. 1298-1299.
R.N. Nelson, Deuteronomy (OTL), Louisville, London: Westminster John Knox Press 2002,
s. 176. W przypadku tego autora słuszny kierunek interpretacji niepotrzebnie zniekształca potem interpretacja przypisująca motyw zakazu chęci odrzucenia kultu przodków czy obcych
kultów w ogóle (s. 179).
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tuałów wykonywanych przy tej okazji. Nie mamy pewności jakie są dokładne
przyczyny obu zakazów. Przekonująca wydaje się jednak interpretacja sugerująca, że chodzi o te zachowania, których skutki nie były usuwalne po upływie
siedmiu dni, czyli po czasie zakończenia żałoby. Stan żałoby i towarzyszące
mu rytuały sytuowały żałobnika w sferze śmierci, która ograniczała jego przystęp do Boga, i to był prawdopodobnie główny motyw, dla którego zakaz zbyt
ekstremalnego strzyżenia głowy i nacinania ciała został wprowadzony, najpierw wobec kapłanów, a potem wobec wszystkich pozostałych członków narodu wybranego. Rozszerzenie na wszystkich Izraelitów wynikało z koncepcji
świętości właściwej zarówno kręgom H, jak i późniejszym redaktorom Księgi
Powtórzonego Prawa. Pierwsi myśleli o powołaniu do świętości całego Izraela,
a drudzy o stanie świętości już posiadanym w wyniku wybrania tego narodu
przez Boga (por. Wj 19,6). W obu koncepcjach „oznaki przebywania w sferze
śmierci” były naruszeniem statusu jakim Izraelici cieszyli się przed Bogiem.
Zwrot kĕtōbet qa‘ăqa‘ może, choć nie musi oznaczać tatuażu. Równie dobrze można go zrozumieć jako zwykłe, głęboko cięte rany, jak i grawerowane
ozdoby umieszczane na ciele. Jeśli jednak przyjmiemy zwyczajowe tłumaczenie
„tatuaż”, to ograniczenie dotyczy konkretnej sytuacji, jaką jest ekstremalny sposób wyrażania żałoby i w konsekwencji zaciągnięcie nieczystości rytualnej. To
owa nieczystość naruszająca stan lub powołanie do świętości jest przyczyną zakazania dwóch konkretnych praktyk stosowanych podczas żałoby.

Streszczenie
Przedmiotem analizy w tym artykule są cztery teksty, które mają znaczenie w dyskusji
nad kwestią zakazu czynienia tatuaży (Ez 44,20; Kpł 19,27-28; 21,5; Pwt 14,1). Z przeprowadzonej analizy wynika, że zakaz dotyczy wyłącznie dwóch ekstremalnych praktyk żałobnych (zbyt radykalne obcinanie włosów na całej głowie lub tylko jakiejś jej
części oraz nacinania sobie ciała), które naruszały status świętości poprzez przedłużanie
oznak, a tym samym stanu żałoby, poza granice wyznaczone na jej przeżywanie (siedem
dni). Nie ma w tych tekstach natomiast jakiegoś ogólnego zakazu czynienia sobie jakichkolwiek tatuaży.
Słowa kluczowe: tatuaż, żałoba, nieczystość rytualna, sfera śmierci, świętość
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Abstract
Is tattooing prohibited in the Bible?
In this article, the subject of the analysis there are four texts (Ez 44,20; Lev 19,27-28;
21,5; Dt 14,1), that are important in the discussion of the issue of the prohibition of tattooing. The analysis shows that the prohibition applies only to two extreme funeral practices
(too radical cutting hair over the whole head or just some part of it and cutting the body),
that violated the status of sanctity by prolonging the signs and thus the state of mourning
beyond the limits set for its survival (seven days). There is no general prohibition against
doing any tattoos in these texts.
Keywords: tattoo, mourning, ritual uncleanness, the sphere of death, sanctity
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Prewencja nadużyć seksualnych wobec małoletnich
w kanonicznym polskim prawodawstwie
partykularnym
Przestępstwa seksualne wobec małoletnich, zwłaszcza jeżeli zostały dokonane
przez duchownych i inne osoby pracujące lub działające w ramach struktur kościelnych, budzą słuszne oburzenie i zgorszenie. Czyny te bowiem w szczególnie
drastyczny sposób naruszają sprawiedliwość i burzą zaufanie, jakim dzieci i młodzież obdarzają Kościół w procesie wychowawczym. Mają również negatywny
wpływ na dalsze funkcjonowanie osobiste i społeczne ofiary. Dlatego jednym
z priorytetowych zadań wspólnoty Kościoła powinna być ochrona małoletnich,
będąca wypełnieniem wezwania Chrystusa do troski o najmniejszych (Mk 10,
13-16) i stanowiąca nieodłączny element chrześcijańskiego świadectwa. W praktyce wyraża się ona na dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest polityka określana
jako „zero tolerancji”, która polega na stanowczym reagowaniu na przypadki
przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich. Drugą natomiast jest wprowadzanie programów profilaktycznych, mających na celu niedopuszczanie do powstawania tego typu przestępstw. Niniejszym artykuł będzie próbą dostrzeżenia
polskich kanonicznych norm partykularnych, które mają służyć ochronie osób
małoletnich przed nadużyciami seksualnymi i przemocą fizyczną i psychiczną.
Przemoc wobec dzieci i młodzieży dlatego zostanie ujęta w analizie istniejących
aktów, bowiem niejednokrotnie stanowi element przestępstw seksualnych. Zatem
bez obecności tego typu norm, program ochrony małoletnich byłby niepełny.

1. Normy Konferencji Episkopatu Polski
Wobec pojawiających się przypadków przestępstw seksualnych duchownych
wobec osób małoletnich, zarówno ustawodawca powszechny, jak i ustawodaw1
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cy partykularni, starali się wypracować normy mające zapobiegać tego typu
przestępstwom. Starania takie wykazywali również polscy biskupi. W październiku 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny
przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą poniżej osiemnastego roku
życia, które w konsekwencji zmian w polskim kodeksie karnym2, zostały znowelizowane 6 czerwca 2017 r.3. Co prawda przywołane Wytyczne mają przede
wszystkim na celu wskazanie procedury postępowania w przypadku już zaistniałych przestępstw, bądź w sytuacji podejrzenia o popełnienie przez duchownego przestępstwa contra sextuum z osobą małoletnią4, zawierają jednak trzy
aneksy, z których ostatni dotyczy zasad formacji i profilaktyki, przez co jest niezwykle interesujący w kontekście podejmowanego zagadnienia.
Analiza trzeciego aneksu prowadzi do wniosku, że polski prawodawca kościelny szczególnie ważną rolę prewencyjną przypisuje formacji w seminariach
i domach zakonnych5. To podczas niej dokonuje się wejście na drogę naśladowania Chrystusa oraz budowanie dojrzałego człowieczeństwa, które nie może
pomijać takich elementów jak określenie własnej tożsamości i orientacji seksualnej6. Aby osiągnąć te cele, należy dążyć do wypracowania w kandydacie do
kapłaństwa lub życia zakonnego stabilnej tożsamości umożliwiającej przeżywanie w sposób spójny różnorodnych relacji i doświadczeń7.
Mając na uwadze właściwe przygotowanie alumnów i zakonników do pracy
z dziećmi i młodzieżą, formacja w seminariach i domach zakonnych powinna
koncentrować się na kilku elementach. Pierwszym jest badanie zdatności kan2

3

4

5

6

7

Zob. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600,
art. 240. Zmiana dotyczyła objęcia przestępstw z art. 197 § 3 lub 4, art. 198 oraz art. 200 prawnym obowiązkiem zgłoszenia do organów ścigania.
Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego
w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, tekst znowelizowany 6 czerwca 2017 r.,
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/07/KEP_wytyczne_z_aneksami.NOWELIZACJA.2017-1.pdf (8.08.2018).
Z małoletnimi prawodawca zrównał osoby w trwały sposób niezdolne do posługiwania
się rozumem.
Zob. W. Rzeszowski, Odpowiedź Kościoła w Polsce na problem wykorzystywania seksualnego
małoletnich w kontekście formacji seminaryjnej i ciągłej, [w:] Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź kościoła – doświadczenie polskie, A. Żak, E. Kusz
[red.], Kraków 2018, s. 243-252.
J. Wong, Kandydaci do kapłaństwa i do życia zakonnego. Wybór, obserwacja, formacja, [w:]
Ku uzdrowieniu i odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych
o seksualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich, Papieski Uniwersytet Gregoriański 6-9 lutego 2012, Kraków 2012, s. 104.
Zob. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, nr 11, [w:] Sobór
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
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dydata do święceń8. Rozpoczyna się ono już w chwili przyjmowania kandydata do seminarium lub zakonu. Na tym etapie konieczne jest wykwalifikowane
duchowe towarzyszenie aspirantowi, które skłoni go do wyjawienia historii
swojego dotychczasowego życia z uwzględnieniem doświadczeń seksualnych9.
Przedmiotem rozmów prowadzonych przez formatorów uczestniczących
w przyjmowaniu do seminarium i zakonu powinna być również tematyka dojrzałości seksualnej10. Pomocne jest także poddanie kandydata badaniom psychologicznym oraz pogłębionemu wywiadowi w celu poznania poziomu dojrzałości seksualnej, a także odkrycia ewentualnych zaburzeń11.
Gdyby badania psychologiczne lub inne metody rozeznania prowadziły do
wniosku, że kandydat do kapłaństwa lub życia zakonnego przejawia wyraźne
braki w dojrzałości seksualnej, należy ocenić ich skalę i rozeznać, czy mogą one
ulec przepracowaniu w procesie formacyjnym, czy też całkowicie uniezdalniają
kandydata do podjęcia formacji12. Taka niezdolność – zdaniem prawodawcy kościelnego – wynika z praktykowania homoseksualizmu, głęboko zakorzenionej
orientacji homoseksualnej oraz uczestnictwa w „kulturze gejowskiej”13. Inaczej
natomiast trzeba ocenić nieuporządkowanie seksualne nie mające trwałego charakteru, a pojawiające się w okresie dojrzewania14. Jeżeli w tym drugim przypadku – zdaniem formatorów – braki w rozwoju psychoseksualnym będą mogły
zostać przepracowane dzięki pomocy terapeutycznej, kandydat do święceń lub
życia zakonnego może rozpocząć lub kontynuować formację, a następnie przystąpić do święceń lub ślubów bez obawy, że jego posługa duszpasterska będzie
niosła zagrożenie dla dzieci i młodzieży.
8

9
10

11
12

13

14

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
aneks 3, art. 1.
Zob. G. Cucci, H. Zollner, Kościół a pedofilia, Kraków 2011, s. 65. 94-96.
Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
aneks 3, art. 2, p. 4.
Tamże, aneks 3, art. 2, p. 2-3.
Zob. B. Szpakowski, Męska tożsamość kandydatów do posługi kapłańskiej, „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego” 47 (2015) nr 56, s. 19-32.
„Niniejsza Kongregacja, w porozumieniu z Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uważa za konieczne oświadczyć wyraźnie, że Kościół, głęboko szanując osoby, których dotyczy ten problem, nie może dopuszczać do seminarium ani do święceń osób, które
praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub
wspierają tak zwaną ‘kulturę gejowską’”, Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Instrukcja dotyczące kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń z 4.11.2005 r.,
AAS 97 (2005), s. 1009-1012.
„Inaczej natomiast należałoby traktować tendencje homoseksualne, które są jedynie wyrazem
przejściowego problemu, takiego jak, na przykład, niezakończony jeszcze proces dorastania.
Niemniej jednak, takie tendencje muszą być wyraźnie przezwyciężone przynajmniej trzy lata
przed święceniami diakonatu”, tamże.
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Kolejnym elementem mającym charakter prewencyjny, na który wskazuje Konferencja Episkopatu Polski w trzecim aneksie Wytycznych, jest przekazywanie kandydatom do kapłaństwa i życia zakonnego wiedzy na temat odpowiedzialności kanonicznej i państwowej za przestępstwa przeciwko szóstemu
przykazaniu Dekalogu popełnione przez duchownych wobec osób małoletnich.
Powinno być ono zgodne z aktualnym stanem prawnym15.
Przekazywanie wiedzy na temat odpowiedzialności kanonicznej dotyczy
zarówno materialnego prawa karnego, jak i prawa procesowego, mającego zastosowanie w przypadku zaistnienia przestępstwa. Prawodawca kościelny penalizuje zasadniczo dwa czyny seksualne, których może dopuścić duchowny
wobec osób małoletnich. Pierwszym jest przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, popełnione z małoletnim16 poniżej osiemnastego roku życia
lub z osobą, która jest trwale niezdolna do posługiwania się rozumem17. Drugim
przestępstwem jest nabywanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych materiałów pornograficznych, które przedstawiają małoletnich
poniżej czternastego roku życia. Nie ma przy tym znaczenie w jaki sposób i za
pomocą jakiego urządzenia dokonuje się to działanie18. Przekazywanie alumnom informacji o tego typu przestępstwach powinno mieć charakter szczegółowy i być prowadzone w ramach systematycznego wykładu z karnego prawa kanonicznego.
Z kolei wiedza dotycząca prawa procesowego mającego zastosowanie
w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych przestępstw powinna dotyczyć
zarówno norm występujących w Kodeksie Prawa Kanonicznego19, jak i zauważonych już Wytycznych. Jej treścią powinny być zasady dochodzenia wstępnego, sposób postępowania przełożonego kościelnego po przyjęciu doniesienia
o przestępstwie, troska o ofiarę, badanie faktów i okoliczności domniemanego
przestępstwa, wysłanie uporządkowanych akt do Kongregacji Nauki Wiary,
a wreszcie zastosowanie się do przesłanych przez Kongregację wytycznych20.
15

16

17

18
19

20

Zob. F. Lempa, Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013, s. 52-56.
W Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski użyty jest termin „nieletni”, który ma jednak
inne znaczenie w prawie polskim, dlatego w artykule używany jest termin „małoletni”. Z małoletnim prawodawca kościelny zrównuje osoby trwale niezdolne do posługiwania się rozumem.
Kongregacja Nauki Wiary, Normae de gravioribus delictis z 15.07.2010 r., AAS 102 (2010),
s. 419-431, art. 6 § 1, 1.
Tamże, art. 6 § 1, 2°.
Codex Iuris Canonici, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgates, AAS 75 (1983), pars
II, s. 1-317, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum
1984, dalej KPK.
Zob. D. Mazurkiewicz, Ochrona małoletnich ofiar przestępstw contra sextum Decalogi praeceptum jako element formacji do kapłaństwa, [w:] Księga Jubileuszowa 70-lecie Wyższego
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Jeżeli chodzi o znajomość prawa państwowego, to wystarczające do uzyskania efektu prewencyjnego będzie pouczenie alumnów i zakonników o normach
państwowego prawa karnego dotyczącego przestępstw seksualnych wobec małoletnich21 oraz o odpowiedzialności przed organami państwowymi za popełnienie tego typu przestępstw. Nie ma przy tym konieczności, by kandydaci do
kapłaństwa i życia zakonnego uzyskiwali szczegółową wiedzę na temat postępowania karnego22, natomiast konieczne jest zaznajomienie ich z obowiązkiem
prawnym zgłoszenia organom powołanym do ścigania przestępstw czynów,
o których w art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200 kk oraz wyjaśnienie, że niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat
3. Aspiranci do kapłaństwa i życia zakonnego musza wiedzieć, że obowiązek
ten ciąży na każdym, kto uzyskał wiarygodną wiadomość o usiłowaniu lub dokonaniu czynów zabronionych w przywołanych wyżej artykułach, przy czym,
gdy nie dokona tego osoba oskarżająca, w pierwszym rzędzie powinien dokonać tego przyjmujący zgłoszenie o przestępstwie, osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika23.
Trzecim elementem mającym na celu zapobieganie przestępstwom seksualnym przeciwko małoletnim, koniecznym w formacji seminaryjnej i zakonnej,
jest uwrażliwienie na krzywdy, jakie może wyrządzić małoletnim duchowny,
który dopuszcza się przestępstw seksualnych oraz nauczenie alumnów rozpoznawania znaków nadużyć wobec dzieci i młodzieży24. Zagadnienia te, a także
kształtowanie dojrzałej seksualności, powinny być przede wszystkim przedmiotem wykładów i konferencji dla przygotowujących się do kapłaństwa lub życia
zakonnego. Nie może ich również zabraknąć w kierownictwie duchowym oraz
w innych aktywnościach służących rozwojowi życia duchowego25.
Trzeci aneks do Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski nie dotyczy jednak tylko kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego. Swoim zakresem obej-

21

22

23

24

25

Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i Paradyżu, D. Mazurkiewicz [red.], Paradyż
2017, s. 111-119.
Zob. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, art. 197-202; K. Marzec-Holka, Przemoc
seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne, wyd. II rozszerzone, Kraków 2011, s. 13-30.
Zob. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1467.
Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
aneks 2, art. 1a, p. 1.
Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Okólnik do konferencji episkopatów w sprawie opracowania
„wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich z 3.05.2011 r. nr I b., http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=37544&s=opoka (30.08.2018).
Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
aneks nr 3, art. 3.
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muje również samych formatorów seminaryjnych i zakonnych. Zawiera stwierdzenie, że ewentualne, choćby najmniejsze nadużycia seksualne z ich strony,
powinny spotykać się z szybką interwencją przełożonych, nie wyłączając odsunięcia oskarżonego od pełnienia funkcji26. Norma ta jest szczególnie ważna
w kontekście zgorszenia, którego świadkami mogą być kandydaci do kapłaństwa i życia zakonnego. Jej realizacja będzie jednocześnie czytelnym sygnałem
dla alumnów i zakonników, że w Kościele nie ma tolerancji wobec zachowań
przestępczych, nawet jeśli są one popełniane przez osoby zajmujące ważne
urzędy. Jest to jednocześnie zgodne z duchem i literą KPK, w którym prawodawca zawarł dyspozycję, w myśl której można ciężej ukarać przestępcę, jeżeli posiada jakąś godność lub do popełnienia przestępstwa nadużył władzy lub
urzędu (kan. 1326 § 1, 10).
Prewencja – w myśl aneksu trzeciego Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski – powinna obejmować także duszpasterzy zaangażowanych w pracę
z małoletnimi, poprzez przygotowanie ich do profesjonalnego wykonywania
powierzonych zadań. Celem takiego przeszkolenia powinno być uwrażliwienie,
że podstawową wartością wychowawczą jest dobro małoletnich, a wobec przestępstw seksualnych nie może być miejsca na tolerancję i ukrywanie przypadków. Szkolenia prewencyjne mają także na celu wyeliminowanie ryzyka wykorzystywania seksualnego małoletnich w pracy duszpasterskiej27. Wydaje się, że
ich miejsce może być usytułowane w ramach formacji stałej duchowieństwa28.
Wraz z wydaniem w październiku 2014 r. Wytycznych, Konferencja Episkopatu Polski przyjęła również dokument dotyczący zapobieganiu nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych29. Jego celem
było wskazanie zasad, których realizacja ma służyć ochronie małoletnich przed
przestępstwami seksualnymi. Dokument zawiera zarówno zasady ogólne, jak
i konkretne postulaty i normy prawne. Tworzy również struktury odpowiedzialne za ochronę dzieci i młodzieży.
Do zasad ogólnych zawartych w przywoływanych normach należy zaliczyć
stwierdzenie, że wspólnota Kościoła musi być bezpiecznym i przejrzystym
26
27

28

29

Tamże, aneks 3, art. 4.
D. Mazurkiewicz, Ochrona małoletnich ofiar przestępstw contra sextum Decalogi praeceptum,
s. 119-122.
P. Majer, Problem wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Perspektywa prawnokanoniczna, [w:] Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź
kościoła – doświadczenie polskie, s. 237.
Konferencja Episkopatu Polski, Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży
i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce, tekst
przyjęty 10-11 czerwca 2014 r., http://episkopat.pl/prewencjanaduzyc-seksualnych-wobecdzieci-i-mlodziezy-i-osob niepelnosprawnych-w-pracyduszpasterskiej-i-wychowawczej-koscio
la-w-polsce/ (30.08.2018).
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środowiskiem wzrostu młodych ludzi. W tym celu konieczna jest prewencja
służąca wyeliminowaniu ryzyka popełnienia nadużyć seksualnych przez kogokolwiek z wykonujących zadania duszpasterskie z dziećmi i młodzieżą30.
Konferencja Episkopatu Polski zaznacza, że cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez:
a)	przygotowanie i wprowadzenie w życie programów profilaktycznych mających na celu ochronę małoletnich,
b)	przygotowanie dla osób pracujących z dziećmi i młodzież kodeksu zachowań,
c)	troskę o właściwą formację alumnów i kapłanów,
d)	prowadzenie obowiązkowych oraz regularnych szkoleń dla katechetów i innych osób, które z dziećmi i młodzieżą pracują zawodowo lub
jako wolontariusze,
e)	pouczanie i stawianie wymagań przy przyjęciu do pracy osobom mającym zajmować się małoletnimi31.
W dalszej części dokument Konferencji Episkopatu Polski zawiera postulaty prewencyjne do zrealizowania w systemie wychowawczym Kościoła. Należy tu przywołać przede wszystkim zalecenie właściwego dobierania personelu
do pracy z małoletnimi32, tworzenie kodeksów zachowań i wdrażanie programów zapewniających dzieciom i młodzieży bezpieczne środowisko wzrostu33,
wprowadzanie prewencji nadużyć seksualnych do programów kształcenia,
współpracę z rodzicami oraz samymi małoletnimi.
Wśród wyżej wymienionych zaleceń, niezwykle ważna wydaje się sprawa
doboru kadry zajmującej się dziećmi i młodzieżą. Należy do niej zaliczyć zarówno pracowników etatowych, jak i osoby skierowane do posługi oraz innych
opiekunów i animatorów, nawet jeśli swoje zadania wykonują jako wolontariusze i w sposób okazjonalny. Temat prewencji powinien być poruszany już przy
przyjmowaniu do pracy34. W dalszej kolejności wychowawcy, opiekunowie
oraz animatorzy zajęć z małoletnimi powinni otrzymać właściwe przeszkolenie,
a także otrzymać pomoc i możliwość superwizji od osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży35.
Dodatkowo każda zatrudniona osoba ma obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności oraz zadeklarować przestrzeganie kodeksu zachowań. Obowiązek ten dotyczy także wolontariuszy i osób czasowo podej30
31
32
33
34
35

Tamże, pkt 1.
Tamże, pkt 5.
Tamże, pkt 12.
Tamże, pkt 7-8. 10.
Tamże, pkt 12.
Tamże, pkt 6.
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mujących opiekę nad małoletnimi i koreluje z art. 21 ustawy z dnia 16 maja
2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym36.
Zgodnie z przywołaną ustawą zatrudnienie albo dopuszczenie osoby do innej
działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem
małoletnich lub opieką nad nimi, związane jest z obowiązkiem sprawdzenia,
czy dana osoba nie figuruje w „Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym”. Norma ta dotyczy również duchownych, katechetów oraz wszystkich innych osób działających w strukturach kościelnych, które choćby okazjonalnie organizują wypoczynek dla dzieci i młodzieży lub podejmują nad
nimi opiekę. Osoby te mają obowiązek sprawdzenia wszystkich zatrudnianych lub dopuszczanych do pracy z małoletnimi wychowawców i opiekunów37.
Normy odnoszące się do personelu dotyczą również obowiązku organizowania szkoleń mających zapewnić wysoką jakość pracy wychowawczej i formacyjnej oraz wykluczających możliwość popełnienia czynów prawnie zabronionych38. Prawodawca kościelny ustala także zakres tematyczny tych szkoleń.
Powinny one pozwalać na poznanie własnej kompetencji emocjonalnej i społecznej, nauczenie się technik komunikacji i rozwiązywania konfliktów, zrozumienie dynamiki psychicznej ofiar, a także poznanie strategii sprawców nadużyć seksualnych, elementów strukturalnych w instytucjach, które mogą
sprzyjać nadużyciom seksualnym i czynów karalnych w tym zakresie oraz aktualnego ustawodawstwa cywilnego, kościelnego i procedur z nimi związanych39.
Prawodawca zaleca również, by realizacja szkoleń była monitorowana zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie koordynatorów poszczególnych
jednostek kościelnych40, tak by zarówno ich częstotliwość, jak i treść, spełniała
standardy wskazane przez prawodawcę.
Nawiązując do treści analizowanego dokumentu Konferencji Episkopatu
Polski należy także, jak to zostało już wcześniej zauważone, zwrócić uwagę na
wyłaniające się z niego struktury odpowiedzialne za działania prewencyjne. Są
one ustanowione zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych Kościoła.
36
37

38

39
40

Dz. U. z 2016 r., poz. 862 z późn. zm.
Zgodnie z art. 23 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji
z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.
Konferencja Episkopatu Polski, Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży,
pkt 16.
Tamże, pkt 15.
Tamże, pkt 17.
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Na szczeblu centralnym ustawodawca przewidział przede wszystkim urząd
koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jest on wyznaczany przez Konferencję Episkopatu Polski41. Do jego zadań należy:
a)	dbanie o wymianę doświadczeń na temat ochrony małoletnich na poziomie krajowym,
b)	wspieranie osób odpowiedzialnych za działania prewencyjne w kościołach partykularnych oraz jednostkach wychowawczych,
c)	wypracowywanie oraz upowszechnianie standardów jakości w zakresie prewencji,
d)	tworzenie i rozwijanie programów szkoleniowych,
e)	współpraca z odpowiedzialnymi za prewencję organami państwa,
f)	współpraca z Konferencją Episkopatu i mediami42.
Koordynatora powinien wspierać zespół. Jego członków zatwierdza Konferencja Episkopatu Polski. Prawodawca nie normuje natomiast, kto wyznacza
członków tego zespołu.
Koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powinien zostać ustanowiony
również na szczeblu lokalnym. Prawodawca w sposób ogólny stwierdza, że do
jego zadań należy wspieranie i koordynacja działań prewencyjnych, które powinny wyrażać się w:
a)	doradztwie przy planowaniu i przeprowadzaniu projektów prewencyjnych,
b)	przygotowywaniu i upowszechnianiu materiałów dotyczących ochrony
dzieci i młodzieży,
c)	koordynowaniu wymiany doświadczeń osób zajmujących się pracą z małoletnimi,
d)	przekazywaniu informacji o podejmowanych działaniach ochronnych,
e)	monitorowaniu realizacji obowiązku szkoleń,
f)	superwizji szkoleń osób zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą,
g)	przedstawianiu zakresu swoich działań koordynatorowi krajowemu43.
Przywołane zadania mają co prawda charakter bardzo ogólny, ale pozwalają koordynatorowi na szczeblu lokalnym troszczyć się o wprowadzanie zasad
prewencji i skutecznie reagować w przypadku występowania nadużyć wobec
dzieci i młodzieży. Jednocześnie są wyraźnym rozszerzeniem powinności koordynatora krajowego.

41

42
43

Tamże, pkt 22. Od czerwca 2013 r. koordynatorem z ramienia KEP jest o. Adam Żak. Warto
przy tym zauważyć, że urząd koordynatora powstał uprzednio do Zasad prewencji.
Tamże.
Tamże, pkt 25.
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2. Normy diecezjalne i zakonne
Jednym z zaleceń prewencyjnych Konferencji Episkopatu Polski jest to, aby
każda instytucja i organizacja kościelna pracująca z dziećmi i młodzieżą posiadała własny kodeks zachowań, którego nieprzestrzeganie będzie nieodwołalnie
związane z konsekwencjami służbowymi44. Postanowienie to zostało skierowane przede wszystkim do diecezji oraz do instytutów zakonnych i stowarzyszeń
życia apostolskiego. Na jego postawie wymienione wyżej osoby prawne rozpoczęły tworzenie własnych kodeksów postępowań opartych o zalecenia ogólne
Konferencji Episkopatu Polski. Trzeba przyznać, że wprowadzanie tej normy
idzie powoli, bowiem do tej pory45 kodeks został stworzony i przyjęty jedynie
w nielicznych diecezjach oraz instytutach zakonnych i stowarzyszeniach życia
apostolskiego. Należą do nich: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej46, Warszawska Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela47, Towarzystwo
Salezjańskie – Inspektoria pw. św. Jana Bosko we Wrocławiu48 i Inspektoria
pw. św. Jacka w Krakowie49, Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła50,
Zakon Szpitalny św. Jana Bożego51, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodzi44
45
46

47

48

49

50

51

Tamże, pkt 10 i 11.
W artykule opisywany jest stan prawny na dzień 1 września 2018 r.
Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich, tekst zatwierdzony przez
prowincjała z radą 26 listopada 2013 r., Poznań 2013 (archiwum własne). Jest to jedyny tego
typu dokument wydany przed ogłoszeniem Prewencji nadużyć Konferencji Episkopatu Polski. Z tego powodu zawiera unormowania, które w aktualnym stanie prawnym kanonicznym
i państwowym nie powinny już mieć zastosowania.
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, http://www.redemptor.pl/wp-content/uploads/2018/02/8.-Normy-i-zasady-ochrony-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy.
pdf (26.07.2018).
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, Zarządzenie Inspektora, Wrocław 2016, http://sdb.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Normy-i-zasady-ochrony-ma%C5%82oletnich-%E2%80%93-ebook-2016.pdf (01.09.2018).
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego
Inspektorii Krakowskiej, Kraków 2015, http://sdb.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Normy-i-zasady-ochrony-ma%C5%82oletnich-%E2%80%93-ebook-2016.pdf (26.07.2018).
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Marki 2016, http://www.michalici.pl/storage/Dokumenty/Normy%20CSMA-kopia.pdf (26.07.2018).
Wskazówki dotyczące tworzenia zasad i procedur w zakresie ochrony i opieki nad dziećmi, dorosłymi specjalnej troski oraz osobami starszymi w ośrodkach i dziełach apostolskich św. Jana
Bożego, (brak miejsca i daty wydania), www.ohsjd.org/Resource/ProtectionDocument-GBCjuly2010-1-Abuso_pol_1.pdf (01.09.2018). Wskazówki te w dużej mierze mają charakter założeń do opracowania bardziej szczegółowych wytycznych.
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ny z Nazaretu Prowincji Krakowskiej52, Urszulanki Unii Rzymskiej53, Archidiecezja Przemysko-Warszawska Obrządku Greckokatolickiego54, Diecezja Rzeszowska55 i Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska56.
Ustanowione przez przełożonych tych osób prawnych normy mają charakter instrukcji, są bowiem wydane do wytycznych Konferencji Episkopatu Polski, które chociaż nie zawierają tego w tytule aktu prawnego, to jednak noszą
charakter dekretu ogólnego (kan. 29 KPK), a zatem rządzą się kanonami o ustawach, do których można wydawać instrukcje (kan. 34). Wydaje się, że ich liczba pozwoli na wyciągnięcie wniosków, w którym kierunku zmierza ochrona
małoletnich w kościołach partykularnych i innych kościelnych osobach prawnych zajmujących się duszpasterstwem dzieci i młodzieży.

2.1. Normy materialne
Rozpoczynając analizę powstałych instrukcji warto rozpocząć od wskazania wspólnych – dla wszystkich aktów prawnych – aspektów ochrony dzieci
i młodzieży. W każdym z nich znajdujemy bowiem część, która zawiera ogólne zasady dotyczące ochrony małoletnich57. Są one oczywiście w różny sposób
artykułowane, ale można je sprowadzić do kilku ogólników. Po pierwsze ze
wszystkich dokumentów wyraźnie wybrzmiewa stwierdzenie, że nie można tolerować nadużyć wobec małoletnich58. Wydaje się, że jest to twierdzenie podstawowe, bowiem nie pozostawia miejsca na ukrywanie przestępców seksualnych
lub na pomniejszanie wyrządzanego przez nich zła.
52

53

54

55

56

57

58

Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą – Kodeks bezpieczeństwa Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Kraków 2017, https://www.
szkolanazaret.pl/pliki/kodeks-bezpieczenstwa_5aa45.pdf (01.09.2018).
Zasady ochrony dzieci, młodzieży i innych podopiecznych obowiązujące w Prowincji, tekst niepublikowany, (autorowi nie udało się dotrzeć do tekstu norm).
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku
Greckokatolickiego, http://cerkiew.org/wp-content/uploads/2017/06/normy-i-zasady-ochronydzieci-i-m%c5%81odzie%c5%bby-w-archidiecezji-przem.pdf (26.07.2018).
Wytyczne w sprawie ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej diecezji rzeszowskiej, Rzeszów 2017.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Zielona
Góra 2018, (archiwum własne).
Zob. Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa
Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 32-35; Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela, cz. I, rozdz. I, art. 1-7.
Zob. Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 35a; Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. I, rozdz. I, art. 1c;
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 4.
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Do zasad ogólnych należy także zaliczyć takie stwierdzenia jak: prawa małoletnich podlegają ochronie oraz małoletnim należy zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę59. Stawiają one osoby małoletnie w centrum zainteresowania Kościoła i wskazują, że ich bezpieczeństwo powinno stanowić naczelną
zasadę, którą należy kierować się w praktyce wychowawczej.
Zasadą ogólną jest również wskazanie osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim. Są nimi wszyscy, którzy podejmują działania
wychowawcze i opiekuńcze60. Dodatkowo partykularni prawodawcy kościelni
zauważają, że osoby te muszą posiadać skuteczne narzędzia służące ochronie
małoletnich w postaci odpowiedniego wykształcenia, umiejętności stosowania
systemu prewencyjnego oraz znajomości procedur postępowania61. Służyć temu
mają studia i szkolenia wzmacniające kompetencje wychowawcze.
W dalszej części przywołanych wyżej instrukcji można spotkać szczegółowe
unormowania mające na celu ochronę osób małoletnich. Nie koncentrują się one
tylko na ochronie przed nadużyciami seksualnymi, ale mają również na uwadze
ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną oraz zagrożeniami duchowymi.
Na pierwszym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na normy mające zabezpieczać małoletnich przed nadużyciami seksualnymi ze strony duchownych
i innych osób podejmujących działania wychowawcze w ramach instytucji kościelnych. Niektóre dokumenty formułują je w sposób ogólny, inne zaś pełne są
szczegółowych rozwiązań. Niemniej jednak wszystkie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Przede wszystkim prawodawcy partykularni zwracają uwagę na niedozwoloność kontaktów seksualnych pomiędzy duchownymi i innymi pracownikami
struktur kościelnych a osobami małoletnimi. Całkowicie zakazane są kontakty
fizycznego obejmujące penetrację oraz akty niepenetrujące, takie jak obmacywanie, pieszczoty, pocałunki62. Niektóre z dokumentów podają wręcz katalog zarówno zabronionych, jak i dozwolonych form kontaktów fizycznych63.
59

60

61
62
63

Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 35bc; Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce
wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. I., rozdz. I,
art. 1ab; Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej
Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cz. I, rozdz. II, art. 1-3.
Zob. m. in. Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 5.
Tamże, art. 35e.
Zob. tamże, art. 26.
„Właściwym zachowaniem respektującym nietykalność małoletniego jest m.in: poklepanie po
ramionach lub plecach, uścisk dłoni, delikatne objęcie na powitanie, dotykanie rąk, ramion czy
barków, werbalne pochwalenie, trzymanie się za ręce w czasie modlitwy, zabawy czy dla uspokojenia wychowanka w sytuacji wzburzenia emocjonalnego, trzymanie za ręce dzieci w czasie
spaceru, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Zawsze właściwym jest zapytanie małolet
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W dalszej kolejności prawodawcy partykularni penalizują fotografowanie lub
filmowanie małoletnich dla celów pornograficznych, prezentowanie im treści
erotycznych, czynienie ich świadkami ekshibicjonizmu, konfrontowanie z obscenicznym językiem lub nieprzyzwoitymi obrazami albo zachęcanie ich, by zachowywali się w sposób seksualnie niewłaściwy64.
Zabronione jest także przesyłanie osobom małoletnim za pomocą jakiegokolwiek urządzenia jakichkolwiek treści mających podtekst seksualny, naruszających ich intymność lub pozwalających przypuszczać, że autor tych treści ma na celu rozbudzenie emocjonalne małoletniego, bądź doprowadzenie
go do jakichkolwiek czynności seksualnych65. Nie wolno również w obecności małoletnich wypowiadać żartów o podtekście seksualnym66. Gdy z zaistniałej sytuacji wynika konieczność przeprowadzenia rozmowy wychowawczej o tematyce seksualnej, należy co do zasady powierzyć ją świeckim
specjalistom67.
W celu zagwarantowania zachowania wyżej wymienionych norm prawodawcy partykularni przepisują katalog pożądanych i niepożądanych zachowań.
Przede wszystkim – poza sytuacjami koniecznymi – wychowawcy nie mogą
przebywać z małoletnim sam na sam. Jeżeli dobro małoletniego wymaga indywidualnego spotkania z wychowawcą, spotkanie to nie może odbywać się
w warunkach odizolowanych68. Dodatkowo informację o czasie i miejscu spotkania należy przekazać innym osobom odpowiedzialnym za wychowanie69.
Indywidualnych spotkań z małoletnim nie wolno również mnożyć ani bez powodu przedłużać, przy czym liczba i pora spotkań powinna być wyraźnie określona. Również sprawowanie sakramentu pokuty poza konfesjonałem musi być
dostosowane do przywołanych zasad bezpieczeństwa70.

64

65
66
67
68

69
70

niego o pozwolenie na taki rodzaj zachowania. Nie wolno dotykać okolic intymnych, pośladków, piersi, klepać w uda lub kolana, łaskotać lub mocować się obejmując wychowanka, lub
pozwalając mu na obejmowanie. Niedozwolone są wszelkie inne zachowania, które w naszej
kulturze stanowią przekraczanie granic intymności.”, Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła,
cz. I, rozdz. II, art. 14-16.
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 27.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 17.
Tamże, art. 16; Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich, art. 40.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 16.
Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich, art. 35; Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego
św. Jana Bosko, art. 69-72.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 12.
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 74.
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W dalszej kolejności nie wolno wyręczać dzieci i młodzieży w czynnościach
natury osobistej. W przypadku, gdyby wychowankowie – z racji wieku, bądź
fizycznych ograniczeń – nie byli w stanie wykonać takich czynności, pomocy
powinni udzielać świeccy wychowawcy, najlepiej tej samej płci71. Zabezpieczać
przed nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich mają także normy dotyczące organizowania wyjazdów z dziećmi i młodzieżą. Są one o tyle istotne, że do
wielu nadużyć dochodzi właśnie podczas wyjazdów poza miejsce zamieszkania małoletnich.
Zgodnie z wolą niektórych partykularnych prawodawców podczas wyjazdów z dziećmi i młodzieżą należy zadbać o odpowiednią proporcję mężczyzn i kobiet w gronie wychowawców, stosownie do liczby chłopców i dziewcząt w grupie72. Dodatkowo sypialnie chłopców i dziewcząt powinny być
odseparowane i nadzorowane przez wychowawców tej samej płci, co przebywający w nich wychowankowie73.
Nie wolno również zabierać małoletnich na samodzielne wyjazdy. Dotyczy
to także nieodległych podróży sam na sam samochodem74. Na wyjazdy grupowe
z dziećmi i młodzieżą należy uzyskać pisemną zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów. Podczas wyjazdu rodzice mają prawo do ciągłego kontaktu ze swoim dzieckiem oraz ich opiekunem. Ważną normą jest również ta zabraniająca
nocowania wychowawcy w pokoju razem z dziećmi i młodzieżą. W sytuacjach
wyjątkowych – do których zalicza się zapewnienie bezpieczeństwa małoletniemu – należy o tym fakcie poinformować innego wychowawcę oraz uzyskać
zgodę małoletniego75.
Przed nadużyciami seksualnymi mają również chronić małoletnich przepisy
zakazujące przyjmowania ich i goszczenia po godzinie 22.00 w budynkach parafialnych – zarówno na plebanach, jak i w mieszkaniach duchownych. Ponadto
spotkania późnowieczorne, wynikające z zadań duszpasterskich, zawsze powinny odbywać się w obecności dodatkowego wychowawcy76. W tym kontekście
ciekawa jest norma zawarta w postanowieniach diecezji greckokatolickiej, która
stanowi, że trzeba mieć na uwadze sytuację, że dzieci z parafii mogą przyjść
71
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Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 20;
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. I, rozdz. II, art. 19.
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. I, rozdz. II, art. 27.
Tamże, rozdz. II, art. 30.
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cz. I, rozdz. IV, art. 1.5.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 22-23.
Tamże, art. 13.
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pobawić się z dziećmi duchownego, dla którego plebania jest również miejscem
zamieszkania jego rodziny77.
Kolejne ważne miejsce w prawodawstwie partykularnym zajmuje ochrona
małoletnich przed przemocą fizyczną. Dotyczy ona zarówno zabezpieczenia
wychowanków przed przemocą ze strony wychowawców, jak i rówieśników.
Podstawową zasadą jest całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec
dzieci i młodzieży78. Stosowanie tego typu kar nie może być usprawiedliwione nawet nadzwyczajnymi okolicznościami79. Nie wolno również bagatelizować
agresji fizycznej pomiędzy małoletnimi wychowankami80. Każdy taki przypadek wymaga natychmiastowej reakcji ze strony wychowawcy.
Bezpieczeństwo fizyczne małoletnich powinno być również zapewnione
podczas zorganizowanych wyjazdów. O ile wcześniej przywołane normy dotyczące wyjazdów chroniły przed nadużyciami seksualnymi, o tyle teraz należy
zauważyć te, które zapewniają bezpieczeństwo uczestniczącym w nich dzieciom i młodzieży. Dlatego – zdaniem wielu ustawodawców partykularnych –
wszystkie wycieczki powinny być starannie zaplanowane i w sposób formalny
dokumentowane ze szczególnym zwróceniem uwagi na transport osób i ich
zakwaterowanie. Należy także zadbać o ubezpieczenie małoletnich81. Wychowawcy powinni ponadto zwracać uwagę na zachowania powierzonych im podopiecznych, które mogą wskazywać na trudności związane z ich aklimatyzacją
w grupie, problemami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami oraz na brak
umiejętnościami radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi82. Wyjątkową uwagę należy zwrócić na małoletnich, których zachowanie rodzi zagrożenie dla innych uczestników wyjazdu83.
Każdy wyjazd powinien ponadto odbywać się za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów, którzy dodatkowo muszą mieć zapewnio77
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Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku
Greckokatolickiego, przypis nr 1 do rodz. II, art. 4.
Zob. V. Konarska-Wrzosek, Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci,
„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2 (2003) nr 2, s. 47-54; J. Szafran, Kary fizyczne jako przejaw przemocy wobec dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
16 (2017) nr 4, s. 55-80.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej art. 7;
Normy Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zawierają pozwolenie na zastosowanie siły fizycznej, ale tylko wyłącznie w celu powstrzymania agresji zagrażającej życiu
i zdrowiu oraz bezpieczeństwu małoletnich, Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób
nieporadnych przed przemocą, pkt 1.2.1.23.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 21.
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. I, rozdz. II, art. 20.
Tamże, cz. I, rozdz. II, art. 21.
Tamże, cz. I, rozdz. II, art. 22.
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ną możliwość kontaktu zarówno z dzieckiem, jak i opiekunem84. Prawodawca
Kościoła Greckokatolickiego nakazuje ponadto zgłoszenie takiego wyjazdu do
kanclerza kurii diecezjalnej na 30 dni przed, wraz z określeniem terminu, miejsca i przyczyny wyjazdu85.
Ważną rolę w aktach prawa partykularnego pełnią również normy chroniące przed przemocą psychiczną. Jest to tym ważniejsze, że przemoc psychiczna
stosowana wobec małoletnich jest trudniejsza do uchwycenia oraz łatwiejsza do
zbagatelizowania86. Stąd przede wszystkim wychowawcy pracujący w strukturach kościelnych powinni nabyć umiejętności rozpoznawania objawów przemocy fizycznej oraz wystrzegać się jej w praktyce wychowawczej. O ile
ten pierwszy postulat powinien być zrealizowany przez prowadzenie szkoleń
i warsztatów, o tyle ten drugi stał się w opisywanych dokumentach przedmiotem szczegółowych norm.
W związku z powyższym można spotkać normy zakazujące faworyzowania
osób podlegających opiece oraz nakazujące równe traktowanie wszystkich wychowanków87. W następnej kolejności zabronione jest niewłaściwe traktowanie
emocjonalne małoletniego, mogące skutkować poważnym i trwałym defektem
w jego rozwoju emocjonalnym88. Może ono polegać na stawianiu wymagań
nieadekwatnych do wieku i rozwoju małoletniego. Ma także miejsce, jeśli wychowawca nawiązuje z osobą małoletnią relacje przekraczające jego zdolności
rozwojowe, bądź jest nadopiekuńczy lub ogranicza możliwości uczenia się.
Stąd ciekawa wydaje się norma ustanowiona przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego zakazująca angażowania się w sposób zaborczy w prywatne życie
małoletnich89. Zabronione jest także stosowanie kar, które nosiłyby znamiona
przemocy psychicznej, wyrażające się w poniżaniu, upokarzaniu i ośmieszaniu
dziecka90.
Przemoc emocjonalna wyraża się również odcięciu małoletniego od normalnych relacji społecznych oraz narażaniu go na obserwację złego traktowania innych wychowanków, co może prowadzić do poczucia bycia zastraszanym91.
84
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Tamże, cz. I, rozdz. II, art. 26.
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku
Greckokatolickiego, rozdz. II, art. 5.
Zob. D. Glaser, Podstawy teoretyczne i pojęciowe dotyczące krzywdzenia (znęcania się psychicznego) i zaniedbywania emocjonalnego dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania,
praktyka” 2 (2003) nr 3, s. 7-23.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 8.
Zob. Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa
Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 23.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 18.
Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą, pkt 1.2.1.3.
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 24.
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W kategorii stosowania przemocy psychicznej mieści się również demoralizowanie dzieci i młodzieży. Stąd w przywoływanych normach można dostrzec
stanowcze wskazania prawodawców zakazujące częstowania małoletnich alkoholem, tytoniem i środkami psychoaktywnymi92. Jednocześnie zabrania się osobom zajmującym się opieką nad dziećmi i młodzieżą pozostawania pod wpływem tych środków w czasie pełnienia funkcji wychowawczych93.
Wreszcie trzeba zauważyć normy mające chronić małoletnich przed współczesnymi zagrożeniami. Wynikają one przede wszystkim ze złego korzystania
z nowoczesnych technologii. Stąd szczególna uwaga zwrócona jest na cyberprzemoc, czyli wszelką przemoc z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak Internet, komunikatory, media społecznościowe, SMS-y, MMS-y itp.94. Może ona dokonywać się poprzez wysyłanie
wulgarnych i obraźliwych wiadomości oraz publikowanie i rozsyłanie ośmieszających małoletniego informacji, zdjęć i filmów.
W odpowiedzi na powyższe zagrożenie autorzy norm chroniących małoletnich wskazują na ich prawo do prywatności i szacunku. W konsekwencji zabraniają naruszania tajemnicy korespondencji dzieci i młodzieży, robienia im zdjęć
oraz filmowania bez ich zgody, a także zamieszczania ich w mediach społecznościowych95. Dodatkowo parafie i inne organizacje kościelne, które umożliwiają
małoletnim dostęp do Internetu96, mają obowiązek wdrożenia środków bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp do treści mogących nieść zagrożenie dla
ich prawidłowego rozwoju97. Można spotkać się również z normami, które zabraniają wychowawcom prowadzenia korespondencji elektronicznej z dziećmi
i młodzieżą z prywatnych adresów mailowych i profili na portalach internetowych oraz przez komunikatory internetowe, które nie są powiązane instytucjonalnie z placówką wychowawczą98.
Podsumowując normy materialne zawarte w lokalnym prawodawstwie należy
zauważyć, że każda z analizowanych instrukcji ma właściwe sobie postanowienia
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Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 10;
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cz. I, rozdz. IV, art. 1.6.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 11.
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 28.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 19.
Zob. A. Wrzesień, Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 4 (2005) nr 4, s. 78-84.
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 25;
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cz. I, rozdz. VI, art. 1-10.
Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą, pkt 1.2.1.12.
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wynikające ze specyfiki kościelnych osób prawnych99. Inne odnajdujemy w diecezjach, a inne w instytutach zakonnych i stowarzyszeniach życia apostolskiego.
W normach diecezjalnych spotkamy wskazania dotyczące przebywania
małoletnich w budynkach kościelnych, co wiąże się z działalnością duszpasterstw parafialnych. Z kolei z dokumentach wytworzonych w instytutach zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, zwłaszcza tych, które zgodnie ze
swoim charyzmatem zajmują się wychowywaniem dzieci i młodzieży, szczególny akcent jest położony na bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się
w zakładach wychowawczych i opiekuńczych. W związku z tym można w nich
spotkać normy dotyczące procedury naboru oraz weryfikacji pracowników100.
Mają one na celu taki ich dobór, który zapewni realizację zasad prewencyjnych,
uniemożliwiając jednocześnie występowanie niepożądanych zachowań ze strony osób sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą.
Właściwymi dla zakonów prowadzących dzieła pomocy są również normy
dotyczące opieki nad dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi lub niepełnosprawnością101. Ich odrębność bierze się ze świadomości
przełożonych zakonnych, że w tego typu pracy wychowawczej potrzebna jest
szczególna wrażliwość opiekunów, a niebezpieczeństwo skrzywdzenia małoletnich jest większe, z racji braku umiejętności tych osób radzenia sobie z zagrożeniami102.
Trzeba jednak zauważyć, że dotychczas wydane przez przełożonych partykularnych normy w większości postanowień są ze sobą zbieżne. Niektóre charakteryzują się wręcz literalnym podobieństwem, co może prowadzić do wniosku, że ich autorzy wzorowali się na istniejących już rozwiązaniach.

2.2. Normy proceduralne
Poza rozwiązaniami czysto prewencyjnymi, w normach partykularnych dotyczących ochrony dzieci i młodzieży znajdują się zasady postępowania w przyZob. Wskazówki dotyczące tworzenia zasad i procedur w zakresie ochrony i opieki nad dziećmi, s. 1.
100
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, art. 38, załącznik nr 1; Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży
w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cz. I, rozdz. VIII, art. 1-6.
101
Zob. Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej
Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. I, rozdz. III, art. 1-9; Normy i zasady ochrony
dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cz. I, rozdz. V., art. 1-7.
102
Zob. A. Lechowska, Przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
„Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 7 (2008) nr 1, s. 120-129.
99
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padku, gdy dojdzie do skrzywdzenia małoletniego. Nie są one dosłownym powtórzeniem norm Konferencji Episkopatu Polski, które formalizują zgłoszenie
przypadku nadużycia seksualnego wobec osoby małoletniej, ale w ich kontekście formułują jeszcze bardziej szczegółowe zasady postępowania.
Przede wszystkim autorzy norm partykularnych zgodnie stwierdzają, że nie
wolno tolerować krzywd wyrządzanych osobom małoletnim. Z tej racji zwracają uwagę, że nie wolno lekceważyć ani banalizować informacji o nadużyciach
seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz wyrządzanej im krzywdzie fizycznej
lub psychicznej. Wobec powyższego, małoletniego lub inną osobę składającą
doniesienie o przestępstwie należy życzliwie wysłuchać, nawet jeżeli relacja na
temat domniemanego przestępstwa wydaje się mało prawdopodobna103.
Analizowane normy zawierają również bardzo wiele szczegółowych wskazań dotyczących sposobu zachowania się osoby przyjmującej zgłoszenie. Według nich odbierającemu informację o przestępstwie nie wolno wydawać sądów o prawdopodobieństwie zaistniałej sytuacji, ani komentować sprawy
wobec ofiary104. Nie wolno również reagować emocjonalnie i składać małoletniemu obietnic, których nie będzie można dotrzymać, np. o zachowaniu całej
sprawy w tajemnicy105. Należy za to zachować roztropność w stawianiu pytań,
otoczyć domniemaną ofiarę życzliwością, zapewnić jej bezpieczeństwo i zagwarantować udzielenie pomocy106.
W tym kontekście nie wolno ujawnić szczegółów rozmowy osobom postronnym, a w szczególności osobie oskarżonej o wyrządzenie krzywdy małoletniemu107. Fakt wykorzystania seksualnego małoletniego oraz uczynioną mu
krzywdę fizyczną lub emocjonalną należy bezzwłocznie zgłosić przełożonemu
kościelnemu albo jego delegatowi do spraw ochrony małoletnich. Norma ta dotyczy wszystkich sytuacji, w których osobą oskarżoną jest duchowny, zakonnik,
alumn lub inna osoba sprawująca opiekę z ramienia instytucji Kościoła. Zgłoszenia wyżej wymienionym osobom należy dokonać także wbrew woli czy to
małoletniego, czy też jego rodziców108.
Doniesienie do przełożonego kościelnego może mieć charakter ustny, niemniej jednak przyjmujący informację o krzywdzie wyrządzonej małoletniemu
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 28.
Tamże.
105
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. II, rozdz. I, art. 12; Normy i zasady ochrony dzieci
i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela, cz. II, rozdz. I, art. 4.
106
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, cz. II, rozdz. I, art. 3-11.
107
Tamże, cz. II, rozdz. I, art. 13.
108
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 35.
103
104

63

Dariusz Mazurkiewicz

powinien sporządzić z tego spotkania pisemną i podpisaną notatkę109. Może
ona stanowić podstawę do wszczęcia dochodzenia wstępnego. Notatka powinna zawierać dane personalne zgłaszającego i ofiary, wiek ofiary, czas i miejsce
w którym została skrzywdzona, personalia sprawcy oraz opis okoliczności zdarzenia110.
Informacja o krzywdzie wyrządzonej małoletniemu musi być również przekazana jego rodzicom, bądź prawnym opiekunom111. Nie można przy tym zwlekać z przekazaniem takiej informacji. Rodzice lub prawni opiekunowie mają
również prawo do bycia informowanymi o postępach dochodzenia wstępnego.
Należy również zwrócić uwagę, że prawodawcy partykularni na równi z wykorzystaniem seksualnym małoletniego, albo uczynieniem mu krzywdy fizycznej lub psychicznej, stawiają próbę wykonania takiej czynności112. Jest to norma
w sposób szczególny chroniąca dzieci i młodzież, ponieważ niedokonanie lub
chybienie przestępstwa wobec jednej osoby, nie zabezpiecza przed podjęciem
próby przestępczej wobec tego samego lub innego małoletniego.
Na samym końcu omawianych norm proceduralnych należy zauważyć ciążący na osobie, która podjęła wiedzę na temat wykorzystania seksualnego
osoby małoletniej, bądź innej wyrządzonej mu krzywdzie fizycznej lub psychicznej, obowiązek współpracowania zarówno z władzami kościelnymi, jak
i państwowymi113.

Zakończenie
Podsumowując należy stwierdzić, że w polskim partykularnym porządku
prawnokanonicznym pojawia się coraz więcej norm pochodzących od biskupów diecezjalnych i wyższych przełożonych zakonnych, które mają na celu
chronienie dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi oraz skrzywdzeniem fizycznym i psychicznym. Charakteryzują się one coraz większym stopniem uszczegółowienia, przez co lepiej uwrażliwiają na potrzeby małoletnich,
zapewniają im bezpieczeństwo i chronią przed możliwymi działaniami przestępczymi. Trzeba jednak zauważyć, że w niektórych wymiarach są one wciąż
niedoskonałe, dlatego należy spodziewać się kolejnych uregulowań, zarówno
Tamże, art. 30; Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cz. II, rozdz. I,
art. 6.
110
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku
Greckokatolickiego, rozdz. IV, art. 3.
111
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, art. 34.
112
Tamże, art. 35.
113
Tamże, art. 36.
109
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w obrębie tych kościelnych osób prawnych, które jeszcze nie dokonały tego
typu unormowań, jak i tych, które już sformalizowały ochronę małoletnich,
ale zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzenia dodatkowych przepisów,
które lepiej zabezpieczą dzieci i młodzież przed nadużyciami seksualnymi oraz
przemocą fizyczną i psychiczną.

Streszczenie
Skandale wstrząsające w ostatnim czasie wspólnotą Kościoła katolickiego skłaniają
do konkluzji, że skuteczność dzieła głoszenia Słowa Bożego wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi ze strony
duchownych i innych osób podejmujących pracę wychowawczą w strukturach kościelnych. Odpowiedzią na przypadki przestępstw seksualnych jest tworzenie programów prewencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom małoletnim. Zadania
tego podjęła się zarówno Konferencja Episkopatu Polski, jak i polskie kościelne osoby
prawne w postaci diecezji oraz instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia
apostolskiego. W ich ramach, w ostatnich pięciu latach, powstały instrukcje mające na
celu wdrożenie zasad prewencji. Są one jednak nieliczne i wydaje się, że Kościół w Polsce jest dopiero na początku drogi sytuującej ochronę dzieci i młodzieży w centrum posługi duszpasterskiej.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki w Polsce, przestępstwa seksualne, przemoc fizyczna i psychiczna, ochrona małoletnich

Abstract
Prevention of sexual abuse against minors in canonical Polish
particular legislation
Scandals that recently shocked the community of the Catholic Church lead to the conclusion that the effectiveness of the work of proclaiming the Word of God requires special
attention to the protection of children and youth against sexual abuse by the clergy and
other people undertaking educational work in church structures. The response to this necessity is the creation of prevention programs aimed at ensuring the safety of minors. This
task was undertaken both by the Episcopal Conference of Poland as well as church legal
persons in the form of dioceses and institutes of consecrated life and society of apostolic
life. Within their framework, in the last five years, instructions were created to implement
the prevention principles. However, they are few and it seems that the Church in Poland
is only at the beginning of the way that places protection of children and youth in the
center of pastoral ministry.
Keywords: The Catholic Church in Poland, sexual crimes, physical and psychological
violence, protection of minors

65

Dariusz Mazurkiewicz

Bibliografia
Źródła
Codex Iuris Canonici, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgates, AAS 75 (1983), pars II,
s. 1-317, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984.
Instrukcja dotyczące kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń
z 4.11.2005 r., AAS 97 (2005), s. 1009-1012.
Konferencja Episkopatu Polski, Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób
niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce, tekst przyjęty 10-11 czerwca 2014 r., http://episkopat.pl/prewencjanaduzyc-seksualnych-wobec-dziecii-mlodziezy-i-osob niepelnosprawnych-w-pracyduszpasterskiej-i-wychowawczej-kosciola-wpolsce/ (30.08.2018).
Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego
w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, tekst znowelizowany 6 czerwca 2017 r.,
http://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/07/KEP_wytyczne_z_aneksami.NOWELIZACJ
A.2017-1.pdf (8.08.2018).
Kongregacja Nauki Wiary, Normae de gravioribus delictis z 15.07.2010 r., AAS 102 (2010),
s. 419-431.
Kongregacja Nauki Wiary, Okólnik do konferencji episkopatów w sprawie opracowania „wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych
przez duchownych wobec osób niepełnoletnich z 3.05.2011 r., http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=37544&s=opoka (30.08.2018).
Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Zielona
Góra 2018, (archiwum własne).
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku
Greckokatolickiego, http://cerkiew.org/wp-content/uploads/2017/06/normy-i-zasady-ochronydzieci-i-m%c5%81odzie%c5%bby-w-archidiecezji-przem.pdf (26.07.2018).
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce duszpasterskiej i wychowawczej Prowincji
Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, http://www.redemptor.pl/wp-content/uploads/2018/02/8.-Normy-i-zasady-ochrony-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy.pdf,
(26.07.2018).
Normy i zasady ochrony dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Marki 2016, http://www.michalici.pl/storage/Dokumenty/Normy%20CSMA-kopia.pdf, (26.07.2018).
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, Zarządzenie Inspektora, Wrocław 2016, http://sdb.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Normy-i-zasady-ochrony-ma%C5%82oletnich-%E2%80%93-ebook-2016.pdf, (01.09.2018).
Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej, Kraków 2015, http://sdb.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Normy-i-zasady-ochrony-ma%C5%82oletnich-%E2%80%93-ebook-2016.pdf, (26.07.2018).
Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Zasady postępowania służące ochronie i zabezpieczeniu nieletnich, tekst zatwierdzony przez prowincjała z radą 26 listopada 2013 r., Poznań 2013 (archiwum własne).

66

Prewencja nadużyć seksualnych wobec małoletnich w kanonicznym polskim prawodawstwie…
Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, [w:] Sobór Watykański II,
Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
Ustawa z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 862 z późn. zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1467.
Wskazówki dotyczące tworzenia zasad i procedur w zakresie ochrony i opieki nad dziećmi, dorosłymi specjalnej troski oraz osobami starszymi w ośrodkach i dziełach apostolskich św. Jana
Bożego, (brak miejsca i daty wydania), www.ohsjd.org/Resource/ProtectionDocument-GBCjuly2010-1-Abuso_pol_1.pdf (01.09.2018).
Wytyczne w sprawie ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej diecezji rzeszowskiej, Rzeszów 2017.
Zasady i normy ochrony małoletnich oraz osób nieporadnych przed przemocą – Kodeks bezpieczeństwa Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Kraków 2017, https://www.
szkolanazaret.pl/pliki/kodeks-bezpieczenstwa_5aa45.pdf (01.09.2018).
Opracowania
Cucci G., Zollner H., Kościół a pedofilia, Kraków 2011.
Glaser D., Podstawy teoretyczne i pojęciowe dotyczące krzywdzenia (znęcania się psychicznego) i zaniedbywania emocjonalnego dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
2 (2003) nr 3, s. 7-23.
Konarska-Wrzosek V., Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci, „Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2 (2003) nr 2, s. 47-54.
Lechowska A., Przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, „Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 7 (2008) nr 1, s. 120-129.
Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.
Majer P., Problem wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Perspektywa prawnokanoniczna, [w:] Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź
kościoła – doświadczenie polskie, A. Żak, E. Kusz [red.], Kraków 2018, s. 209-241.
Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne,
wyd. II rozszerzone, Kraków 2011.
Mazurkiewicz d., Ochrona małoletnich ofiar przestępstw contra sextum Decalogi praeceptum
jako element formacji do kapłaństwa, [w:] Księga Jubileuszowa 70-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i Paradyżu, D. Mazurkiewicz [red.], Paradyż 2017,
s. 107-125.
Rzeszowski W., Odpowiedź Kościoła w Polsce na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich w kontekście formacji seminaryjnej i ciągłej, [w:] Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź kościoła – doświadczenie polskie, A. Żak, E. Kusz
[red.], Kraków 2018, s. 243-252.
Szafran J., Kary fizyczne jako przejaw przemocy wobec dzieci, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 16 (2017) nr 4, s. 55-80.
Szpakowski B, Męska tożsamość kandydatów do posługi kapłańskiej, „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego” 47 (2015) 56, s. 19-32.
Wong J., Kandydaci do kapłaństwa i do życia zakonnego. Wybór, obserwacja, formacja, [w:] Ku
uzdrowieniu i odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o sek-

67

Dariusz Mazurkiewicz
sualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich, Papieski Uniwersytet Gregoriański 6-9 lutego
2012, Kraków 2012, s. 97-117.
Wrzesień A., Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie, „Dziecko krzywdzone. Teoria,
badania, praktyka” 4 (2005) nr 4, s. 78-84.

68

Urzeczywistnianie się Kościoła w dialogu ekumenicznym – perspektywa katolicka

Studia Paradyskie, t. 28, 2018, s. 69–82

Rajmund Porada1
Opole

Urzeczywistnianie się Kościoła w dialogu
ekumenicznym – perspektywa katolicka
We współczesnej kulturze uciekanie się do metody dialogu jako głównego sposobu poszukiwania prawdy i osiągania konsensusu przyjmuje się z całą
oczywistością. Dialog uchodzi za kluczowe pojęcie wyrażające możliwość
pokojowej konfrontacji różnych, czasami nawet przeciwstawnych, poglądów
i przekonań. Odróżnia się on od spotkania, w którym nie dochodzi do podjęcia
głębszego kontaktu oraz od systemów, w których silniejszy lub jakaś większość
mają decydujący głos i wyznaczają sposób działania lub życia grupom słabszym
i podporządkowanym. Dialog zakłada uznanie drugiego jako partnera i jego
inności, gdyż bez zróżnicowania czy wielości przekonań i poglądów nie ma
podstaw do dialogu2. Autorytaryzm i założenie, że tylko jedna strona posiada
w sposób ekskluzywny całkowitą rację i prawdę jest podejściem nieakceptowanym przez zdecydowaną większość opinii publicznej3.
Ten kulturowy kontekst odcisnął również swoje piętno na metodach i procedurach, które zostały przyjęte w rozwiązywaniu konfliktów w Kościołach
i relacjach międzykościelnych. Czynniki społeczno-kulturowe nie są jednak wystarczającym uzasadnieniem dla dialogu podejmowanego w wymiarze eklezjalnym. Pierwszorzędne znaczenie winny mieć teologiczne przesłanki. O ile nie
ulega raczej wątpliwości, że narzędzie dialogu jest fenomenem, który stanowi
1

2

3

Rajmund Porada – ks. dr. hab. prof. nadzwyczajny UO, zatrudniony w Instytucie Ekumenicznym i Badań na Integracją WT Uniwersytetu Opolskiego, e-mail: rajmund.porada@uni.opole.
pl.
P. Neuner, Dialog als Selbstverwirklichung der Kirche, „Ökumenische Rundschau“ 59 (2010)
z. 2, s. 192. Należy jednak zauważyć, że niektórzy krytycy powątpiewają jednak, czy Kościoły
są zdolne do prawdziwego dialogu. Swoje wątpliwości wyrażają choćby w pytaniu o możliwość pogodzenia monoteizmu z pluralistycznym obrazem świata, a zwłaszcza z pluralistycznym rozumieniem prawdy. Zob. np.: P. Sloterdijk, Gottes Eifer. Vom Kampf der drei Monothesimem, Frankfurt–Leipzig 2007.
Pogląd ten zachowuje aktualność nawet w sytuacji, gdy w życiu społecznym czasami zyskują
popularność tendencje populistyczne i autorytarne, które pojawiają się najczęściej w sytuacjach
kryzysowych o różnym podłożu.

69

Rajmund Porada

wewnętrzny wymiar rzeczywistości Kościoła, a nawet chrześcijaństwa jako
takiego wraz z całą jego tradycją teologiczną4, gdyż przypisuje się im ze swej
istoty dialogiczny charakter, o tyle można pytać, czy podobne znaczenie przypada dialogowi ekumenicznemu. W czasach wyznaniowych podziałów stał się
on ważnym narzędziem w procesie odbudowywania utraconej widzialnej jedności Kościoła. W tej perspektywie wydaje się on być nie tylko wyrazem dialogicznej struktury Kościoła, ale pełnić wręcz eklezjotwórczą rolę. Celem artykułu jest więc wskazanie na zasadnicze przesłanki, które pozwalają uznać, że
dialog ekumeniczny jest istotnym elementem eklezjalnej tożsamości.
Dla właściwego ukazania eklezjalno-tożsamościowej roli dialogu ekumenicznego, w dwóch pierwszych punktach nakreślone zostaną najpierw ogólne
założenia rozumienia Kościoła jako rzeczywistości dialogicznej, w której metoda dialogu od początku służyła poszukiwaniu jedności w wierze. Kolejne punkty skoncentrują się na międzykościelnym dialogu ekumenicznym i uzasadnieniu
jego znaczenia dla urzeczywistniania eklezjalnej tożsamości Kościołów i wspólnot kościelnych. W tym kontekście dokona się analizy też istotnego punktu odnowy eklezjologii dokonanej przez Sobór Watykański II, który umożliwił usnąć
po katolickiej stronie pierwotne przeszkody dla uznania dialogu ekumenicznego
jako wydarzenia eklezjalnego.

1. Kościół jako wydarzenie dialogu
Dialog jest powszechnym ludzkim fenomenem. Swoje podstawy odnajduje
on w społecznej naturze ludzkiej osoby i stanowi jeden z aspektów złożonego
zjawiska komunikacji5. Koncepcja dialogu okazała się użyteczna także w perspektywie teologicznej6. Przy jej pomocy opisano relację między objawieniem
a wiarą, między słowem Bożym, skierowanym do ludzi, a ludzką odpowiedzią
na to słowo. Sobór Watykański II podjął tę perspektywę, opisując w Konstytucji
Dei Verbum wydarzenie objawienia jako historyczny dialog, który Bóg podejmuje ze swym ludem: „Przez to objawienie niewidzialny Bóg (por. Kol 1,15; 1
Tm 1,17) w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół (por.
Wj 33,11; J 15,14n) i przestaje z nimi (por. Ba 3,38), aby zaprosić i przyjąć ich
do wspólnoty z sobą” (KO 2). Wizja dialogu, który zmierza do osobowej komu4
5

6

Zob. P. Neuner, Dialog als Selbstverwirklichung der Kirche, s. 192-194.
Por. W. Beinert, Der ökumenische Dialog als Einüben in die Klärung theologischer Differenzen, [w:] H.J. Urban, H. Wagner [red.], Handbuch der Ökumenik, t. III/1, Paderborn 1987,
s. 80–81.
S.C. Napiórkowski, Ekumenizm a personalizm, [w:] L. Górka, tenże, Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa 1995, s. 155.
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nii, pozwoliła przezwyciężyć redukcyjną, instrukcyjno-teoretyczną koncepcję
objawienia, sprowadzającą je do zbioru pojedynczych prawd, które same w sobie nie są dostępne ludzkiemu rozumowi lub do wydarzenia zakomunikowania
prawdy niedostępnej w naturalnych warunkach ludzkiemu rozumu. W zmienionej perspektywie objawienie postrzega się jako historyczne wydarzenie ukierunkowane na zbawienie ludzkości. Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam
(1964) pisał o dialogu zbawienia (colloquium salutis) jako pierwszym źródle,
z którego czerpie inspirację każdy dialog podejmowany przez Kościół w realizacji swej misji: „Także i objawienie, jest to nadprzyrodzona więź, którą sam
Bóg ustanowił z ludźmi, może być jakby pewnego rodzaju dialogiem, w którym
Słowo Boże przemawia czy to przez Wcielenie, czy w Ewangelii […]. W rzeczy
samej dzieje zbawienia ludzkiego świadczą o tym długotrwałym i różnorodnym
dialogu, który Bóg w sposób przedziwny z ludźmi nawiązuje i w rozmaity sposób dalej prowadzi” (nr 70).
Objawienie rozumiane w komunikacyjno-egzystencjalnej perspektywie jako
apel skierowany do ludzkiej wolności tworzy wspólnotę, która staje się świadkiem Bożego Słowa i wyznaje wiarę w nie. Kościół należy więc pojmować jako
rzeczywistość dialogiczną, nie tylko ze względu na to, że stanowią ją wierzący,
którzy odpowiadają wiarą na słowo Boże, ale także z uwagi na to, że w Kościele dokonuje się głoszenie Ewangelii i odpowiedź na nią poprzez wyznanie
wiary. Oba wymiary – wertykalny i horyzontalny – nie są jakimiś oddzielnymi rzeczywistościami. W horyzontalnym procesie komunikacji między osobami
dokonuje się spotkanie z Bożym słowem. To dzięki temu procesowi rodzi się
wiara i w nim otwiera się możliwość komunii z Bogiem. Przenikanie się i nierozerwalny związek między tymi dwoma wymiarami stanowią centralne jądro tajemnicy Kościoła, tzn. komunię pojmowaną jako transcendentną rzeczywistość
przychodzącą z wysoka, która objawia się w historii, inicjując proces komunikacji i konstytuując Kościół jako miejsce urzeczywistniania się wspólnoty z Bogiem i między wierzącymi7. Wiara i komunia z Bogiem „rodzą się” w dialogu.
W Nowym Testamencie początek Kościoła jest związany z proklamacją
Ewangelii, która przyjęta w wierze rodzi więź komunii między apostolskimi
świadkami a odbiorcami ich nauczania. To wydarzenie oznacza nie tylko początek Kościoła w sensie chronologicznym, ale teologicznie należy je widzieć jako
zasadę, która wyjaśnia istotę Kościoła jako takiego. W rzeczywistości bowiem
poza zawiązaniem się wspólnoty będącej swoistą siecią komunikacji, tworzoną przez tych, którzy przyjęli Ewangelię i stali się wierzącymi, istnieje istotne
odniesienie do wydarzenia Jezusa Chrystusa, które stanowi normatywną i niezastąpioną treść przekazu oraz tworzy w Duchu Świętym komunię wierzących
7

A. Maffeis, Ecumenical Dialogue, Collegeville 2005, s. 59.
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ze Zmartwychwstałym, a przez Niego z Ojcem. Apostolskie świadectwo łączy
więc z historią Jezusa – przychodzącego Słowa, które stało się ciałem – i tworzy
komunię, która nie ogranicza się jedynie do wymiaru horyzontalnego, lecz jest
komunią z Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Innymi słowy, Kościół jest ustanowiony poprzez proces komunikacji, który nie tworzy jedynie epizodycznej
komunii, ale cieszy się trwałością w czasie i przybiera kształt chrześcijańskiej
wspólnoty, rozpoznawalnej w historii jako niezależny organizm.
Związek pomiędzy kościelną komunią a procesem komunikacji i dialogu,
który Kościół inicjuje w realizacji swej misji, pozwala zrozumieć, dlaczego
współczesna eklezjologia sięga do niektórych określeń wypracowanych przez
współczesną filozofię języka i teorię komunikacji, aby w ten sposób wyjaśnić
naturę Kościoła. Aplikacja tych zasad jest użyteczna do ukazania, że Kościół
włącza się w struktury ludzkiej społeczności i realizuje ją na swój sposób,
wprowadzając jednocześnie istotne korekty do filozoficznej koncepcji komunikacji. Dwa aspekty nabierają szczególnego znaczenia: po pierwsze, proces
komunikacji nie wyczerpuje się w wymiarze horyzontalnym, lecz łączy w sobie komponent wertykalny – jest nim Bóg w akcie Objawienia, który uruchamia proces komunikacji, konstytutywny dla Kościoła i rozpoznawalny w ludzkim procesie komunikacji; po drugie, fenomen komunikacji nie wyczerpuje się
w samym przekazie. Proces komunikacji reprezentowany przez kościelną tradycję nie ma na uwadze jedynie przekazania jakiejś ogólnej informacji na temat
pozajęzykowej rzeczywistości, lecz posiada istotne odniesienie do historycznego wydarzenia Jezusa, do którego mamy dostęp przez świadectwo apostolskie.
W ramach tego dialogowego procesu, który konstytuuje Kościół, nie wszystkie
komponenty mają jednakową wartość. Normatywnym i niczym niezastąpionym
elementem, któremu podlegają inne, jest norma apostolska poświadczona przez
Pismo Święte i aktualizowana w różnych formach kościelnego świadectwa. Jest
ona kryterium każdego procesu komunikacji tworzącego Kościół i zachodzącego w Kościele8. W ten sposób Kościół jawi się jako struktura dialogiczna, a jej
urzeczywistnienie może dokonywać się w różnych aspektach i poziomach jego
życia, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. We wspomnianej encyklice Ecclesiam suam Paweł VI sformułował „niekonwencjonalną tezę eklezjologiczną”9, twierdząc, że „Kościół […] powinien stać się Kościołem słowa, orędzia
i rozmowy” (nr 65). Stwierdził jednocześnie, że metoda ta, która jest jednym
z największych osiągnięć naszej kultury, jest najważniejszą metodą działania
Kościoła (zob. nr 66; 81a).
8
9

Tamże, s. 61.
S.C. Napiórkowski, Dialog międzykościelny. Jego fenomen i owoce, [w:] tenże, Razem dla
Chrystusa. Wybór publikacji teologiczno-ekumenicznych, Lublin 2013, s. 350.
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2. Dialog drogą poszukiwania jedności w Kościele
Apostolska proklamacja Bożego słowa domaga się odpowiedzi, którą jest
wiara. Wyznawanie wiary przybiera kształt obiektywnych sformułowań, dzięki
którym członkowie wspólnoty chrześcijańskiej są w sposób jednoznaczny identyfikowani. W sensie pierwotnym wyznanie wiary jest formą doksologii, jednocześnie jednak zawiera ono prawdę, która jest prawdą Słowa Bożego przyjętego
w wierze. Wyrażając prawdę Ewangelii, wyznanie wiary spełnia rolę kryterium
dla wspólnoty kościelnej. Może ono być traktowane jako miara oceny tego, czy
indywidualny wierzący lub cała wspólnota przyjmuje prawdę Ewangelii w sposób integralny.
Kryterium prawdziwej wiary wyznacza zarazem granice Kościoła lub kościelnej przynależności. Było to widoczne zwłaszcza w pierwotnym Kościele,
gdzie chrzcielne wyznanie, ukształtowane w kontekście liturgicznym, stanowiło
podstawę dla dogmatycznych wyjaśnień, które sobory stopniowo wprowadzały
w związku z pojawiającymi się kontrowersjami. W tych sytuacjach to właśnie
dialog stanowił sposób dochodzenia do sformułowania wspólnej wypowiedzi
wiary. Sobór można więc postrzegać jako dialogiczny proces, przez który Kościół poszukuje sposobu przywrócenia zgodności w wyznaniu wiary, będącego
podstawą jedności10. Rezultatem takiego procesu ma być z jednej strony wyrażenie wspólnej wiary, z drugiej zaś określenie kryteriów kościelnej komunii.
Praktyka soborowa pierwszych wieków stanowi model metodologii poszukiwania konsensusu w sprawie takiego sposobu wyrażania wiary, który miałby zobowiązujący charakter. Sobory i synody starożytności i kolejnych epok
pokazały, że w przypadku pojawiających się różnic w wierze lub dyscyplinie
kościelnej sięgano po narzędzie dialogu między reprezentantami lokalnych
Kościołów, w celu wzmocnienia kościelnej komunii. Taka potrzeba zobowiązujących sformułowań pojawiała się zwłaszcza wtedy, gdy tracono dotychczasowy konsensus, którego przywrócenie było konieczne ze względu na zachowanie jedności.
Dialog w szczególny sposób postrzegany jest jako konstytutywny element
życia Kościoła, gdy pojawiają się rozbieżności i różnice zdań, które przyczyniają się do kryzysu komunikacji w obrębie Kościoła i zagrażają podstawom życia
wspólnotowego. W takich sytuacjach podjęcie decyzji musi być oparte na konfrontacji różnych stanowisk. Wynik wspólnej refleksji nie może jednak cieszyć
się wyłącznie „autorytetem” płynącego z treści merytorycznego porozumienia
w danej sprawie, a już tym bardziej nie może być zredukowany do relacji siły,
10

A. Maffeis, Ecumenical Dialogue, s. 62; S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985,
s. 292-293.
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która określa przewagę jednej strony nad drugą, lecz musi odnosić się do świadomości wiary Kościoła, który w posłuszeństwie wobec Bożego słowa ogłasza
autorytatywnie w jakim stopniu odpowiada coś prawdzie objawienia11. Innymi
słowy, podjęcie dialogu nie ma na celu osiągnięcie jakiegoś kompromisu w kwestii doktryny, lecz zgodności z prawdą objawienia, która jest fundamentem Kościoła rozumianego jako komunia z Bogiem i między ludźmi (por. KK 1).
Dialog, mający na celu rekonstrukcję komunii w wyznawaniu jednej wiary
nie zawsze kończył się sukcesem. Historia Kościoła dowodzi, że sobory nierzadko prowadziły do pogłębienia pęknięć i podziałów w relacjach z określonymi Kościołami lokalnymi czy grupami chrześcijan12. Wszystkie podziały były
i są powodowane brakiem dialogu i stanowią dowód niezdolności stron konfliktu do odnowy zgody w zakresie wyznania wiary, a nie spraw drugorzędnych,
nieposiadających odniesienia do objawienia. Każda bowiem ze stron utrzymuje
w takiej sytuacji, że wierność wobec Ewangelii domaga się od nich zerwania
jedności z tym, kto nie akceptuje jakiegoś zakresu istotnego dla zachowania integralności chrześcijańskiej wiary.

3. Dziedzictwo podziałów – wielość Kościołów
Jednym z istotnych następstw ruchu reformacyjnego było wyłonienie się na
jednym terytorium wielu zróżnicowanych Kościołów. Powstała sytuacja stanowiła novum w porównaniu do skutków jedenastowiecznej schizmy pomiędzy
Wschodem i Zachodem. Wówczas bowiem doszło do „rozejścia się” całych terytoriów, które w swym obszarze pozostały wyznaniowo jednorodne. Poreformacyjna wielość Kościołów przyczyniła się do powstania wielu konkurencyjnych typów eklezjologii. Wyodrębnienie się wielu zróżnicowanych konfesyjnie
Kościołów zmieniło warunki dialogu i sposób urzeczywistniania dialogicznej
struktury Kościoła. Rywalizujące, a zarazem relatywizujące się wzajemnie eklezjologie wpływały więc na rozumienie Kościoła. Konkurencja wielu Kościołów na tym samym geograficznym terytorium wymuszała ujmowanie własnej
tożsamości w kategoriach ekskluzywnych, przy jednoczesnym jej normowaniu
i uniformizacji, ze szkodą dla wcześniejszego pluriformizmu życia religijnego
w obrębie jednego Kościoła. Dawny, średniowieczny pluralizm został zastąpiony tożsamością, a nawet ideologią jednolitości13. Tworzenie konkurencyjnych
11
12
13

A. Maffeis, Ecumenical Dialogue, s. 63.
S. Nagy, Kościół na drogach jedności, s. 294-296.
J. Rahner, Einheit und Vielfalt als Folge der Reformation und ekklesiologisches Problem, [w:]
G. Frank, V. Leppin, H.J. Selderhuis [red.], Wem gehört die Reformation? Nationale und konfessionelle Dispositionen der Refomrationsdeutung, Freiburg–Basel–Wien 2013, s. 182.
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wersji wyznaniowych w obrębie chrześcijaństwa można było zaobserwować
po różnych stronach reformacyjnego sporu. W praktyce oznaczało to wykluczenie możliwości alternatywnych lub przynajmniej zróżnicowanych eklezjologii. Podjęte zawężenia wzmocniły poczucie inności między różnymi grupami
chrześcijan, zwłaszcza na gruncie konkurujących ze sobą doktryn, które wykształciły się w wyniku procesu ich wewnętrznego „oczyszczenia” z różnorodności14. Każda wspólnota konfesyjna z istoty swej ma bowiem „centryfugalną”
strukturę, która generując odśrodkowe siły wypiera poza siebie to wszystko,
co stwarza choćby pozór zagrożenia dla własnej tożsamości. Tak więc pierwotną „szerokość” ogólnochrześcijańskiej tożsamości zastąpiła „wielość” konfesji. Utrata owej „szerokości” sprawiła wyparcie pluralizmu – czyli tego, co
konfesyjnie możliwe – poza granice własnego wyznania. Jej efektem było uformowanie się konfesyjnie rozumianej katolickości, do której rościły sobie prawo
wszystkie wyznaniowo ukształtowane Kościoły i wspólnoty.

4. „Dialogiczna” eklezjologia Soboru Watykańskiego II
Nowe spojrzenie na Kościół z katolickiego punktu widzenia stało się możliwe dzięki nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Kluczową kategorią w eklezjologicznym kontekście stało się pojęcie subsistit, opisujące w Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium relację pomiędzy Kościołem Jezusa
Chrystusa a jego widzialnym urzeczywistnieniem na ziemi15. Subsistit uznano
za dynamiczną klauzulę otwarcia jurydyczno-kanonicznych granic Kościoła
i przezwyciężenia zawężonego pojęcia Kościoła. Pojęcie to stało się swoistego rodzaju ontologicznym pomostem między mistycznym Ciałem Chrystusa,
które jest przedmiotem wiary, a społeczną strukturą Kościoła wraz z jej instytucjami. Wskazuje ono, że relacja pomiędzy tymi dwoma wymiarami Kościoła urzeczywistnia się per viam analogiam. Polega ona nie na rozdzieleniu, lecz
rozróżnieniu. To rozróżnienie, odwołujące się do idei analogii, wprowadza konieczne otwarcie do „ciasno” ujętego rozumienia Kościoła, a jednocześnie stanowi o epokowej zmianie w relacji Kościoła katolickiego do innych Kościołów i wspólnot kościelnych16.
W ścisłej relacji z formułą subsistit pozostaje wypowiedź na temat elementów uświęcenia i prawdy, z których zbudowany jest Kościół i które również
14
15
16

Por. D. Macculloch, Die Reformation, München 2009, s. 16.
KK nr 8.
W. Thönissen, Subsistit. Ekklesiologie und Ökumene in der katholischen Kirche, [w:] B. Oberdorfer, O. Schuegraf [red.], Reform im Katholizismus. Traditionstreue und Veränderung
in der römisch-katholischen Theologie und Kirche (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau Nr.
119), Leipzig 2018, s. 187-188.
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istnieją poza Kościołem katolickim. Do najważniejszych Dekret o ekumenizmie zalicza przede wszystkim chrzest. Nawet jeśli pełnia tych darów – zgodnie z przeświadczeniem Soboru – została powierzona Kościołowi katolickiemu,
to jednak nie oznacza to, że Kościół ten w każdym przypadku w pełni je urzeczywistnia i rozwija. Główną przeszkodą w tym zadaniu jest właśnie istniejący
podział. Można więc sfomułować konkluzję, że to całemu chrześcijaństwu została powierzona wspólna troska o zachowanie tych dóbr zbawienia. Uznanie
w poszczególnych przypadkach zróżnicowanego stopnia eklezjalności Kościołów i wspólnot chrześcijańskich nie jest zatem wyrazem jakiejś rzymskokatolickiej szczodrobliwości czy wyjątkowej życzliwości, lecz logicznym następstwem
przyjętej eklezjologii17.
Soborowe subsistit stanowi eklezjologiczną klauzulę otwarcia, która w rozumienie Kościoła wnosi istotny komponent relacyjności. Zastosowana formuła
w znaczącym stopniu umożliwiła powstanie przestrzeni dla uznania i dowartościowania eklezjalnego charakteru Kościołów i wspólnot oddzielonych od
Rzymu. To nauczanie zostało potwierdzone przez Jana Pawła II w encyklice Ut
unum sint. Jednoznacznie wskazał on w niej na elementy uświęcenia i prawdy, które w różnym stopniu istnieją w innych wspólnotach chrześcijańskich.
Zaliczył do nich chrzest, Eucharystię i inne sakramenty, urząd, episkopat oraz
inne duchowe dary. Przynależą one do pełni środków zbawienia i stanowią
skuteczny wyraz jednego Kościoła. Oznacza to, że także poza Kościołem katolickim istnieje eklezjalna rzeczywistość, czyli że poza jego granicami „nie
rozciąga się próżnia eklezjalna”18. Autor encykliki Ut unum sint dokonał więc
jednoznacznej, eklezjologicznej interpretacji soborowego nauczania o „elementach”. Kwantytatywnie rozumiane nauczanie przeobraził w pewnym sensie
w sakramentalnie ujmowaną naukę o dobrach zbawienia obecnych w innych
Kościołach. Zastosowano tu poniekąd – znaną z innego kontekstu19 – „logikę
integracji”, gdzie integrującym jest sam Chrystus, będący źródłem owych darów zbawienia, które powierzył Kościołowi. To Chrystus jednoczy ochrzczonych we wspólnotę, nie dokonuje się to jednak poza kontekstem eklezjalnym. Ekumeniczne zadanie Kościoła katolickiego polega właśnie na włączaniu
wiernych w obręb Kościoła Chrystusowego. Tę eklezjalną perspektywę uwypuklił Jan Paweł II, mając na uwadze nie tylko pojedynczych wierzących, lecz także eklezjalne wspólnoty, do których przynależą. Można więc przyjąć, że soborowe nauczanie o „elementach” pozwala w nich widzieć obiektywną podstawę
dla wspólnoty między Kościołem katolickim a innymi Kościołami i wspólnotami eklezjalnymi.
17
18
19

Por. W. Thönissen, Subsistit, s. 193-194.
Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, nr 13.
Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, nr 299.
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Zadaniem Kościołów w dobie ekumenizmu ciągle pozostaje ponowne znalezienie balansu pomiędzy wielością (i różnicami) a jednością. Sposobem uzyskania owego balansu jest przyjazna konfrontacja i ścieranie się zróżnicowanych
stanowisk, czyli dialog, który winien prowadzić do szerszego, pełnego, a więc
„katolickiego” widzenia rzeczywistości eklezjalnej20. Komponentem dialogicznej struktury Kościoła stało się odtąd otwarcie na dialog ekumeniczny. Należy uznać, że zaangażowanie w dialog ekumeniczny nie może być jedynie elementem dowolnie przyjętej strategii działania, lecz jest implikacją dialogicznej
struktury Kościoła – innymi słowy: wyrazem jego tożsamości. Dialog między
Kościołami wpisuje się w logikę dialogu rozumianego jako narzędzie poszukiwania kościelnej komunii. Celem dialogu ekumenicznego pozostaje przede
wszystkim umożliwienie wspólnego wyznania wiary i stworzenie w ten sposób
warunków dla przywrócenia kościelnej komunii. W wielu aspektach przyjmuje on więc „soborową” metodę, stale obecną w historii Kościoła. Wprawdzie
uwarunkowania, które niesie występowanie wielu ucieleśnień jednego Kościoła
Chrystusa, każą dostrzec różnice pomiędzy praktyką soborową braną w ścisłym
sensie a dialogiem w ramach ruchu ekumenicznego, to jednak odnowiona na
Soborze Watykańskim II katolicka eklezjologia pozwala dostrzec między nimi
istotne podobieństwa. Wynikają one przede wszystkim z odmiennego, niż to
było w okresie ostrych konfesyjnych sporów, spojrzenia na sposób urzeczywistniania się Kościoła Jezusa Chrystusa w historii.

5. Dialogiczno-ekumeniczna tożsamość Kościoła
Następstwem soborowego nauczania stał się nowy sposób definiowania własnej kościelnej tożsamości. Tę tożsamość Kościół katolicki nie może odtąd definiować poza kontekstem ekumenicznym. Należy to odnieść także do innych
Kościołów, jeśli pragną zachować eklezjalną tożsamość. W miejsce wzmacniania konfesyjnej tożsamości poprzez dystansowanie i odróżnianie się od innych Kościołów i wspólnot kościelnych, przyjęto metodę odnajdywania własnej tożsamości w otwarciu się na nich. Dla uchwycenia właściwego znaczenia
tej nowej opcji istotne jest dostrzeżenie jej teologicznych podstaw. Pomocne
w tym może być odwołanie się do Rahnerowego pojęcia „nadprzyrodzonego
egzystencjału”. Wypracowując to pojęcie, Rahner nawiązywał do scholastycznej koncepcji łaski jako niezasłużonego daru Bożego. Dla niemieckiego jezuity ten nadnaturalny dar stanowił jednocześnie „egzystencjał”. Oznacza to, że
dar ten jest dany każdemu człowiekowi w jego egzystencji jako „element skła20

J. Rahner, Einheit und Vielfalt als Folge der Reformation und ekklesiologisches Problem,
s. 183-184.
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dowy” jego istnienia, a nie dopiero zapośredniczony poprzez Kościół czy sakramenty. Koncepcja ta pozwoliła na mówienie o anonimowych chrześcijanach
i na nowo określić relacje Kościoła do świata, innych konfesji i religii, a nawet
osób niewierzących. W istocie akcentuje ona implikacje wynikające z uznania
powszechnej woli zbawczej Boga, do których zaliczają się m.in.: wolność religijna jako podstawowe prawo człowieka oraz dialogiczna postawa wobec innych, niezależnie od ich przynależności konfesyjnej czy religijnej21.
Sobór Watykański II zmienił perspektywę określania tożsamości Kościoła
katolickiego z „wewnętrznej” na „zewnętrzną”. Odtąd świadomość własnej tożsamości i spotkanie z innymi oraz misja i dialog wzajemnie się warunkują. Poszukiwanie i odnajdywanie tożsamości Kościoła dokonuje się poprzez dialog ze
światem „zewnętrznym”22. Ta zmiana perspektywy nie oznacza jedynie sztucznego pozbycia się „konkurentów” czy „przeciwników”, lecz jest wyborem metody dialogu jako podstawy istnienia i działania Kościoła. „Własne” i „obce”
nie przedstawiają czegoś przeciwstawnego i oddzielonego. W optyce Soboru
relacja Kościoła katolickiego do innych Kościołów oraz poszukiwanie jedności
nie mogą polegać niejako na „pozbieraniu” utraconych „elementów” i włączeniu ich do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz na dialogu, który wyraża to, co
stanowi o najgłębszej istocie Kościoła i jego jedności. Innymi słowy, dla zrozumienia własnego Kościoła oraz kościelnej jedności nieodzowne i konstytutywne jest spojrzenie na inne Kościoły i wspólnoty kościelne oraz trwanie z nimi
dialogu23. Według H. Sandera oznacza to, że ową eklezjalność określa również
zdolność włączenia i asymilacji we własnej praktyce wiary elementów innych
tradycji i uznanie ich istotnego znaczenia24.
Urzeczywistnianie się Kościoła nie może dokonywać się w izolacji wobec
innych tradycji wyznaniowych, bowiem także w nich należy odkrywać elementy i dobra, „dzięki którym […] sam Kościół się buduje i ożywia […]. Wszystko, co pochodzi od Chrystusa i do Niego prowadzi, należy słusznie do jedynego
Kościoła Chrystusowego” (DE 3). W rozumieniu Soboru, ekumenizm oznacza
zdolność odkrywania i rozpoznawania u innych tego, co przynależy również
do własnej tradycji. Z jednej strony dopuszcza on kształtowanie własnego profilu, z drugiej jednak – domaga się uznania słusznej wielości i różnorodności
21
22

23

24

Por. DWR 2; KK 16; KDK 22.
H. Sander, Der Ort der Ökumene für die Katholizität der Kirche. Von der unmöglichen Utopie zur prekären Heterotopie, [w:] P. Hünermann, B.J. Hilberath [red.], Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, t. V: Theologische Zusammenschau und
Perspektiven, Freiburg–Basel–Wien 2006, s. 198.
J. Rahner, Einheit und Vielfalt als Folge der Reformation und ekklesiologisches Problem,
s. 197; W. Hanc, Rzymskokatolickie rozumienie dialogu doktrynalnego, [w:] T. Kałużny,
Z.J. Kijas, Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?, Kraków 2018, s. 24.
H. Sander, Der Ort der Ökumene für die Katholizität der Kirche, s. 194.
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form wyrażania jednej chrześcijańskiej wiary. Ta swoista dialektyka jest możliwa dzięki zastosowaniu ekumenicznej hermeneutyki, zgodnie z którą różne
kościelne tradycje należy interpretować w świetle tego, co łączy, a nie tego, co
dzieli. Wówczas też realny staje się postulat otwarcia się na „inność” drugiego w taki sposób, aby w odmiennym, jaśniejszym świetle widzieć to, co własne. Także, a może przede wszystkim, w ruchu ekumenicznym nie zrozumie się
tradycji innych Kościołów bez jakiejś elementarnej dawki empatii. Ta zaś ma
szansę przekształcić się w „sympatię”, czyli w realną wspólnotę, więź25. Dlatego ekumeniczna hermeneutyka, której praktycznym efektem jest powstanie rzeczywistej wspólnoty, w swej najgłębszej istocie jest „hermeneutyką zaufania”.
Zmierza ona do refleksji, nawrócenia i odnowy26.
W świetle współczesnej eklezjologii katolickiej bycie Kościołem w nieodzowny sposób wiąże się z wejściem w koegzystencję z innymi Kościołami. Dzieło ekumeniczne jest imperatywem chrześcijańskiego sumienia27.
W kontekście eklezjalnym istnieje zobowiązanie do ekumenicznego otwarcia,
a nie jedynie opcja na jego rzecz. Jan Paweł II we wspomnianej już ekumenicznej encyklice stwierdził, że dialog ekumeniczny jest wyraźną potrzebą,
a nawet koniecznością i jednym z priorytetów Kościoła28. Nie wynika z tego
w automatyczny sposób konieczność uznania innych jako pełnych urzeczywistnień Kościoła Jezusa Chrystusa, a ich teologii i nauczania jako wyrazu jedności Kościoła29. Uznania domaga się nie tyle pluralizm jako taki, lecz
uprawniona wielość w urzeczywistnieniu jednego Kościoła Jezusa Chrystusa.
Poszukiwanie jedności polega więc na dialogicznej konfrontacji własnej i obcej eklezjologicznej „topologii”. Eklezjalna tożsamość ma dynamiczny charakter, a jej pogłębienie i wzmocnienie w konieczny sposób winno dokonywać się
przez uczestnictwo w dialogu ekumenicznym. W świetle soborowej eklezjologii zaangażowanie ekumeniczne można widzieć jako jeden ze strukturalnych
elementów bycia Kościołem. Oznacza to konieczność spoglądania na własną
tożsamość w perspektywie jej zależności i powiązania z innymi. To przyporządkowanie należy uznać za konstytutywny element urzeczywistniania własnej tożsamości eklezjalnej, skutkującym inkluzyjną formą prowadzenia dyskursu w poszukiwaniu prawdy. Kształtowanie konfesyjnego profilu nie jest
25

26
27
28
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K. Koch, Wiederentdeckung der „Seele der ganzen ökumenischen Bewegung“ (UR 8). Notwendigkeit und Perspektiven einer ökumenischen Spiritualität, Cath 58 (2004), s. 17.
Tamże, s. 18; por. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, s. 307
Por. Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, nr 8.
Tamże, nr 31.
Por. F.W. Graf, D. Korsch, Jenseits der Einheit. Reichtum der Vielfalt. Der Widerstreit der ökumenischen Bewegungen und die Einheit der Kirche Jesu Christi, [w:] ciż, Jenseits der Einheit. Protestantische Ansichten der Ökumene, Hannover 2001, s. 28; S.C. Napiórkowski, Ekumenizm a personalizm, s. 156-157.
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bowiem celem samym w sobie, lecz winno służyć jedności, która została dana
i zadana Kościołowi przez Chrystusa.
W poruszanym kontekście należy jednak zaznaczyć, że poszukiwanie jedności i zgodności w wierze nie oznacza uniformizacji zarówno doktryny chrześcijańskiej, jak i struktur kościelnych. Byłoby to nie tylko nierealistyczne, ale
nawet niezgodne z modelem jedności w pierwotnym Kościele. Nowy Testament zawiera świadectwa, że pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, mimo zróżnicowania form posługiwań kościelnych i organizacji życia kościelnego, miały
świadomość stanowienia jednego Kościoła Jezusa Chrystusa. Jedność w wierze
nie oznaczała nigdy żadnej fuzji, choć konkretna aplikacja jedności w wielości
nigdy nie była łatwa. Historyczne podziały zawsze były determinowane przez
rozbieżności odnośnie do oceny, co jest istotne dla wiary, Kościoła i jego struktur. W poszukiwaniu jedności nie ma jednak alternatywy dla dialogu30.
Chrześcijaństwo, które wyznaje wiarę w trójjedynego Boga, wypracowało dynamiczne rozumienie jedności. Z nauki o Trójcy Świętej wyprowadzono
koncepcję jedności, która dystansuje się od monistycznych i monarchistycznych
wyobrażeń, i opiera się na obrazie wspólnoty. Konsekwencją takiego ujęcia staje się przyjęcie zasady partycypacji i dialogu oraz odrzucenie autorytaryzmu
i autokracji. Metoda dialogu nie polega na wykazywaniu słabości oponenta
i falsyfikowaniu jego argumentów, lecz ich zrozumieniu i włączeniu w pełniejsze poznanie jakiegoś stanu rzeczy. Metoda ta zakłada więc wielowymiarowość
prawdy i jej dynamiczny charakter. Chrześcijańska koncepcja Trójcy Świętej
stanowi w tym kontekście zarówno źródło, jak i potwierdzenie dialogicznego
paradygmatu w myśleniu teologicznym, a także struktury Kościoła31. Dlatego
podjęcie dialogu przez Kościoły nie stanowi jakiejś neutralnej opcji, która byłaby motywowana jedynie skutecznością tejże metody lub jej znaczeniem we
współczesnej kulturze.

Zakończenie
Podejmowanie dialogu ekumenicznego w warunkach konfesyjnego pluralizmu nie może być postrzegane jako wyraz szczodrobliwości, lecz wynika
z natury Kościoła jako rzeczywistości dialogicznej. Ponieważ Kościół ustanowiony został w wyniku procesu komunikacji, realizowanego przez świadectwo Ewangelii i wyznanie wiary, dialog stanowi dla niego konieczny środek
przezwyciężania sytuacji deficytów zgody we wspólnym wyznawaniu wiary,
a w konsekwencji braku komunii między wierzącymi w Chrystusa. Dialogu
30
31

Por. W. Hanc, Rzymskokatolickie rozumienie dialogu doktrynalnego, s. 19.
P. Neuner, Dialog als Selbstverwirklichung der Kirche, s. 193-194.
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ekumenicznego nie można więc rozumieć inaczej niż poszukiwanie wspólnego
wyrażenia apostolskiej wiary, która stanowi podstawę „kościelności” Kościoła.
Przedmiotem tej wiary jest wieczna wspólnota Boga z człowiekiem urzeczywistniana przez zamieszkanie Ducha Świętego. Jeśli przyjmuje się istnienie takiej wspólnoty, to dialog ekumeniczny jest jej nieodzownym wymiarem, który
winien prowadzić do lepszego urzeczywistnia się Kościoła jako żywej komunii
z Bogiem i między ludźmi. Innymi słowy, dialog ekumeniczny między Kościołami jest sposobem ich urzeczywistniania się jako Kościołów, czyli realizacji
ich własnej eklezjalności.

Streszczenie
W kontekście rozważań nad Kościołem jako wydarzeniem dialogu artykuł ma na
celu ukazanie dialogu ekumenicznego jako istotnego elementu eklezjalnej tożsamości. Wprawdzie sam dialog doktrynalny nie wyczerpuje ekumenicznej działalności Kościoła, jednak jest on istotnym narzędziem w procesie odbudowywania jego widzialnej
jedności i wyrazem dialogicznej struktury Kościoła. Dlatego uznano, że w warunkach
konfesyjnych podziałów należy mu przypisać w równym stopniu kościelnotwórczą rolę,
jak czyni się to w odniesieniu do tradycyjnych form kościelnego dialogu wiary. Dla zrealizowania właściwego celu artykułu najpierw podjęto refleksję nad ogólnymi założeniami pojmowania Kościoła jako rzeczywistości dialogicznej oraz dialogiem jako metodą
służącą wypracowywaniu w Kościele konsensusu wiary. Kolejne punkty koncentrują się
na ukazaniu znaczenia dialogu ekumenicznego dla urzeczywistniania eklezjalnej tożsamości Kościołów i wspólnot kościelnych oraz warunkach, które po stronie katolickiej pozwoliły usunąć pierwotne przeszkody dla uznania dialogu ekumenicznego jako istotnego
wydarzenia eklezjalnego.
Słowa kluczowe: Kościół, eklezjologia, dialog ekumeniczny, Sobór Watykański II

Abstract
Self-realization of the Church in ecumenical dialogue –
Catholic perspective
In the context of reflections on the Church as a dialogical reality, the article aims
to show ecumenical dialogue as an essential element of the ecclesial identity. Although
the doctrinal dialogue itself does not exhaust the ecumenical activity of the Church, it
is an important instrument in the process of rebuilding its visible unity and expressing
the dialogical structure of the Church. Therefore, it was assumed that in the conditions
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of confessional divisions the ecumenical dialogue should be appreciate in its churchbuilding role as much as it is done in relation to the traditional forms of dialogue of faith.
In order to achieve the proper aim of the article, the general assumptions of understanding
of the Church as a dialogical reality and dialogue as a method which has been applied
in developing of a consensus of faith in the Church were made first. Subsequent points
are focused on showing the importance of ecumenical dialogue for the realization of the
ecclesial identity of churches and ecclesial communities and the conditions which has enabled the Catholic side to remove the original obstacles to the recognition of ecumenical
dialogue as an important ecclesial reality.
Keywords: Church, ecclesiology, ecumenical dialogue, Vatican Council II
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Pojednanie polityczne w Republice Południowej Afryki
jako przykład dialogu międzykulturowego
Wstęp
W wyniku szybkich zmian i ciągłych wyzwań współczesnego świata człowiek coraz częściej odczuwa zagubienie i niepewność, które łatwo mogą przerodzić się w izolację i wykluczenie. W takich chwilach coraz więcej osób poszukuje odpowiedzi na swoją sytuację i problemy w dialogu. Prawdziwy dialog
nie zdarza się często, bo już u swoich podstaw domaga się umiejętnego wyrażania własnych poglądów, słuchania i powstrzymywania się od nadmiernego oceniania.
W Europie filozofia dialogu, która jest mocno zakorzeniona w tradycji biblijno-religijnej2, podjęła problematykę wyobcowania współczesnego człowieka
i rzuciła nowe światło na spotkanie dwóch osób ludzkich, równych pod względem przyrodzonej godności. W Republice Południowej Afryki (RPA) rozwinęła
się filozofia Ubuntu, starająca się odpowiedzieć na podobne pytania, a w szczególności, w jaki sposób człowiek udoskonala się poprzez relacje z innymi osobami i ze wspólnotą.
Czy kluczowe idee europejskiego zrozumienia dialogu są obecne w południowoafrykańskiej interpretacji Ubuntu? Jakie działania i idee, które Nelson Mandela wykorzystał w procesie pojednania po zmianie systemu z apartheidu (segregacji rasowej) na demokrację w RPA zawierają elementy dialogu?
Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, prezentowane ujęcie nie ma na
celu dogłębnej analizy podobieństw i różnic europejskiej filozofii dialogu
z południowoafrykańską filozofią Ubuntu. Jest raczej próbą spojrzenia na pewne zbieżności tych filozofii w zrozumieniu bytu człowieka, jak również na
1
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kreatywne wykorzystanie przez Mandelę wartości takich jak przebaczenie,
otwartość na innych, wspólne szukanie rozwiązań i kompromis w konkretnym
pojednaniu politycznym.

1. Zarys europejskiego zrozumienia dialogu
Jednym z głównych osiagnięć filozofii dialogu w Europie było uznanie wyższości doświadczenia nad poznaniem. W ten sposób koncepcja człowieka i jego
relacje z innymi zajęły miejsce koncepcji człowieka jako poznającego podmiotu. Martin Buber, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli filozofii dialogu,
był przekonany, że „człowiek staje się osobą dopiero w relacji do Ty”3, innymi
słowy bez „Ty” nie ma „Ja”. Co więcej, „relacja jest wzajemnością. Moje Ty
działa na mnie tak, jak ja działam na nie. Kształtują nas nasi uczniowie, tworzą
nas nasze dzieła”4. Człowiek jest osobą, która egzystuje dla siebie i dla drugiego
oraz wchodzi z rzeczywistością w relację dialogową i monologową. Jestestwo
człowieka cały czas jest dynamiczne; otwiera się na coś. Dzieje się tak, gdyż
całe jego życie, opierając się na relacji wzajemności i partnerstwa, stanowi spotkanie.
W przekonaniu filozofa, człowiek zawsze wybiera i określa relacje z innymi. „Ty spotyka mnie. Lecz to ja wchodzę w bezpośrednią relację z nim. Relacja to wybór, a jednocześnie bycie wybranym, jest bierna i aktywna zarazem”5.
Relacje pozwalają człowiekowi lepiej określić samego siebie.
Chociaż świadomie wybieram relację z drugą osobą, wcale to nie znaczy,
że taka relacja zawsze pozostanie na płaszczyźnie partnerskiej (człowiek-człowiek). Łatwo jest tę relację wykrzywić, a partnera uprzedmiotowić6. Im człowiek bardziej utalentowany i witalny, tym bezwględniej chęć rozszerzania egoizmu i żądza panowania Ja dają o sobie znać. Dlatego ważne jest, aby każdy
uważał swojego partnera za tego, właśnie tego człowieka. Postrzegam go, postrzegam, że jest on inny, istotowo inny niż ja, w ten określony, jemu właściwy i niepowtarzalny sposób istotowo inny niż ja, i akceptuję człowieka, którego
postrzegłem, tak, że mogę z całą powagą skierować do niego, właśnie do niego,
moje słowa7. Każdy człowiek jest odmienny, każdy posiada swoje własne wartości, zasady i doświadczenia. W spotkaniu podmiotów Ja z Ty ogromnie ważną
3
4
5
6
7

M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, J. Doktór [tłum.], Warszawa 1992, s. 31.
M. Buber, O Ja i Ty, [tł.] J. Doktór, [w:] B. Baran [red.], Filozofia dialogu, Kraków 1991, s. 45.
Tamże, s. 42.
J. Tischner, Filozofia Dramatu, Kraków 2006, s. 12.
Buber, Ja i Ty, s. 145.
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rolę odgrywa szacunek i afirmacja dla tych sfer i wartości8. Nie można ich niszczyć, przekreślać, deptać. One są takie, jakie są, czasami ważne, czasami błahe,
ale zawsze właściwe danej osobie. Prawidłowa relacja podmiot-podmiot domaga się zatem zgody na uznanie drugiego w jego podmiotowości, traktowanie go
jako samodzielnej jednostki i zaakceptowanie jego inności.
Miłość w filozofii Bubera zajmuje istotne miejsce. Jest on przekonany, że
„uczucia się ma, miłość natomiast dzieje się”9 i umożliwia nie tylko relację
z drugim i poznawanie Ja, ale ona istnieje między Ja i Ty. Rozwijając swoją
myśl, wyjaśnia:
[…] miłość jest działaniem w świecie. Dla tego, kto jest w stanie miłości, kto
spogląda przepełniony miłością, ludzie wydobywają się ze swojego zagubienia
w gąszczu życia; dobrzy i źli, mądrzy i głupi, piękni i brzydcy, jeden po drugim stają się w jego oczach rzeczywistymi, stają się Ty, to znaczy oderwanymi, jedynymi
i obecnymi naprzeciw. Za każdym razem w cudowny sposób powstaje wyłączność –
wówczas można działać, pomagać, uzdrawiać, wychowywać, wspierać, wyzwalać10.

Miłość urasta przez to do najwyższej formy dialogicznej relacji, bo w miłości dochodzi najpełniej do spotkania się dwóch podmiotów11.
Na bazie filozofii dialogu i problemów w niej poruszanych rozwinęła się
teologia dialogu, której cechą charakterystyczną jest przekonanie, iż dialog
został głęboko osadzony na płaszczyźnie Ja i Ty i w tym sensie nie różni
się bardzo od tego w filozofii dialogu. Odmienny jest jednak punkt wyjścia.
W pierwszym przypadku dialog dokonuje się pomiędzy podmiotami (człowiek-człowiek); w drugim natomiast pomiędzy absolutem i podmiotem,
w wymiarach wertykalnym (człowiek-Bóg) i horyzontalnym (Ja-Ty). To właśnie stanowi w obu przypadkach istotną różnicę w sposobie patrzenia na dialog.
Nie tylko ludzki byt nie istnieje tylko dla siebie, lecz również Bóg (Ty) jest
„udzielającym się dla”.12 Człowiek religijny nie tylko spotyka na swej drodze
Stwórcę, ale przede wszystkim jest przez Niego spotkany. Dialog z Bogiem
przeradza się tutaj w akt religijny, odmienny od tego, który dokonuje się na
płaszczyźnie człowiek-człowiek. „Oddając cześć Bogu w aktach religijnych, nie
mówimy o Nim (jak chce tego metafizyka), lecz do Niego, wychwalamy, nie
8

9
10
11

12

E. Grisebach, Doświadczenie i spotkanie, M. Jakubów [tłum.], [w:] B. Baran [red.], Filozofia
dialogu, Kraków 1991, s. 112.
Buber, O Ja i Ty, s. 44.
Tamże, s. 44.
J. L. Marion, Intencjonalność miłości, J. Brzozowski [tłum.], [w:] B. Baran [red.], Filozofia
dialogu, Kraków 1991, s. 255.
M. Szulakiewicz, Kategoria dialogu, s. 39.
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zaś opisujemy. Stąd język aktów religijnych jest językiem wokatywnym, dialogicznym, „skierowanym do”13.
W historii zbawienia Bóg jest tym, który uczynił z człowieka podmiot, obdarzając go godnością osoby14 i inicjował z nim rozmowę. Najpierw w raju,
gdy zadał Adamowi pytanie „Gdzie jesteś”, a następnie poprzez proroków,
których zadaniem było przekazywanie Jego słowa ludziom. Najpełniej dał się
poznać człowiekowi poprzez Jezusa Chrystusa, swego Syna, który objawił boski zamysł zbawienia. Od tego wydarzenia człowiek ma nie tylko możliwość
osobistego z Nim spotkania, ale też doświadcza w sobie imperatyw utrzymywania z Nim dialogu. Powinność ta natomiast zobowiązuje osobę do określonego działania, które ma na celu osiągnięcie jakiegoś dobra. „Bóg jest najwyższą wartością, która wzbudza w człowieku wszelkie zobowiązanie etyczne
i stanowi zawiązywanie wszelkich zobowiązań”15. Z tego też powodu dialog
z Bogiem ubogaca człowieka i przyczynia się do jego wzrostu w wymiarze
osobowym. Osoba trwająca w dialogu wewnętrznym bądź zewnętrznym z Istotą Najwyższą jest bardziej otwarta na kontakt z drugim człowiekiem. Łatwiej
jest jej wysłuchać poglądy drugiej strony, poznać jej racje i szukać przestrzeni,
w której prawdziwa relacja może zaistnieć.
Dialog, zarówno na płaszczyźnie teologicznej jak i filozoficznej, nie jest
możliwy między osobami, społecznościami i kulturami, które nie chcą czy nie
potrafią słuchać, które pragną jedynie przemawiać, narzucać i pouczać. W prawdziwym dialogu nie ma uprzywilejowanych pozycji czy opinii, wszyscy dają
i otrzymują. „Inny, chociaż ideologicznie, politycznie lub społecznie stoi na
drodze naprzeciwko zawsze ma coś dobrego do dania i ja mam coś dobrego,
co mu dam”16. Dialog wprowadza element otwartości na to, co inne, co nowe,
a także aspekt zaskoczenia czymś, czego w ogóle nie brało się pod uwagę,
o czym się nie myślało. Akceptacja różnic, a nie wezwanie do jednomyślności
stwarza możliwość porozumienia i zaprasza do głębszego zrozumienia rzeczywistości.
Niemniej jednak osoby pragnące wzrastać w swym człowieczeństwie i dążące do budowania coraz trwalszych relacji międzyludzkich poprzez dialog potrzebują praktykować wartości takie jak szczerość, życzliwość i zaufanie, stąd
też wynika imperatyw troski o te wartości, zarówno dla swego dobra, jak i dla
dobra innych.
13
14

15
16

Tamże, s. 39.
Z. N. Brzózy, Od natury do etyki i religii. Karola Wojtyły filozofia człowieka, Poznań 2002,
s. 162-63.
J. Tischner, Jak żyć, Wrocław 1994, s. 8.
Papież Franciszek Kard. J. M. Bergoglio, Nie zgadzaj się na zło, X. Bordas [tłum.], Kraków
2013, s. 268.
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Według Bubera w dialogu istotne są szczerość i konkretność. Kiedy ich brakuje, to „to, co mnie spotyka, jest zagadywaniem mnie”17. Filozof jest przekonany, że kiedy rozmówcy mają na uwadze tylko siebie lub kiedy popisują się,
to to, co się dzieje, nie jest dialogiem, ale zwykłą gadaniną. Dialog domaga się
rzeczywistego wyjścia ku drugiemu i bycia z nim18.
Życzliwość, podobnie jak szczerość, sprzyja porozumieniu międzyludzkiemu i służy dialogowi. Jej cechą charakterystyczną jest aspekt społeczny – jest
ukierunkowana zarówno na drugiego człowieka, jak również na tego, który nią
obdarza. Tylko człowiek, który akceptuje siebie w swoim bycie i życzy sobie
dobrze, jest w stanie zaakceptować innych.
Życzliwość jest szczególnie cenna w sytuacjach konfliktowych, w których
jedna strona nie jest w w stanie przekonać drugiej do słuszności swoich racji ani
przyjąć zdania tej drugiej strony. Pozostaje wtedy ustosunkować się życzliwie
i „wroga szanować jako wroga, to znaczy jako tego, o kim wiem, że w obecnych warunkach jego perspektywa jest nie do pogodzenia z moją”19. Takie podejście zachowuje postawę dialogu, oddalając jednocześnie piętno wzajemnej
nienawiści czy wrogości. Występuje tutaj pewien rodzaj bezinteresowności połączony z empatią, wczuwaniem się w przeżycia innych. Życzliwość umożliwia
kształtowanie współodczuwania, które stanowi ważny element w relacjach międzyosobowych.
Zaufanie jest kolejnym ważnym elementem pomagającym w dialogu. Tym,
co wzbudza zaufanie, jest szczerość i życzliwość, ponieważ od tych dwóch
wartości zależy jego istnienie bądź też jego brak. Czasy współczesne jednak
nie sprzyjają ani obdarzaniu zaufaniem, ani budowaniu na nim. Trafnie wyraża
to Józef Tischner, pisząc: „drugi człowiek jest istotą, która mnie zdradziła, lub
która może mnie zdradzić. Dlatego powinienem uczynić wszystko, by zapobiec
grożącej mi z jego strony zdradzie”20. W tych słowach filozof przestrzega przed
współczesną kondycją człowieka nastawioną antydialogicznie. Jednak zaufanie
jest w stanie przezwyciężyć nawet takie bariery w relacjach międzyludzkich,
ponieważ odwołuje się do dialogu opartego na tym wszystkim, co wspólne i dobre. To, co wspólne, łączy ludzi – szczerość, życzliwość i zaufanie – przybliżają
realizację celu.

17
18
19
20

Buber, Ja i Ty, s. 217-218.
Tamże, s. 228.
R. Spaemann, Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, J. Merecki [tłum.], Lublin 1997, s. 133.
J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1994, s. 94.
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2. Zrozumienie południowo-afrykańskiej koncepcji Ubuntu
W tradycyjnych społecznościach afrykańskich zachowały się bardzo silne
więzi rodzinne i społeczne, które umożliwiają im przetrwanie nawet w bardzo
trudnych warunkach i czasach. Wśród rdzennych plemion Republiki Południowej Afryki (w sposób szczególny wśród Zulu i Xhosa) rozwinęła się filozofia
Ubuntu.21 Według niej bycie człowiekiem jest możliwe jedynie poprzez relacje
z innymi ludźmi i stawianie wartości wspólnoty ponad własny interes.
Słowo Ubuntu najczęściej tłumaczy się jako: Jestem, bo ty jesteś. Pochodzi
z powiedzenia w języku zulu: Umuntu ngumuntu ngabantu, które w przybliżeniu znaczy: Osoba jest osobą dzięki innym osobom22. Możliwe są też inne tłumaczenia tego wyrażenia: Jestem, jaki jestem ze względu na to, kim my wszyscy jesteśmy23, albo Jestem, ponieważ jesteśmy24, ale ich sens jest podobny.
Każda osoba zakorzeniona jest i rozwija się we wspólnocie z innymi.
Filozof W. L. van der Merwe przytacza dwie z możliwych interpretacji
Ubuntu: jako stan bycia osobą i stawanie się nią.25 Pierwsza ukazuje człowieka w jego naturalnej kondycji jako istotę wspólnotową, ale też jako niezależną
i wolną jednostkę. Druga wyraża nakaz dany człowiekowi wyjścia do innych,
zanurzania się w odmienność ich człowieczeństwa w celu pozbycia się części
osobistego indiwidualizmu i stania się razem z nimi członkiem jednej wspólnoty. Innymi słowy, aby stawać się w pełni człowiekiem, trzeba rozwijać swoje
człowieczeństwo poprzez ścieranie się z jestestwem innych w jego nieskończonej różnorodności treści i formy.
Pojęcie Ubuntu zostało spopularyzowane się w latach 80. i 90. XX wieku.
Najpierw nacjonalista Stanlake Samukange nawiązywał do niego w czasie przemian mających na celu odsunięcie białych od rządu w Zimbabwe. Tłumaczył
on myśl przewodnia Ubuntu poprzez trzy powiedzenia. Pierwsze: człowiek staje się człowiekiem, gdy akceptuje swoje człowieczństwo poprzez uznanie człowieczeństwa innych i na tej bazie buduje swoje relacje z innymi. Drugie: stając
przed wyborem własnego wzbogacania się albo pomagania innym przetrwać ich
21

22

23

24
25

Chociaż ogólne idee ubuntu można znaleźć także w innych regionach Afryki i językach afrykańskich, koncepcja Ubuntu w RPA rozwinęła się w szczególny sposób i posiadła głębsze
znaczenie. S. B. Makoni, C. G. Servero, An integrationist perspective on African philosophy,
[w:] A. Pable [red.] Critical humanist perspectives. The integrational turn in philosophy of language and communication, Londyn-Nowy Jork 2017, s. 65.
W. L. van der Merwe, Philosophy and the multi-cultural context of (post)apartheid South
Africa, “Ethical Prespectives” 3 (1996) z. 1, s. 76.
D. M. Swanson, Ubuntu. An African contribution to (re)search for/with a ‘humble togethrness’,
“Journal of Contemporary Issues in Education” 2 (2007) z. 2, s. 55.
D. N. Hopkins, Black theology. Essays on global prespective, Eugene (Oregon) 2017, s. 99.
W. L. van der Merwe, Philosophy, s. 76.
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trudne warunki egzystencji, człowiek powinien wybrać ratowanie zagrożonego
życia innych. Trzecie: król zawdzięcza swój urząd i wszelkie prawa z nim związane woli ludzi, nad którymi piastuje władzę królewską26.
Później anglikański arcybiskup-emeryt Desmond Tutu rozwinął je i zdefiniował jako ‘amnestia i miłość’27 w kontekście pracy Komisji Prawdy i Pojednania
(TRC), która została powołana do przeprowadzenia procesu pojednania w RPA
po zmianie systemu politycznego z apartheidu na demokrację28. Słowo Ubuntu
pojawia się także w Epilogu Konstytycji RPA z 1993 roku, gdy mówi: „Potrzebne jest obecnie bardziej zrozumienie niż zemsta, naprawianie wyrządzonych
krzywd niż odwet, Ubuntu niż karanie za wszelką cenę przestępców”29.
W jednym z wywiadów w 2009 roku Desmond Tutu obszerniej objaśnia
koncepcję Ubuntu, który według niego podkreśla w szczególny sposób fakt, że
nikt nie może rozwijać się jako człowiek, żyjąc w izolacji30. Wszyscy są ze sobą
powiązani. Nikt nie może osiągnąć pełni człowieczeństwa sam z siebie. Gdy
ktoś posiądzie cechę Ubuntu, wówczas staje się znany ze swej hojności. Zbyt
często ludzie myślą o sobie jako oddzielonych jednostkach, podczas gdy wszyscy są ze sobą połączeni. Cokolwiek uczyni jedna osoba, ma to wpływ na cały
świat. Kiedy ktoś czyni dobro, to ono rozprzestrzenia się i służy całej ludzkości.
Osoba praktykująca Ubuntu jest otwarta i pełna afirmacji dla innych ludzi31.
Nie czuje się zagrożona czy umniejszona przez osoby z bardziej rozwiniętymi
od niej zdolnościami czy cnotami. Posiada pogodę ducha wypływającą ze świadomości, że przynależy do uniwersalnej wspólnoty ludzi. Cierpi jednak i odczuwa poniżenie, kiedy inni są poniżani, torturowani, prześladowani czy traktowani
w sposób niegodny człowieka.
Afrykański humanizm, bazując na Ubuntu, interesuje się w sposób szczególny jakością i sposobem komunikacji32 między ludźmi, która pomaga każdemu
człowiekowi rozwijać swoją osobowość. Komunikacja w kontekście afrykan26

27
28

29

30

31
32

J. Mugumbate, A. Nyanguru, Exploring African philosophy. The value of Ubuntu in social
work, „African Journal of Social Work“ 3 (2013) z. 1, s. 84.
S. B. Makoni, An integrationist perspective, s. 64.
Za przyznanie się przed Komisją do dokonania zbrodni z przyczyn politycznych (ponad 25,000
ludzi zginęło w zamieszkach i prześladowaniach w latach 1960-94), politycy, policjanci, żołnierze, zabójcy z tajnych szwadronów śmierci, ale także partyzanci i zamachowcy z czarnego
ruchu wyzwoleńczego mogli prosić o prawne uniewinnienie. Przez 8 lat działalności Komisja udzieliła 1167 amnestii. Traces of truth. Documents relating to the Truth and Reconciliation Commission, http://truth.wwl.wits.ac.za/cat_descr.php?cat=3, (30.08.2017).
“There is a need for understanding but not vengeance, reparation but not retaliation, Ubuntu
but not victimisation.” Konstytucja RPA (1993), akt 200, nr. 251.
Wywiad z 14 kwietnia 2009 roku. Z arcybiskupem Desmondem Tutu rozmawiał Frank Lipman,
https://www.bewell.com/blog/archbishop-desmond-tutu, (11.08.2017).
D. Tutu, No future without forgiveness, Londyn 1999, s. 31.
S. B. Makoni, An integrationist perspective, s. 68-69.
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skim jest zawsze pełna energii i entuzjazmu, zawiera opowieści z puentą moralną oraz przysłowia. Przybiera rożne formy, jest kreatywna i pozostaje otwarta
po zakończeniu rozmowy. Ubuntu stara sie ukierunkować ją do budowania i pogłębiania właściwych relacji międzyludzkich. Czyni tak, ponieważ Ubuntu nie
jest tylko filozofią w teoretycznym sensie tego słowa, ale też wykładnią zachowań dającą praktyczne wskazania dla codziennego życia.
Chcąc naświetlić praktykę Ubuntu w przeszłości, były Prezydent RPA Nelson Mandela podaje następujący przykład:
W dawnych czasach, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, podróżny przemierzający
kraj mógł się zatrzymać w wiosce i nie musiał prosić o pożywienie i wodę. Ludzie
sami dawali mu jeść i ugaszczali go. Był to jeden z aspektów Ubuntu, jeden z wielu.
Ubuntu nie znaczy wcale, że ludzie nie powinni dbać o siebie i sami się nie rozwijać. Dlatego należy postawić sobie tutaj następujące pytanie: Czy zamierzam zadbać
o siebie, aby przez to wzmocnić swoją wspólnotę i umożliwić jej stać się lepszą
przeze mnie? Jest to bardzo istotne życiowe zadanie. Jeżeli będziesz potrafił tak się
zachowywać, możesz być pewny, że dokonasz w swoim życiu rzeczy wielkich, które ludzie będą długo z wdzięcznością pamiętać33.

Ducha Ubuntu jest bardzo trudno przełożyć na język europejski. Dotyka
on bowiem istoty bycia człowiekiem w rozumieniu afrykańskim, gdzie elementy filozoficzne, moralne, społeczne i polityczne wzajemnie się przenikają, tworząc jedną mozaikę. Kiedy we wspólnocie chciano kogoś wyróżnić, okazać mu
ogromne uznanie, wtedy mówiono o nim: „O, taki czy taki ma Ubuntu” („Yu
u nobuntu”)34. Znaczyło to, że ktoś z natury swej jest hojny, gościnny, przyjacielski, wrażliwy i miłosierny.
Nelson Mandela stał się uosobieniem Ubuntu. Zadziwił on nie tylko swoich rodaków, ale też cały świat swoją siłą ducha, inwencją i heroiczną postawą
w procesie politycznego pojednania.

33

34

“In the old days when we were young, a traveller through a country would stop at a village,
and he didn’t have to ask for food or for water: once he stops, the people give him food, entertain him. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Ubuntu does not
mean that people should not enrich themselves. The question therefore is, are you going to
do so in order to enable the community around you, and enable it to improve? These are the
important things in life. And if one can do that, you have done something very important
which will be appreciated”. Wywiad z 24 maja 2006 roku. Z byłym Prezydentem Nelsonem
Mandelą rozmawiał Tim Modise, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Experience_ubuntu.ogg,
(11.08.2017).
“Hey, so-and-so has Ubuntu”. D. Tutu, No future, s. 31.
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3. Ubuntu w pojednaniu politycznym
w Republice Południowej Afryki
W epoce apartheidu35 w RPA wychowanie młodzieży w duchu Ubuntu
i praktykowanie zasad wynikających z tej filozofii nie miały zbyt dużych szans
powodzenia. Afrykanie, żyjąc w atmosferze poniżenia i wyzysku przez białych,
nasiąknęli atmosferą złości i nienawiści względem nich. Konsekwencją tego
stały się częste kradzieże i rozboje dokonywane względem białych. Zwolnienie
Nelsona Mandeli z więzienia w 1990 roku mogło łatwo wywołać rewolucję rasową wystarczyłoby jedynie, aby pragnął on wyrównać rachunki z białymi i zachęcił do tego swych czarnych rodaków. Ale tak się nie stało. Mandela nie tylko
zdecydowanie odrzucił drogę przemocy do przeprowadzenia zmian w kraju, ale
co więcej odwołał się do zasad Ubuntu i sam zaczął je wdrażać w swoim życiu
w heroiczny sposób. W jaki sposób dojrzał on do takiej postawy i stał się uosobieniem Ubuntu?
Nelson Rolihlahla Mandela urodził się w 1918 roku w Qunu, Transkei
(RPA) w rodzinie lokalnego wodza plemiennego. Pierwsze lata życia spędził w otoczeniu ciągle żywych kultów animistycznych. W wieku 7 lat został
ochrzczony i wysłany do szkoły metodystów. Jako młodzieniec pragnął zostać
prawnikiem. W latach 30. podjął studia w prestiżowych szkołach dla czarnej
ludności, m.in. Clarkebury i Fort Hare36. W 1941 zamieszkał w Johannesburgu.
Młodość Mandeli przypadła na czasy podziałów rasowych, deptania
praw człowieka i walk na tle etnicznym. Będąc świadkiem wielu upokorzeń i niesprawiedliwości względem swoich czarnych rodaków, podjął walką z apartheidem. Pierwszy raz stanął przed sądem w 1956 roku. Postawiono mu wtedy zarzut
działalności wywrotowej, ale został uniewinniony. Po zdelegalizowaniu Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) w 1960 roku przeszedł do podziemia.
Dwa lata później Mandela udał się do Algierii na przeszkolenie wojskowe.
Podczas próby powrotu do kraju został aresztowany i skazany za walkę prze35

36

Radykalny rasistowski system dyskryminujący czarną ludność, który panował w RPA od 1948
do 1994. Starał się ograniczyć kontakty białych i czarnych na wszystkich płaszczyznach codziennego życia: politycznej, kulturalnej, ekonomicznej i socialnej. Wysokość wynagrodzenia
za pracę była ustalana nie ze względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe pracowników, ale kolor ich skóry. Ciemnoskórzy mieszkali w osobnych strefach, których nie można
było im opuszczać bez przepustki. Zmuszani byli do pracy za bardzo niskie pensje. Małżeństwa międzyrasowe były zakazane. Czarni nie mogli chodzić do kościołów białych. Sklepy
i urzędy były osobne. Białym nie wolno było jeździć na rowerze, bo był to środek transportu przeznaczony dla niższej klasy społecznej, a czarni mogli podróżować ciężarówkami tylko
na pace.
N. Mandela, Long walk to freedom. The autobiography of Nelson Mandela, Londyn 1995,
s. 60-62.
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ciw apartheidowi najpierw na pięć lat więzienia, a potem na dożywocie. Pierwsze
18 lat kary więzienia spędził na wyspie Robben, gdzie pracował w kamieniołomach. Po 27 latach wyszedł na wolność dzięki naciskom zarówno międzynarodowych organizacji, jak i walczącej o swoje prawa czarnej ludności w RPA.
11 lutego 1990 roku, gdy przeszedł przez bramę więzienia Pollsmoor, Mandela był posiwiały, ale nie złamany. Na widok rozradowanego tłumu rodaków wzniósł w górę zaciśniętą pięść w geście zwycięstwa. Tego samego dnia
wieczorem przemawiając z balkonu w Kapsztadzie, powtórzył słowa, które wypowiedział w sądzie tuż przed usłyszeniem wyroku dożywotniego więzienia:
Całe swoje dotychczasowe życie poświęciłem walce o równość Afrykańczyków. Walczyłem zarówno przeciw dominacji białych jak i dominacji czarnych. Zawsze stawiałem na najwyższym miejscu ideał demokratycznego i wolnego społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie bez względu na kolor skóry będą żyli w zgodzie
i cieszyli się takimi samymi prawami i możliwościami. Jest to ideał, dla którego pragnę żyć, aby go osiągnąć. Ale jeśli zajdzie taka konieczność, jestem także gotów oddać za to moje życie37.

W oświadczeniu tym Mandela zwięźle ujął główne założenia i motywy
działania, które przyświecały mu w walce o wyzwolenie RPA od apartheidu,
a później podczas jego pracy na rzecz pojednania i pokoju w demokratycznym
już kraju.
27 lat przebytych w więzieniu było niewątpliwie dla Mandeli testem sprawdzającym jego przekonanie co do ideału równości rasowej. Pomogło mu też
dostrzec fakt, że ludzie są zdolni do zmian i ukształtować jego zdolność do
kompromisów.38 Niektórzy wartownicy, wspomina Mandela, byli brutalni
i mściwi. To jednak nie zniechęcało go do podejmowania trudu, aby ich jak
i apolitycznych afrykańskich współwięźniów przekonywać do konieczności
i słuszności przemian, o które walczyli. Piet Badenhorst zdawał się być jednym
z najgorszych białych strażników. Pomimo to, kiedy otrzymał przeniesienie do
pracy w innym więzieniu, zawołał Mandelę do biura i po omówieniu oficjalnych spraw, życzył jemu i innym walczącym o wolność powodzenia. Mandela
37

38

“During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have
fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished
the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and
with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be,
it is an ideal for which I am prepared to die.” Nelson Mandela, Nelson Mandela`s statement
from the dock at the opening of the defence case in the Rivonia Trial, Sąd Najwyższy w Pretoria, 20 kwietnia 1964, http://www.anc.org.za/content/nelson-mandelas-statement-dock-rivoniatrial (18.08.2017).
L. S. Graybill, Truth and reconciliation in South Africa. Miracle or model? Boulder-Londyn 2002, s. 16-17.
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podziękował i życzył również powodzenia w nowym miejscu pracy. Ten malutki znak dobroci okazany przez tak brutalnego człowieka poruszył serce Mandeli. Kilkanaście lat później napisał w swojej autobiografii:
Ten moment na długo utkwił mi w pamięci. Badenhorst był prawdopodobnie
najbardziej nieludzkim i barbarzyńskim naczelnikiem więzienia, jakiego mieliśmy
na wyspie Robben. Ale tego dnia w biurze odkrył inną stronę swojej natury, stronę
którą zaniedbał, ale ona ciągle istniała. To było ważne dla mnie przypomnienie, że
wszyscy ludzie bez wyjątku, nawet ci najbardziej nieczuli, mają w głębi płaszczyznę
dobroci. Kiedy jakieś doświadczenie dotknie ich serca, są w stanie się zmienić. Badenhorst nie był przepełniony na wskroś złem. Jego znieczulica była owocem nieludzkiego systemu, w którym funkcjonował. On zachowywał się jak brutal, ponieważ za swoją brutalność był ceniony i wynagradzany39.

Innym wyzwaniem dla Mandeli było wyrobienie zdolności oceny sytuacji – kiedy kompromis był możliwy, a kiedy niedopuszczalny. Gdy jego żona,
Winnie, miała dylemat, czy powinna poprosić władze lokalne o przepustkę na
podróżowanie do innych części kraju i odwiedzać go w więzieniu, czy raczej
kontynuować ANC protest przeciw takim pozwoleniom i w konsekwencji zaprzestać podróżowania i widzenia go w więzieniu, Mandela poradził jej wyrobić przepustkę. Z drugiej jednak strony, kiedy w 1976 roku Minister Sprawiedliwości, Jimmy Kruger, zaproponował mu zwolnienie z więzienia pod
warunkiem, że uzna prawomocność rządu w Transkei i tam się osiedli, Mandela
odrzucił taki kompromis40. W 1986 roku ponownie negatywnie odniósł się do
propozycji Pieter’a W. Botha wyjścia na wolność za cenę nakłonienia swoich
zwoleników, by zaprzestali używać przemocy w dążeniach wolnościowych41.
Mandela nie był jednak całkowicie przeciwny negocjacjom z ówczesnym
rządem RPA. Afrykanie używali krwawych metod w walce z apartheidem bez
większych rezultatów przez ponad dwie dekady. Z tego też powodu Mandela przyznał:
Chociaż słuszność była po naszej stronie, nie mieliśmy wystarczająco siły, aby
ją wprowadzić. Jasnym stał się dla mnie fakt, że zbrojne zwycięstwo było dla nas
39

40
41

“I thought about this moment for a long time afterward. Badenhorst had perhaps been the most
callous and barbaric commanding officer we had had on Robben Island. But that day in the office, he had revealed that there was another side to his nature, a side that had been obscured but
that still existed. It was a useful reminder that all men, even the most seemingly cold-blooded,
have a core of decency, and that if their hearts are touched, they are capable of changing. Ultimately, Badenhorst was not evil; his inhumanity had been foisted upon him by an inhuman system. He behaved like a brute because he was rewarded for brutish behaviour”. N. Mandela,
Long walk, s. 549.
Tamże, s. 573-574.
Tamże, s. 620-621.
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bardzo dalekim, a może nawet nieosiągalnym celem. Nie było większego sensu dla
żadnej ze stron poświęcać tysiące a może nawet miliony istnień ludzkich w konflikcie, który można było rozwiązać w inny sposób. [...] Nadszedł więc czas na negocjacje42.

Interesującym jest fakt, że krótko po wyjściu z więzienia Mandela wraz
z delegacją swoich zwolenników zgodzili się na czasowe zawieszenie broni. Prawdopodobnie nie tylko dobra współpraca z grupą białych, którzy byli
w szeregach jego zwolenników, ale też pozytywne doświadczenia z białymi
strażnikami w więzieniu pomogły mu uwierzyć, że przewodniczący Partii Narodowej, Fredrik’a W. Klerk, wraz z rządem też są w stanie zmienić swoje nastawienie.
Mandela wyszedł z więzienia jako niezłomny przywódca nie tylko czarnych,
ale wszystkich mieszkańców RPA. Wyznał on szczerze:
W ciągu długich i samotnych lat spędzonych w więzieniu moje pragnienie przywrócenia wolności dla moich współziomków przerodziło się w pragnienie wolności
dla wszystkich, białych i czarnych. Uświadomiłem sobie z całym przekonaniem, że
krzywdziciel tak samo potrzebuje wyzwolenia jak i pokrzywdzony... Obaj bowiem
zostali obdarci z godności ludzkiej. Kiedy wychodziłem z więzienia, właśnie to postawiłem sobie za cel, przywrócić wolność tak pokrzywdzonym jak i ich ciemiężycielom43.

Przekonanie to znalazło swój wyraz nie tylko w jego negocjacjach i kompromisach na szczeblu państwowym, ale też w próbach rozbudzania ducha przebaczenia i pojednania pomiędzy osobami.
Mandela stał się sławny poprzez obsypywanie swoich największych wrogów specjalnymi przywilejami i oznakami życzliwości. W jednym przypadku
zaprosił na posiłek Percy’ego Yutar, który był jego oskarżycielem podczas sprawy Rivonia. Wtedy Yutar walczył o wymierzenie kary śmierci dla Mandeli, który jednak był zdania, że Yutar funkcjonował w tamtym czasie jedynie jako mało
ważny pionek w wielkiej machinie stworzonej przez przywódców apartheidu.
Yutar, odczuwając zarówno zaskoczenie jak i głęboką wdzięczność za ten hojny
gest serca, wyznał: „Nie wyobrażam sobie, aby w jakimkolwiek innym kraju na
42

43

“We had right on our side, but not yet might. It was clear to me that a military victory was a distant if not impossible dream. It simply did not make sense for both sides to lose thousands if
not millions of lives in a conflict that was unnecessary. It was time to talk”. Tamże, s. 626.
“It was during those long and lonely years that my hunger for the freedom of my own people
became a hunger for the freedom of all people, white and black. I knew as I knew anything that
the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. When I walked out of prison that was my mission, to
liberate the oppressed and the oppressor both”, tamże, s. 751.

94

Pojednanie polityczne w Republice Południowej Afryki jako przykład dialogu międzykulturowego

świecie głowa państwa zaprosiła na posiłek kogoś, kto 30 lat wcześniej skazał
go na karę więzienia. Niewątpliwie jest to oznaką ogromnej pokory tego świątobliwego człowieka”44.
Innym razem Mandela zorganizował „posiłek pojednania” dla żon i wdów zarówno byłych przywodców apartheidu, jak i wyróżniających się czarnych aktywistów walczących o wolność i demokrację. Przedstawiając swoich gości dziennikarzom, powiedział: „Macie przed sobą żony i bohaterki z obu stron. Wczoraj
walczyliśmy ze sobą. Dzisiaj to już należy do przeszłości. Musimy teraz budować nową Republikę Południowej Afryki. Poprzez obecność na tej uroczystości
każdy z nas staje się trwałą cegłą w tej nowej budowli, którą wznosimy”45.
Żona jednego z czarnych aktywistów, Adelaide Tambo, zauważyła, że poprzez swoje zaskakujące akcje Mandela starał się wyjaśnić, w jakim kierunku miało iść pojednanie po zmianie systemu: „Zapomnieć o tym, co stało się
w przeszłości nie jesteśmy w stanie, ale możemy dołożyć wszelkich starań, aby
przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili”46.
Przedstawiając rolę Mandeli w pojednaniu politycznym, prof. Alex Boraine,
dyrektor Centrum Sprawiedliwości i były wiceprzewodniczący Komisji Prawdy
i Pojednania w RPA, powiedział: „On jest ucieleśnieniem prawdy i pojednania
w sposobie życia i w swojej osobie. Od dnia wyjścia z więzienia kierował uwagę na potrzebę rozliczenia z przeszłością, ale zawsze z gotowością przebaczenia
i szukania rozwiązań, które by służyły budowaniu przyszłości”47. Nelson Mandela bez wątpliwości odegrał kluczową rolę w kształtowaniu jedności i w dążeniu do pojednania politycznego w RPA. Można by zapytać, gdzie było jego
źródło siły i przekonania. Czy pochodziło ono z wiary w Boga?
Mandela został wychowany i pozostał do końca metodystą48. W więzieniu
na wyspie Robben nigdy nie opuścił liturgii i czytał Pismo Św. Wiara w Boga
przyczyniła się zapewne do pogłębienia jego miłości i zrozumienia dla każdego
człowieka, jak również szacunku dla życia. Próbując określić swoją osobistą relację z Bogiem, powiedział:
44

45

46

47

48

“I wonder in what other country in the world you would have the head of the government inviting someone to lunch who prosecuted him thirty years ago. It shows the great humility of this
saintly man”. M. Meredith, Nelson Mandela. A biography, Nowy Jork 1998, s. 529.
“These are the wives and the heroes of both sides. We have fought our fights in the past. We
have forgotten it now. We must build a new South Africa. By attending this occasion, each one
is putting an important brick in that new building we are putting up”, tamże, s. 528.
“We cannot forget the past, but we can endeavour to forgive”, B. Frost, Struggling to forgive.
Nelson Mandela and South Africa’s search for reconciliation, Londyn 1998, s. 12.
“He is the embodiment of truth and reconciliation in his own life and person. From the day of
his release, he has focussed on the need to come to terms with the past, but always with a readiness to forgive and to move on”. A. Boraine, The South African role model, 1999, http://www.
sundaytimes.lk/020804/plus/4.html (25.08.2017).
N. Mandela, Long walk, s. 23, 86.
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Relacja pomiędzy osobą i jej Bogiem jest głęboko duchowa i prywatna. Nie
uważam, aby była ona otwarta na publiczną dyskusję... W pewnym sensie jest, przynajmniej dla mnie, poza możliwością wyrażenia jej w słowach. Jest ona doświadczeniem, którego tak do końca nie rozumiem [...] Myślę, że o wiele ważniejszą rzeczą jest żyć zgodnie z własnymi najgłębszymi wartościami i przekonaniami, czy to
religijnymi czy innymi, niż starać się dogłębnie je zrozumieć49.

Pomimo to Mandela nie uważał się za religijnego w sposób szczególny. Mówił o sobie, że jest zwykłym człowiekiem, który próbuje głębiej zrozumieć tajemnicę życia ludzkiego50.
Będąc raczej skromnym w mówieniu o swojej relacji z Bogiem, Mandela nie
zlekceważył wartości wiary w zaprowadzaniu pokoju i jedności narodowej. Po
pierwsze, zawsze otwarcie przyznawał się do bycia chrześcijaninem. Po drugie,
podczas swojej inauguracji na prezydenta podkreślił zasługi wszystkich wspólnot wyznaniowych obecnych w RPA na rzecz dokonanych przemian i ich niewyczerpane możliwości w budowaniu nowego demokratycznego państwa51. Po
trzecie, mianował biskupa anglikańskiego przewodniczącym Komisji Pokoju
i Pojednania.
Poza wiarą Mandela przyznał się, że zawsze śledził z uwagą mądrości ludzi
zarówno w RPA, jak i poza jej granicami. Jednym z nich był mędrzec z klanu
Thembu, wódz Zwelibhangile Joyi, który był przekonany, że to biały człowiek
jest przyczyną wszystkich podziałów między Afrykanami. Większość jego opowiadań wychwalała męstwo i mądrość ludzi z jego szczepu, ale czasami niektóre historie glorifikowały wojowników niepochodzących ze szczepu Xhosa. Będąc nastolatkiem, Mandela nie mógł zrozumieć, co miało na celu opowiadanie
tych niestandardowych historii. „Jedynie później,” wspomina Mandela, „byłem
poruszony bogactwem historii afrykańskiej i czynami wszystkich afrykańskich
bohaterów niezależnie od szczepu ich pochodzenia”52.
Innym źródłem inspiracji był Mahatma Gandhi i jego pokojowe sposoby walki przeciw niesprawiedliwemu systemowi politycznemu. Były one dobrze znane
49

50
51

52

“The relationship between a person and his or her God is a deeply intimate and private matter.
It is not a matter I usually regard as open for public discussion […]. There is a sense in which,
for me, it is a matter beyond articulation. It is an experience I do not fully comprehend. I think
it is more important to live in accordance with one’s deepest values and convictions, whether religious or otherwise, rather than to fully understand them”. C. Villa-Vicencio, The spirit
of freedom. South African leaders on religion and politics, Berkeley 1996, s. 146.
M. Meredith, Nelson Mandela, s. 317.
N. Mandela, Nelson Mandela’s address to the people of Cape Town, Grand Parade, on the occasion of his inauguration as State President, 9 maja 1994, http://www.anc.org.za/ancdocs/history/mandela/1994/inaugct.html, (4.09.2017).
“Only later, was I moved by the broad sweep of African history, and the deeds of all African heroes regardless the tribe.” N. Mandela, Long walk, s. 27.
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w RPA i miały znaczący wpływ na walkę z apartheidem. Mandela potwierdził
to z przekonaniem: „On [Gandhi] pokazał nam, że trzeba walczyć i odsiadywać
nawet karę więzienia, jeżeli prawda i sprawiedliwość mają zatriumfować nad
złem. Wartości takie jak tolerancja, obopólny szacunek i jedność, o które walczył
i które praktykował, miały niezmierny wpływ na dążenia wolnościowe naszej
organizacji i na moje własne”53. Kiedy przebywał w więzieniu, Mandela także
czytał książki o walce czarnych Amerykanów z rasizmem, dyskryminacją i nierównością ekonomiczną. Przyznał, że zaimponowali mu tacy przywodcy jak W.
E. B. du Bois, Marcus Garvey i Martin Luther King (Jr.)54.
Mandela jednak nigdy nie stracił nadziei na lepszą przyszłość ze względu na
przekonanie prostego ludu o słuszności tych zmian i ich męstwo skierowane na
osiągnięcie tego celu. Ludzie ci byli gotowi poświęcić tak wiele, aby osiągnąć
wolność. Dodatkowo Mandela przekonał się, że w głębi serca każdej osoby
znajdują się złoża dobroci i hojności55.
Powyższe argumenty wskazują, że Nelson Mandela urósł do symbolu pojednania i jedności narodu w swoim ojczystym kraju poprzez wiarę w Boga, przykład moralnych i wolnościowych przywódców, spotkania z prostymi i uczciwymi ludźmi, którzy głęboko pragnęli wolności oraz poprzez swoje własne
cierpienia dla sprawy. Te życiowe doświadczenia pomogły mu walczyć o wolność przekraczającą granice RPA i napełnić się siłą ducha, która nie kończy
się na zaspokojeniu potrzeb swoich najbliższych, swojego klanu czy ojczyzny.
On postrzegał cały świat jako jedną wspólnotę, na którą każdy z poszczególnych krajów ma swój wpływ. Stał się symbolem walki z rasizmem i niesprawiedliwością, za co otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1993 roku. Swoją
uniwersalną wizję świata promował podczas Ogólnego Zebrania Narodów Zjednoczonych w 1998 roku:
Wartości takie jak szczęście, sprawiedliwość, godność ludzka, pokój i odpowiedni standard życia są uniwersalne, ponieważ każdy naród i każda osoba ma
do nich prawo. Podobnie żaden naród nie może uczciwie powiedzieć, że osiągnął
szczęście, pokój i wysoki rozwój gospodarczy, kiedy ludzie w innych krajach żyją
w ubóstwie, przemocy, terroryzmie i deprawacji56.
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“He [Gandhi] showed us that it was necessary to brave imprisonment if truth and justice were
to triumph over evil. The values of tolerance, mutual respect and unity for which he stood
and acted had a profound influence on our liberation movement, and on my own.” N. Mandela, Speech by President Nelson Mandela at the conferral of the freedom of Pietermaritzburg
on Mahatma Gandhi, 25 kwietnia 1997, http://www.anc.org.za/ancdocs/history/mandela/1997/
sp970425a.html, (4.09.2017).
N. Mandela, Long walk, s. 698.
Tamże, s. 748-49.
“Necessarily, the values of happiness, justice, human dignity, peace and prosperity have a universal application because each nation and every individual is entitled to them. Similarly, no
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Po zakończeniu swojej kadencji jako prezydent demokracyjnej już RPA
w 1999 roku Mandela wycofał się z życia publicznego, głównie ze względów zdrowotnych. Niemniej jednak nie zaprzestał wyjazdów z prelekcjami
i wystąpieniami na temat przebaczenia i pokojowego współistnienia wspólnot
i narodów. Szczególnie przed wyborami prezydenckimi w 2004 i 2009, kiedy
promował swoją partię, Afrykańki Kongres Narodowy (ANC), Mandela pojawił
się znowu jako symbol jedności, przekraczając z łatwością wszystkie rasowe
i polityczne granice.
Nelson Mandela zmarł 5 grudnia 2013 roku w Johannesburgu. Podobnie jak
za życia tak i po śmierci pozostał ikoną walki z apartheidem oraz modelem wolności i obrony praw człowieka.

Zakończenie
Europejskie zrozumienie dialogu i afrykańska koncepcja Ubuntu wykazują
cechy wspólne, bo starają się zgłębić tę samą prawdę o człowieku i o jego stawaniu się. W obu występuje zasada dialogiczna. Człowiek staje się osobą tylko
w relacji z innymi.
Punktem wyjścia obu koncepcji jest doświadczenie. Zgadzają się one,
że niekażda rozmowa, niekażde podanie dłoni i niekażde spotkanie posiada charakter dialogiczny czy Ubuntu. Obie koncepcje domagają się atmosfery
szczerości, życzliwości, otwartości na przekraczanie granic i chęci wpólnego
poszukiwania dobra. Dochodzą do głosu tam, gdzie zacieśniają się więzi międzyludzkie, wzrasta zaufanie i poszerza się przestrzeń wzajemnego obcowania.
Zauważalną różnicą między tymi koncepcjami jest umiejscowienie osoby
w relacji do wspólnoty. W europejskim zrozumieniu dialogu człowiek zachowuje swoją niezależność i indywidualność jako osoba pomimo tego, że doskonali
się we wspólnocie z innymi i dba o jej dobro. W Ubuntu wspólnota jest postawiona ponad jednostką, która podnosi swoją wartość o tyle, o ile przyczynia się
do umacniania i rozwoju wspólnoty. W skrajnych przypadkach wspólnota ma
prawo poświęcić jednostkę, aby bronić się przed unicestwieniem.
Niezmordowany wysiłek Nelsona Mandeli na rzecz pojednania po opuszczeniu więzienia, jego gotowość wybaczenia swoim prześladowcom i ogromna
praca w propagowaniu jedności stają się bardziej zrozumiałe w duchu Ubuntu,
nation can truly say it is blessed with happiness, peace and prosperity where others, as human as itself, continue to be afflicted with misery, armed conflict and terrorism and deprivation”. N. Mandela, Address of the President of the Republic of South Africa, Nelson Mandela,
at the 53rd United Nations Assembly, 1998, http://www.universalrights.net.heros/mandela2.htm
(6.09.2017).
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czyli w duchu stawiania dobra wspólnoty ponad dobro jednostki. Jego heroiczne czyny służyły najpierw umacnianiu wspólnoty czarnych Afrykanów w RPA.
Z czasem wspólnota ta poszerzyła się na wszystkich mieszkańców jego kraju
zarówno białych, jak i czarnych. Analogicznie postrzegać zaczął całą ludzkość
gdy stał się promotorem uniwersalnej wizji świata.
Koncepcja Ubuntu i przykład jej wdrażania przez Mandelę niewątpliwie rzucają nowe światło na europejskie zrozumienie dialogu i odwrotnie.

Streszczenie
Po obaleniu apartheidu w Republice Południowej Afryki pojednanie polityczne nie
byłoby możliwe bez dialogu. W pierwszej części artykuł zwięźle przedstawia europejskie
zrozumienie dialogu i porównuje je z południowoafrykańską koncepcją Ubuntu. W dalszej części autor analizuje słowa i czyny Nelsona Mandeli, które doprowadziły do pojednania między przeciwnymi ugrupowaniami politycznymi w RPA.
Mandela stał się ikoną dialogu, jedności i pojednania zarówno w swojej ojczyźnie jak
i poza jej granicami bo zrozumiał, że wolność człowieka nie może ograniczać się tylko
do wolności jednej grupy ludzi, czy narodowości. Musi ona przekraczać wszelkie bariery
i granice. Dlatego w późniejszym etapie swojego życia Mandela postrzegał już świat jako
jedną wspólnotę połączoną ze sobą więzami zarówno osobistymi jak i społecznymi, które
powinny być pielęgnowane w duchu Ubuntu. Zapewne udało mu się osiągnąć takie wyżyny dojrzałości bo cenił wiarę w Boga, korzystał z osiągnięć wielkich przywódców politycznych i duchowych, wsłuchiwał się w wołanie swoich rodaków o wolność oraz był
gotowy do poświeceń.
Słowa kluczowe: dialog, Ubuntu, pojednanie polityczne, Nelson Mandela

Abstract
The process of national reconciliation in South Africa as an example
of dialogue between cultures
The process of national reconciliation in South Africa after abolishing of apartheid
would have been impossible without dialogue. The article highlights first some of the
main ideas of the European filosophy of dialogue and compares them with the key elements of the South African filosophy of Ubuntu. Then Nelson Mandela’s convictions and
actions towards dialogue and reconciliation are put forth and discussed.
Mandela grew into an icon of dialogue, reconciliation and national unity through his
personal faith, through examples set by some great political and moral leaders, through
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encounters with simple and honest people who had striven for freedom, and through
his own sacrifices. These sources enabled him both to create a universal vision of human freedom going beyond freedom for South Africa, and to generate a strength going
beyond the strength to satisfy his own, his family, or his country needs. At the end of his
life, he perceived the whole world as an interdependent community in need of maintaining relationships in the spirit of Ubuntu.
Keywords: dialogue, Ubuntu, national reconciliation, Nelson Mandela
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Bioetyka katolicka i bioetyka laicka –
dialog czy konfrontacja?
Wstęp
Spory bioetyczne są jedną z wielu kategorii sporów, które wpisują się w życie pluralistycznych społeczeństw. Na tle innych debat (gospodarczych, społecznych, sportowych, artystycznych) spory bioetyczne angażują jednak bardzo
mocno uczestników debaty, rozgrzewają emocje. Wystarczy wspomnieć
o reakcjach, jakie w 2016 r. wzbudziła próba przeprowadzenia zmiany ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (tzw. „Ustawa aborcyjna”) przez Obywatelski Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Mobilizacja środowisk sprzeciwiających się tej propozycji była znaczna, a sama wymiana poglądów bardzo
emocjonalna (taki ton dominował na „Czarnych Marszach”, „Czarnych Protestach” oraz podczas ogólnopolskiego strajku kobiet, tzw. „Czarnego Poniedziałku”). Podobne emocje wzbudziła również wcześniej debata nad ustawą
o in vitro, która regulowała (w sposób bardzo liberalny) procedurę sztucznego zapłodnienia.
Wiele innych tematów bioetycznych też wzbudza bardzo ożywione reakcje
zwolenników i przeciwników proponowanych rozwiązań w wielu krajach świata (głównie gdy dochodzi do regulacji prawnych omawianych zagadnień). Są
nimi m. in. temat eutanazji, wspomaganego samobójstwa, kwestia klauzuli sumienia lekarzy i farmaceutów, eksperymenty na embrionach, klonowanie, itp.
Pojawiają się pytania: skąd biorą się te spory, co jest zarzewiem tak emocjonalnych wystąpień obu stron debaty? Czy można prowadzić ten spór w formie
dialogu i poszanowania drugiej strony, czy nieunikniona jest konfrontacja? Aby
odpowiedzieć na te pytania, należy pokrótce przedstawić charakter bioetyki jako
nauki, czyli sięgnąć do kwestii metodologii. Przy tej okazji należy zastanowić
1
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się, czy istnieje „bioetyka katolicka”? W spory bioetyczne zaangażowany jest
przecież również Kościół i to na wielu różnych poziomach. W sprawach ściśle
bioetycznych wielokrotnie zabierał głos Urząd Nauczycielski Kościoła, przedstawiając swoją argumentację i stanowisko. Także świat akademicki, uniwersytety
katolickie oraz wydziały teologiczne podejmują te zagadnienia w ramach swoich
badań naukowych. W końcu tematyka ta dotyka wielu aspektów duszpasterskiego posługiwania Kościoła. Należy więc zastanowić się, czy jest zasadne rozróżnienie na „bioetykę katolicką” i „bioetykę laicką”? Czy linia podziału przebiega
wzdłuż tak zdefiniowanych obozów, czy może podział ten ma inne granice?

1. Bioetyka – kwestie metodologiczne
Bioetyka to stosunkowo nowa gałąź nauki. Wystarczy wspomnieć, że choć
termin „bioetyka” został użyty po raz pierwszy już w 1927 r. przez Fritza Jahra2,
to dopiero w latach 70-tych wszedł na stałe do współczesnego leksykonu kulturowego i naukowego. W 1973 r. słowo to zostało wpisane do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych3.
Czym jest bioetyka? Jaki jest charakter tej nauki? Dyskusja nad statusem
bioetyki jako odrębnej dyscypliny naukowej wciąż trwa4. Definicje, które pojawiają się w literaturze przedmiotu, starają się określić, czym bioetyka jest jako
nauka i gdzie się lokuje jako dyscyplina naukowa. W. Reich stwierdza, że „bioetyka jest systematycznym studium postępowania ludzkiego w obszarze nauk
o życiu i troski o zdrowie, które to postępowanie winno być oceniane w świetle
wartości i zasad moralnych”5. T. Ślipko proponuje następującą definicję: „bioetyka stanowi dział filozoficznej etyki szczegółowej, która ma ustalić oceny
i normy (reguły) moralne ważne w dziedzinie działań (aktów) ludzkich, polegających na ingerencji w granicznych sytuacjach powstawania życia, jego trwania i śmierci”6. Według E. Kowalskiego „bioetyka jest systematyczną refleksją,
etyczno-normatywną, filozofii moralnej lub teologii moralnej, nad interwencjami biomedycznymi w życie biologiczne (bioetyka w sensie szerokim – ogólna,
globalna), a przede wszystkim w życie ludzkie (bioetyka w sensie ścisłym)”7.
2

3

4
5
6
7

Por. F. Jahr, Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu
Tier und Pflanze, „Kosmos, Handweiser für Naturfreunde“ 24 (1927), s. 2-4; E. Kowalski,
Osoba i bioetyka, Kraków 2009, s. 27; H. M. Sass, Fritz Jahr’s 1927 Concept of Bioethics,
„Kennedy Institute of Ethics Journal“ 17/4 (2007), s. 279-295.
Por. B. Chyrowicz, Bioetyka czy bioetyki. O możliwości konsensu w bioetyce, „Roczniki Filozoficzne” 48-49/2 (2000-2001), s. 67.
Por. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015, s. 44-92.
W. Reich [red.], Encyclopedia of Bioethics, New York 1978, t. 1, s. XIX-XX.
T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988, s. 16.
E. Kowalski, Osoba, s. 30.
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Bioetyka według B. Chyrowicz to „etyka stosowana formułująca oceny i normy
odnoszące się do biomedycznych ingerencji związanych z zapoczątkowaniem
ludzkiego życia, jego trwaniem i śmiercią”8. T. Biesaga proponuje następującą
definicję: bioetyka to „wyspecjalizowana część filozoficznej etyki szczegółowej, ustalająca oceny i normy moralne w stosunku do ingerencji w życie ludzkie w granicznych sytuacjach jego powstawania (biogeneza), trwania (bioterapia) i śmierci (tanatologia)”9.
W kontekście pytań o status bioetyki jako nauki pojawia się również pytanie o metodę bioetyki. E. Sgreccia zauważa, iż zarówno model indukcyjny
(wnioskowanie od szczegółu do ogółu, czyli wyciąganie wniosków z niepełnego zbioru przesłanek), jak i metoda dedukcyjna (wyciąganie wniosków na
podstawie przyjętych wcześniej założeń) są niewystarczające w analizie bioetycznej. Proponuje model „trójkąta” jako metodę badań bioetyki (G. Fornero
nazwie tę metodę „praktyką trójwymiarową”10). Polega ona na przeanalizowaniu trzech połączonych ze sobą punktów dotyczących biologii, antropologii
i etyki. Wyróżnia się więc trzy poziomy analizy: opisujący, oceniający, stosowany. Na początku należy wyeksponować fakt biomedyczny w całej swojej złożoności, przestrzegając naukowej dyscypliny, dokładności, poddając wyniki badań szczegółowej weryfikacji. Jest to punkt „A” trójkąta. Następnie przechodzi
się do pogłębienia znaczenia antropologicznego analizowanych faktów, biorąc
pod uwagę świat wartości, który wyłania się w kontekście życia, integralności,
godności osoby ludzkiej. Jest to punkt „B” trójkąta, punkt syntezy filozoficznej, obszar antropologiczny. Następnie należy przejść na poziom etyczny, punkt
„C” trójkąta, tzn. uwydatnić wskazania praktyczne natury etycznej, określić,
jakie wartości winne być chronione, jakie normy powinny być sformułowane
w stosunku do podejmowanych działań, jak i do podmiotu działania, zarówno
na płaszczyźnie indywidualnej jak i społecznej11.
Zarówno w definicji, jak i w metodzie bioetyki, widoczny jest jej interdyscyplinarny charakter. W tym kontekście pojawia się kolejne pytanie: czy istnieje
jedna bioetyka, o charakterze globalnym, czy należy raczej mówić o różnych
obliczach bioetyki? H. T. Engelhardt stoi na stanowisku, iż nie da się zbudować globalnej bioetyki, takiej, która ustalałaby uniwersalne i obiektywne normy
moralne, ponieważ uniemożliwia to postmodernistyczny pluralizm obecny we
współczesnej etyce. Znajdujemy się w sytuacji, w której funkcjonują i przyjmowane są różne systemy etyczne, można więc co najwyżej mówić o partyku8
9
10
11

B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia, s. 71.
T. Biesaga, Bioetyka, [w:] A. Muszala [red.], Encyklopedia bioetyki, s. 54-55.
Por. G. Fornero, Bioetica cattolica e bioetica laica, Milano 2009, 36.
Por. E. Sgreccia, Manuale di bioetica. Volume I. Fondamenti ed etica biomedica, Milano
4
2007, s. 73-75.
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larnych bioetykach funkcjonujących w określonych społecznościach, np. religijnych, bądź o standardach bioetyki wypracowanych w poszczególnych krajach12.
Analizując schemat trójkąta, przy wierzchołku „C” (etyka) pytamy się
o „etykę w bioetyce”, czyli o podstawowe tezy teorii etycznej, w ramach której formułowane są normy bioetyki. W zależności od racji usprawiedliwiających
w danej teorii słuszność działania ulegać zmianom będą też normy bioetyki13.
Przykładowo wymienimy kilka teorii etycznych, wskazując na przyjmowaną
w nich normę moralności14: 1) utylitaryzm – za decydujące kryterium dupuszczalności działania uznaje skutki działania, a dokładniej bilans przewidywanych
korzyści i strat. Wyklucza istnienie absolutnie obowiązujących reguł; 2) absolutyzm – stanowisko, które utrzymuje, iż istnieją pewne moralne nakazy, które są
bezwzględnie wiążące, niezależnie od okoliczności (np. życie ludzkie stanowi
wartość bezwględną); 3) etyka cnoty – stawia cnotliwy charakter działającego
i dobroć czynu przed jego słusznością, a samą słuszność uzależnia dodatkowo od sytuacyjnego kontekstu; 4) pryncypializm, teoria zasad, etyka pryncypiów (principle-based ethics) – nawiązuje do etyki deontologicznej W. D. Rossa, w której intuicyjnie przyjmuje się obowiązki prima facie. W duchu etyki
Kanta przyznaje się pierwszeństwo nakazom, obowiązkom czyli temu, co słuszne (right), przed tym, co dobre (good). Przyjmuje się bez większych uzasadnień,
czyli prima facie – jako oczywiste, cztery zasady: pryncypium autonomii (respect for autonomy), dobroczynności, (beneficience), nieszkodzenia (nonmaleficence) i sprawiedliwości (justice).
Podobnie przy wierzchołku „B” modelu trójkąta, czyli w obszarze „antropologia”, możemy wymienić kilka modeli antropologicznych. M. P. Faggioni
przedstawia najważniejsze nurty kulturowe obecne w formułowaniu modelu antropologicznego, który wpływa później na kształt bioetyki15: 1) nurt indywidualistyczny – podkreślający prymat jednostki, wyrażający się przede wszystkim
w absolutnej wolności, autonomii i niezależności od innych osób oraz od ogólnych systemów wartości; 2) nurt redukcjonistyczny – sprowadzający człowieka tylko do jednego wymiaru (biologicznego), pomijający inne istotne wymiary
człowieczeństwa (np. wymiar duchowy). Jest to typ antropologii zamknięty na
transcendencję; 3) nurt efektywności, skuteczności – przyznający wartość osobie w zależności od stopnia jej użyteczności w społeczeństwie; 4) nurt perso12

13
14

15

Por. H. T. Engelhardt, The Foundation of Bioethics, New York-Oxford 21996, s. 8-14; B. Chyrowicz, Bioetyka czy bioetyki, s. 76.
Por. B. Chyrowicz, Bioetyka czy bioetyki, s. 77.
Szczegółowe omówienie wymienionych teorii etycznych znajdziemy [w:] B. Chyrowicz, Bioetyka czy bioetyki..., s. 77-82; G. Hołub, Personalizm a inne propozycje bioetyki, [w:] T. Biesaga [red.], Bioetyka personalistyczna, Kraków 2006, s. 10-20; E. Sgreccia, Manuale di bioetica,
s. 55-73.
Por. M. P. Faggioni, La vita nelle nostre mani, Torino 2004, 33-50.
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nalistyczny – stawiający zagadnienie osoby, jej wartości i godności w centrum
debaty o człowieku.
Przyglądając się modelowi trójkąta jako metodzie w bioetyce zauważyć
można, iż tym, co określa oblicze bioetyki jest teoria etyczna, która stoi u jej
podstaw i w ramach której formułowane są normy bioetyczne, jak również antropologia, w oparciu o którą szuka się tego, co dobre dla człowieka. B. Chyrowicz zauważa:
Bez wątpienia rację mają więc Beauchamp i Childress kiedy twierdzą, że podłożem sporów w moralnych debatach jest metafizyka – antropologia jest jej częścią.
Nikt wszak nie podważa słuszności normy: «nie zabijaj», dyskusja zaczyna się dopiero w momencie, gdy pytamy o zakres jej obowiązywania, konkretnie: czy pod normę tę podpadają również ci, którzy jeszcze się nie urodzili, co więcej, znajdują się
na takim etapie morfogenezy, że brak im w pełni ludzkich kształtów? Pytamy też,
jak dalece zakaz ten winien się odnosić do ludzi znajdujących się w permanentnej
śpiączce, do pacjentów, którzy świadomi bliskiej śmierci proszą o eutanazję, do ciężko upośledzonych? Czy tacy ludzie to też osoby? W odpowiedziach na te pytania nie
jesteśmy zgodni, a przecież każda ze stron przywołuje na obronę swojego stanowiska
argumenty, które uznaje za racje nie tylko konieczne, ale i wystarczające16.

2. Bioetyka katolicka i bioetyka laicka – zasadne rozróżnienie?
W świetle poczynionych analiz metodologicznych, pojawia się pytanie, czy
można dokonać rozróżnienia na bioetykę katolicką i bioetykę laicką? Jakie są kryteria takiego podziału? Już wcześniej przywołany Engelhardt stwierdził, że istnieją raczej bioetyki partykularne, w ramach określonych społeczności. W takim ujęciu bioetyka katolicka byłaby bioetyką społeczności, wspólnoty katolików. Czy
więc bioetyka katolicka to bioetyka uprawiana przez katolików? Raczej nie,
wszak mamy wielu katolików, którzy przyjmując inne założenia antropologiczne
lub posługując się różnymi modelami etycznymi dochodzą do różnych, wykluczających się często wniosków w toczonym dyskursie bioetycznym. A może są to
kwestie bioetyczne przedstawione z pozycji teologicznej, czyli biorące pod uwagę
dane Objawienia, antropologię biblijną? A może to oficjalne nauczanie Kościoła
katolickiego na tematy bioetyczne, wyrażone w dokumentach Magisterium?
Dyskusja nad zasadnością podziału na bioetykę katolicką i laicką była dosyć burzliwa17. E. Sgreccia przeciwstawia się powierzchownemu podziałowi,
16

17

Por. B. Chyrowicz, Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, „Diametros”
19 (2009), s. 3.
Zob. D. Mieth, Impostazioni etico-teologiche in materia di bioetica, „Concilium” 25/3 (1989),
s. 44-61; J. Ratzinger, Bioetica nella prospettiva cristiana, „Civiltà Cattolica” 142/3 (1991),
s. 465-474; H. T. Engelhardt, Bioetica: laica e religiosa, „Bioetica” 2 (1993), s. 346-350;
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który suponuje, iż laicka to wersja bioetyki „otwartej” i „respektującej” wybory wszystkich, natomiast wizja katolicka jest „zamknięta” i „nietolerancyjna”.
Wyjaśnia, iż katolicy, właśnie ze względu na respekt dla rzeczywistości, którą
uznają jako owoc dzieła stwórczego Boga, przyjmują do wiadomości wszelkie
dane naukowe i w ich świetle wydobywają elementy do porównania, skonfrontowania z zasadami wiary, nie na odwrót18. Według Sgrecci, linię podziału między bioetykami wyznacza nie kwestia konfesyjna, lecz kwestia antropologiczna
i kwestia uzasadnienia sądu moralnego (kwestia etyczna).
E. Kowalski stoi na stanowisku, iż:
należy mówić o dwóch podstawowych rodzajach czy typach bioetyk w ramach tzw. nauki o bioetyce, czyli metabioetyce: bioetyce religijnej i bioetyce laickiej. Kryterium tego podziału dotyczy przede wszystkim różnicy w przyjmowaniu
lub dookreślaniu przedmiotu formalnego badań naukowych, a zwłaszcza ingerencji
biomedycznych, odnoszących się bezpośrednio do życia jako takiego (zoe), a do życia ludzkiego w szczególności (bios) (...). Przedstawiciele bioetyki o proweniencji
religijnej, przyjmując realizm poznawczy (uniwersalność i powszechność ludzkiego
poznania) i istnienie obiektywnego porządku moralnego (uniwersalność i powszechność wartości i norm moralnych), którego źródłem, fundamentem i ostatecznym
gwarantem jest Bóg – Stwórca oraz absolutny Dawca i Pan życia, dokonują refleksji
naukowej (antropologicznej, etycznej, teologicznej) w oparciu o dane Objawienia
i przyjętą doktrynę etyczno-religijną; stąd należy mówić przede wszystkim o bioetyce: 1) chrześcijańskiej – w (1) teologii moralnej (na bazie oficjalnej nauki Kościołów wyznających wiarę w Jezusa Chrystusa (...) lub w (2) etyce filozoficznej19.

Przedstawiciele bioetyki laickiej budują natomiast swoje systemy etyczne jedynie na podstawie danych nauk empirycznych lub na bazie założeń
metodologiczno-filozoficznych, które w większości wypadków negują uniwersalność i powszechność poznania oraz istnienie obiektywnego porządku moralnego. W swojej refleksji naukowej nie biorą pod uwagę rzeczywistości transcendentnej, Boga, danych Obajwienia20.
Różne opinie i głosy, które pojawiły się w dyskusji nad podziałem bioetyki na katolicką i laicką pozwalają sformułować postulat, aby używając takiego terminu, najpierw w miarę precyzyjnie określić co rozumie się pod pojęciem
„bioetyka katolicka” i „bioetyka laicka”. Zasadny wydaje się kierunek zapropo-

18
19
20

S. Rostagno, Dibattito. Bioetica laica e bioetica religiosa. L’inevidenza della verità e i criteri
dell’etica, „Bioetica” 3 (1994), s. 126-150; A. Fiori, Bioetica laica e bioetica cattolica, „Medicina e Morale” 2 (1996), s. 203-207; U. Scarpelli, Bioetica laica, Milano 1998; G. Fornero,
Bioetica cattolica e bioetica laica, Milano 2009; M. P. Faggioni, Bioetica secolare e bioetica
cattolica. Modelli rivali?, „Studia Moralia” 52/2 (2014), s. 275-297.
Por. E. Sgreccia, Manuale di bioetica, s. 78-79.
E. Kowalski, Osoba, s. 31.
Por. tamże, s. 32.
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nowany przez G. Fornero, który stwierdza, iż przez bioetykę katolicką należy
rozumieć oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego na tematy bioetyczne wyrażone w dokumentach Magisterium oraz przez naukowców, którzy podzielają
u podstaw jej założenia i wnioski21. Według M. P. Faggioniego, „bioetyka katolicka” wyróżnia się modelem antropologicznym, który swe źródło ma w Objawieniu, a został opracowany i usystematyzowany w refleksji teologicznej. Antropologia ta, opracowana w kontekście wiary, charakteryzuje się pewnymi
stałymi punktami, które bioetyka katolicka musi wziąć pod uwagę: 1) człowiek
istnieje w relacji do Boga (człowiek jest istotą stworzoną przez Boga); 2) człowiek jest jednością cielesną i duchową; 3) człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga (imago Dei); 4) człowiek istnieje w Chrystusie22.

3. Dialog czy konfrontacja?
Dokonawszy analizy metodologicznej, która pozwoliła określić charakter bioetyki jako nauki oraz wyszczególnić jej metodę badawczą, jak również
określiwszy rozumienie podziału i znaczenia terminów „bioetyka katolicka”
i „bioetyka laicka”, można przejść do części problematycznej i zastanowić się,
jaki charakter powinna mieć debata w kwestiach bioetycznych? Czy jest możliwy dialog, spór, czy może jesteśmy skazani na konfrontację? W których obszarach powinno prowadzić się dialog, spierać się na argumenty? Na jakim poziomie sytuują się różnice między uczestnikami debaty bioetycznej?
Mając trzy obszary badań w analizie bioetycznej (według metody trójkąta E.
Sgrecci) zauważamy, że pierwszy obszar – analiza faktów biologicznych – nie
wywołuje wielkich sporów wśród bioetyków. Dane te przyjmuje się jako dzisiejszy stan wiedzy na temat danego zjawiska (np. kwestia kiedy powstaje nowy
organizm ludzki, kiedy następuje śmierć organizmu ludzkiego). Ożywiona debata pojawia się w obszarze dwóch kolejnych wierzchołków trójkąta: przy kwestii antropologicznej oraz etycznej. Spór w przestrzeni publicznej najczęściej
rozpoczyna się i koncentruje się na wnioskach etycznych, które mają stanowić
podstawę ustalenia jakiegoś prawa (np. czy aborcja jest moralnie słuszna i powinna być dostępna, czy jest moralnie zła i powinna być zakazana). Uczestnicy sporu szukając różnych argumentów, wchodzą na teren filozofii człowieka –
antropologii – aby w oparciu o prezentowaną wizję człowieka uzasadnić swoje
stanowisko. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że spór dotyczy etyki (emocje widoczne w debatach społecznych na konkretne problemy etyczne wskazy21
22

Por. G. Fornero, Bioetica cattolica, s. 22.
Por. M. P. Faggioni, La vita, s. 31, 40-47.
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wałyby, że tutaj leży źródło konfliktu), to w dużym stopniu spór ten dotyczy
innego obszaru – antropologii. To wizja człowieka, koncepcja osoby ludzkiej
leży u źródła sporu.
W tym kontekście pojawia się inne pytanie: czy konfrontacja i spór w bioetyce to coś dobrego, normalnego, czy powinniśmy raczej dążyć do wygaszenia
sporu i próbować znaleźć jakiś kompromis? Zdania na ten temat są podzielone23.
B. Chyrowicz zauważa, że bioetyka „wyrosła” niejako z potrzeby prowadzenia
społecznej debaty nad możliwymi zastosowaniami naukowych osiągnięć oraz odkryć współczesnej medycyny. Od samego początku refleksji bioetycznej towarzyszył społeczny dyskurs i niemal od początku ujawniły się ostre podziały między
zwolennikami różnych koncepcji człowieczeństwa, a co za tym idzie, uwidoczniły się odmienne opinie na temat granic ingerowania w naturalne procesy życiowe
człowieka. Nowością dyskursu bioetycznego – w przeciwieństwie do tradycyjnie
rozumianej etyki medycznej – jest to, iż angażuje on nie tylko ekspertów, wąskie
grono lekarzy profesjonalistów czy naukowców-etyków, ale znacznie szersze grono opinii publicznej, która śledząc kolejne możliwości biomedycyny z żywym
zainteresowaniem wyraża swoje fascynacje, oczekiwania lub obawy związane
z różnego rodzaju ingerencjami w życie człowieka. Postawa opinii publicznej
znajduje z kolei oddźwięk w działaniach natury politycznej, szczególnie w obszarze stanowienia prawa. I tak spór o aborcję, in vitro, pozyskiwanie komórek macierzystych z ludzkich zarodków, stawał w centrum debaty politycznej i okazywał
się niekiedy kartą przetargową w wyborach parlamentarnych. Retoryka wyborcza
zwykle nie sprzyja jednak merytorycznej dyskusji24. Konfrontacja więc w kwestiach bioetycznych na poziomie politycznym wydaje się nieunikniona.
Jak należy jednak prowadzić spór w obszarze bioetycznym? Czy należy dążyć do konsensusu, gdzie możliwy jest kompromis? Jak zauważa Chyrowicz,
konsensus taki z radością powitaliby przede wszystkim prawnicy, którym ułatwiłoby to pracę, „jednak z punktu widzenia etyki konsens jako taki nie jest
wartością. Etyk winien dołożyć wszelkich starań, by uzasadnić przyjmowane
stanowisko, a nie uzgadniać je z innymi”. Zgoda w imię zawartego konsensusu
„byłaby w istocie zdradą filozoficznego dyskursu. Ugoda nie rozwiązuje problemów, chociaż łagodzi konflikty. Jest cenna w prawie, ale niekoniecznie w moralności”25. Poszukiwanie kompromisu jest ważne w obszarze prawa, polityki,
ale nie jest wartością dla etyki czy teologii moralnej. Kompromis jest potrzebny
i poszukiwany w lokalnych i międzynarodowych komitetach etycznych, ale nie
może być wartością przy ścieraniu się argumentów etyków i moralistów.
23

24
25

Przegląd stanowisk i problematykę sporu w bioetyce przedstawia B. Chyrowicz w książce: Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.
Por. tamże, s. 50-51.
Tamże, s. 90.
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Czy w takim razie istnieją granice kompromisu? „Możliwość konsensu
zdaje się kończyć tam, gdzie w przekonaniu którejś ze stron sporu naruszane jest to, co istotne dla wartości człowieczeństwa, oczywiście zakładając, że
samo człowieczeństwo jest wartością, ale z przyjęciem tego ostatniego akurat
nie mamy większego problemu. Problem mamy z określeniem, w czym przejawia się jego wartość. Można więc zatem postawić tezę, że spór w bioetyce jest
nie tyle sporem etycznym, ile antropologicznym”26. B. Chyrowicz zauważa, iż
konsensus w sporze bioetycznym nie będzie polegał np. na rezygnacji z bezwarunkowego charakteru normy „nie zabijaj”. Można jednak szukać kompromisu
w doborze środków respektujących tę normę. Wybierając środki, dokonuje się
ich kalkulacji pod kątem zamierzonego celu.
Lekarz może dysponować specyfikami umożliwiającymi szybką poprawę zdrowia pacjenta, lecz powodującymi zarazem skutki uboczne, może też przepisać kurację nieprzynoszącą zdrowiu chorego kolejnych zagrożeń, ale za to długotrwałą i wymagającą od pacjenta cierpliwego znoszenia dolegliwości [...] Wszędzie tam, gdzie
szukamy środków respektujących w sposób optymalny dobro pacjenta – mając cały
czas na uwadze, że muszą to być środki proporcjonalne względem bezwarunkowej
normy nakazującej respekt dla jego zdrowia i życia – jest miejsce na konsens. Konsens pojawia się również tam, gdzie niedostatek wiedzy biomedycznej nie pozwala
nam na jednoznaczne stwierdzenia. Nie milkną np. głosy krytyczne na temat funkcjonujących dzisiaj kryteriów śmierci pacjenta, natomiast eksplanacja narządów wymaga ustalenia jasnych kryteriów27.

Wchodząc na teren debaty bioetycznej trzeba być świadomym, że nie zawsze dojdzie się do zgody, nie zawsze dojdzie się do konsensusu, ponieważ
uczestnicy sporu wychodzą często z dalece różniących się założeń antropologicznych i etycznych. Nie uprawnia to jednak do dyskredytowania którejkolwiek ze stron zaangażowanych w bioetyczne spory. Na pewno nie jest to dobry sposób na rozstrzyganie tych sporów. Dyskusje powinny koncentrować się
w pierwszym rzędzie na poszukiwaniu dobra człowieka – pacjenta, a nie na
podkreślaniu różnic. Te są wyraźnie widoczne i nie trzeba ich podkreślać. Trzeba też nie zapominać o tym, iż z faktu, że jakaś propozycja, stanowisko etyczne,
w danej sprawie uzyska oficjalne potwierdzenie w formie obowiązujących przepisów prawnych, nie oznacza to, że jest to słuszne. Zadaniem etyka i moralisty
pozostanie zawsze poszukiwanie racji i przedstawianie argumentów w toczonej
debacie bioetycznej28.
26
27

28

Tamże, s. 92.
Por. B. Chyrowicz, Bioetyka i konsens, „Prawo i medycyna”, wydanie specjalne (2004),
s. 62-63.
Por. tamże, s. 63.
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Zakończenie
Spór w bioetyce będzie trwał i jest nieunikniony. Pytanie, czy będzie przybierał formę dialogu i uzasadniania swoich racji z powoływaniem się na argumenty rozumowe, czy dominować będą inne argumenty (siły, emocji, retoryki itp.). Wielość stanowisk etycznych we współczesnej debacie pokazuje, że
projekty stworzenia bioetyki uniwersalnej wydają się nierealne29. Zbyt wiele jest różnic w tym obszrze, zarówno gdy chodzi o antropologię, jak i etykę,
aby marzyć o wypracowaniu jednego stanowiska przy każdym pojawiającym
się szczegółowym problemie natury bioetycznej. Spór oczywiście nie dotyczy
wszystkich zagadnień, tylko ich części. Jest to jednak część niezwykle istotna,
ponieważ związana z fundamentalnymi pytaniami o istotę człowieczeństwa30.
Trzeba więc zaakceptować fakt, iż spór w debacie bioetycznej będzie trwał.
Jak więc należy podejść do tego zagadnienia i jak się przygotować do uczestnictwa w takiej debacie? Trzeba przede wszystkim rozróżnić kilka obszarów,
w którym prowadzony jest spór bioetyczny: przestrzeń akademicka, naukowa;
przestrzeń życia społecznego i mediów, przestrzeń polityczna i prawna. W przestrzeni akademickiej, naukowej oczekujemy merytorycznej dyskusji, w której
szuka się argumentów i za ich pomocą uzasadnia swoje stanowisko. W przestrzeni życia społecznego, w mediach dominują emocje, czasami trudno jest
w tym obszarze prowadzić merytoryczną dyskusję. Emocjami się gra, emocjami
wygrywa się wybory, sterując emocjami zachęca się ludzi do zakupienia reklamowanego produktu. Trzeba więc przyjąć, że uczestnicząc w debacie na tym
obszarze, dominować będą emocje, także przy podejmowaniu kwestii bioetycznych. Nie zwalnia to oczywiście uczestników takiej debaty od próby zaprezentowania w sposób merytoryczny swojego stanowiska.
Przestrzeń polityczna i prawna to naturalne obszary, w których będzie przebiegał spór bioetyczny, który ma także doprowadzić do konkretnych rozwiązań
29

30

„Poszukiwania bioetyki globalnej wpisują się natomiast w szerszy problem poszukiwania uniwersalnej / globalnej etyki, który datuje się już od czasów Oświecenia”, B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia, s. 87. Temat etyki uniwersalnej był także przedmiotem zainteresowania Międzynarodowej Komisji Teologicznej, która w 2010 r. wydała dokument: W poszukiwaniu etyki
uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne. Zob. Commisione Teologica Internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, Città del Vaticano 2009.
Jeśli więc chodzi o projekt bioetyki globalnej, to „szanse na funkcjonowanie we współczesnym
świecie uniwersalnych zasad bioetycznych wydają się jednak znikome – ludzie nie podzielają bowiem jednej wizji moralnego dobra, różnią się poglądami na temat seksualności, prokreacji, cierpienia, umierania i śmierci. Zasady wpisane w Deklarację Praw Człowieka pozostają na stopniu ogólności, który wystarcza do obrony fundamentalnych praw człowieka, ale nie
wystarcza do rozwiązywania konkretnych bioetycznych problemów uwikłanych dodatkowo
w różne opinie na temat istoty człowieczeństwa”, B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia, s. 87-88.
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w stanowionym prawie. W tych obszarach potrzebna jest umiejętność prowadzenia nie tylko sporu, ale i negocjacji oraz dochodzenia do konsensusu.
Można więc podsumować, że jesteśmy skazani na spór w bioetyce, w którym pojawiać się będą stanowiska zarówno „bioetyki katolickiej” jak i „bioetyki laickiej”. W wielu sprawach nie osiągnie się kompromisu (nie na poziomie
etycznym, moralnym). Ważne jest jednak, jak uczestnicy debaty będą kształtowali sposób i klimat, w jakim ten spór się odbywa, jak będą traktowali swojego przeciwnika.
Zadaniem teologów moralistów oraz etyków jest poszukiwanie racji uzasadniających prezentowane przez nich stanowisko oraz rzetelne przedstawianie ich.
Czy mogą oni liczyć, że ich głos zostanie wysłuchany i krytycznie, ale merytorycznie, oceniony przez rozemocjonowanych uczestników debaty społecznej na
tematy bioetyczne? Zapewne jest to ciekawe zagadnienie, które otwiera pole do
dalszych analiz i refleksji.

Streszczenie
Artykuł podejmuje problem zasadności podziału na bioetykę katolicką i bioetykę
laicką, opisując ich wzajemne zależności, różnice i charakter sporu w różniących ich
kwestiach. Spory bioetyczne są jedną z wielu kategorii sporów, które wpisują się w życie
pluralistycznych społeczeństw. Na tle jednak innych debat spory bioetyczne angażują
bardzo mocno uczestników debaty, rozgrzewają emocje. W artykule przeprowadzona jest
analiza metodologiczna, która pozwala usytuować bioetykę jako odrębną dyscyplinę naukową, charakteryzującą się interdyscyplinarnością, posiadającą własną metodę badawczą. W świetle poczynionych analiz metodologicznych podejmuje się temat zasadności
podziału na bioetykę katolicką i bioetykę laicką, wskazując na kryteria takiego podziału.
Świadomość różnic, jakie występują w obszarze bioetyki motywuje do zastanowienia
się, jaki kształt powinna przybrać debata w kwestiach bioetycznych? Czy jest możliwy
dialog, spór, czy może jesteśmy skazani na konfrontację? W których obszarach powinno
prowadzić się dialog, spierać się na argumenty? Czy jest możliwy kompromis w kwestiach moralnych?
Słowa kluczowe: bioetyka katolicka, bioetyka laicka, bioetyka uniwersalna, metoda
bioetyki, dialog, kompromis
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Abstract
Catholic and Secular Bioethics – dialogue or confrontation?
The article raises the issue of relevance of the division into catholic and secular bioethics, describing their respective relationships, differences and the nature of dispute
where two approaches differ. Bioethical disputes are one of many categories of disputes
that have become part of life of pluralist societies. Compared with other debates, bioethical disputes heavily involve their participants, stirring up emotions. The methodological
analysis carried out in the article helps to place bioethics as a separate scientific discipline,
characterized by interdisciplinarity and having its own research method. With regard to
methodological analyses carried out, the issue of relevance of the division into catholic
and secular bioethics is raised, specifying the criteria for such distinction. Awareness of
differences existing in the field of bioethics brings the question of the appropriate form
of disputes in bioethical issues. Is it possible to have a dialogue or a dispute, or are we
doomed to confrontation? In which areas should we try to engage in a dialogue, exchange
arguments? Can a compromise be reached on moral issues?
Keywords: catholic bioethics, secular bioethics, universal bioethics, methods of bioethics, dialogue, compromise
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„Ludzie niezłomni” na Środkowym Nadodrzu
Rekonesans badawczy
Wstęp
Odkrycie „ludzi niezłomnych” dla badacza okresu stalinizmu na Środkowym Nadodrzu nie jest zadaniem zbyt skomplikowanym. Wystarczy, że odwołamy się do dokumentów Wojskowych Sądów Rejonowych w Poznaniu, we
Wrocławiu i w Zielonej Górze z lat 1946-1955, aby odnaleźć setki takich osób.
Ustanowione na mocy dekretów prawo, którego głównym celem była ochrona
tzw. „państwa demokracji ludowej”, w rękach sędziów wojskowych stało się mieczem terroru i brutalnej walki z wszelkiego rodzaju przejawami takich postaw. Wyroki w postaci kar śmierci, dożywocia czy też wieloletniego więzienia, wzmocnione karami dodatkowymi, tj. pozbawienia praw obywatelskich i honorowych oraz
całkowity przepadek mienia, składają się na obraz nieludzkiego okrucieństwa wymiaru sprawiedliwości, które niestety było tylko dodatkiem do niewyobrażalnych
cierpień, przez które przechodzili w trakcie wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Celem artykułu jest przeanalizowanie wybranych przykładów dokumentów dotyczących „ludzi niezłomnych”, do których dotarłem, prowadząc dotychczasowe badania dokumentów archiwalnych Wojskowego Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze2.
„Ludzie niezłomni”, to w indywidualnym przypadku każdy człowiek, który
„pozostaje wierny swoim ideałom, mimo iż inni zmuszają go do zmiany postępowania”3. W dokumentach Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
1

2

3

Marek Budniak: mgr, doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, e-mail: budniakmarek@gmail.com.
Inwentarz archiwalny Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 1950-1954, „Studia
i materiały poznańskiego IPN,” tom XXV, „Dokumenty, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu”, Poznań 2013.
„Niezłomny” ma wiele znaczeń, ale chodzi głównie o nieugiętą postawę człowieka mimo, że
inni zmuszają go do zmiany postępowania. [zob.] http://http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=4360&id_znaczenia=4971129&l=16&ind=0 (dostęp: 13. 05. 2018 r.)
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są to przede wszystkim osoby cywilne. Dotychczas nie prowadzono pod tym
kątem badań źródłowych. Bogdan Biegalski i częściowo Krzysztof Błaszczyk
interesowali się zbrojnymi organizacjami podziemnymi na Środkowym Nadodrzu4. Jednak oni badali strukturę, skalę działań podziemia antykomunistycznego. Nie zajmowali się historią indywidualną jednostek. Uważam, że przy
istniejącym bogatym materiale źródłowym należy podjąć próbę spojrzenia na
historię stalinizmu ze szczególnym uwzględnieniem postaw moralnych ludzi
niezłomnych. Stwarza to szansę szerszego poznania zawiłości systemu i zrozumienia jego istoty.
Jurysdykcji WSR została poddana ludność cywilna, która dopuszczała się
„zbrodni przeciwko Państwu Polskiemu”5. Było to jednym z przejawów stalinizacji życia w Polsce i metody walki z „kontrrewolucją”. Szeroko odniósł się do
tego w swoich wspomnieniach Józef Waszkiewicz, szef sędzia WSR w Zielonej
Górze w 1952 r.:
[…] wszystko działo się w imię rewolucji, aby móc stosować niedościgniony
przewodnik do opanowania władzy… historię partii rosyjskiej- WKP(b), by móc
zniszczyć „kontrrewolucję”. Kontrrewolucjonistą jest tutaj każdy, kto w jakikolwiek sposób ujawni, że w najmniejszym stopniu myśli inaczej, niż aktualnie nakazuje partia, ale i każdy kogo władza „wytypuje” do tej roli, by wykonać ilościowy
plan procesów politycznych. […] Celem jest psychiczne sterroryzowanie społeczeństwa przez permanentne niszczenie jakby wylosowanych jednostek z grup predestynowanych do myślenia innymi kategoriami niż nakazuje totalna władza. Wcale nie
chodzi o ujęcie rzeczywistego wroga, bo to czasem zbyt kłopotliwe i trudne. Chodzi
o wychwycenie wrogów potencjalnych, których kiedyś w sprzyjających warunkach,
mogliby się stać wrogami […]6.

Wyraźnie widzimy, jaką rolę w tym procederze odgrywały sądy wojskowe i z czego ona wynikała. Ludność polska, która napływa od 1945 r. na obszar Środkowego Nadodrza, znalazła się najpierw w jurysdykcji WSR w Poznaniu (powiaty północne) i WSR we Wrocławiu (powiaty południowe). Dopiero
po utworzeniu województwa zielonogórskiego (czerwiec 1950 r.)7 – powstało z połączenia powiatów woj. poznańskiego i wrocławskiego – we wrześniu
4

5

6

7

B. Biegalski, Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, Warszawa 1999; K. Błaszczyk, Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w latach
1945-1956, Wolsztyn 2014
Dekret PKWN z 23 września 1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego, DzU 1944, nr 6,
poz. 27
Feliks Musiał, Rehabilitacje – wspomnienia Józefa Waszkiewicza, „Aparat Represji w Polsce
Ludowej 1944-1989”, IPN Kraków 2005, nr 1 (2), s. 432.
Ustawa z 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa (DzU 1950,
nr 28, poz.255)
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1950 r. został uformowany WSR w Zielonej Górze8. Funkcjonował do końca
1954 r9. Jego likwidację uzasadniano spadkiem przestępstw politycznych w województwie.
Przez ponad cztery lata funkcjonowania WSR w Zielonej Górze wytworzył
dokumentację, która przede wszystkim dotyczy akt spraw karnych, ale także
materiały pomocnicze (repertoria) oraz akta administracyjne, m.in. sprawozdania. W teczkach spraw karnych znajduj się: dokumentacja wytworzone przez
organy bezpieczeństwa (m.in. bardzo pokaźna liczba protokołów przesłuchań,
akty oskarżenia), Wojskową Prokuraturę Rejonową (WPR) i WSR (protokoły
rozpraw głównych, wyroki, postanowienia).
Mając do czynienia z tak bogatym materiałem źródłowym, dotyczącym
spraw karnych (750 osób, 578 akt spraw karnych10), aby wydzielić typowe
„sprawy polityczne”, jako kryterium badawcze, przyjąłem – podstawę prawną
rozpatrywanych w nich spraw karnych. WSR w Zielonej Górze w tym zakresie
orzekał na podstawie czterech przepisów, które stanowią punkt odniesienia na
poniższych rozważań:
Art. 86 § 2 kkWP – Kto usiłuje przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od 5 lat albo karze śmierci11.
Art. 87 kkWP – Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w art. 86, podlega karze więzienia.
Art. 90 kkWP – Kto, działając na szkodę Państwa Polskiego, dopuszcza się zbierania lub przekazywania wiadomości stanowiących tajemnicę państwowa lub wojskową (…) podlega karze więzienia od lat 10 do 15 albo karze śmierci12.
Art. 7 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. – Kto, działając na szkodę Państwa
Polskiego gromadzi lub przekazuje wiadomości, dokumenty lub inne przedmioty
stanowiące tajemnicę państwową lub wojskową podlega karze więzienia na czas nie
krótszy od 5 lat lub dożywotnio albo karze śmierci13.

8

9

10
11

12
13

Rozpoczął pracę 11 września 1950 r. Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Poznaniu (AIPN Po), 401/1, Sprawozdanie opisowe z działalności Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze za miesiąc wrzesień 1950 r., 7 X 1950 r., k. 2.
Ostatecznie w kwietniu 1955 r. doszło do rozformowania wszystkich WSR w kraju. Ich kompetencje dotyczące ludności cywilnej przekazano sądom powszechnym. Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (AIPN Kr), 85/211, zarządzenie organizacyjne
nr 02/55 o rozformowaniu wojskowych sądów rejonowych, 26 IV 1955 r.
Inwentarz archiwalny.
Dekret PKWN z 23 września 1944 r. – Kodeks Karny Wojska Polskiego, DzU 1944, nr 6,
poz. 27.
Tamże.
Dekret z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, DzU 1946, nr 30, poz. 192.
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Łącznie skazano na podstawie ww. artykułów 185 osób. Faktyczna liczba mogła być większa, ponieważ istnieje różnica pomiędzy danymi z Repertorium sądowego, a spisem spraw karnych. Brakuje niektórych akt spraw,
m.in. ks. Ignacego Zonii, proboszcza z Parafii Rzymsko – Katolickiej w Czerwieńsku, skazanego przez WSR w Zielonej Górze, 6 III 1954 r. na 8 lat więzienia na podstawie art. 86 § 2 kkWP i art. 7 Dekretu z 13 VI 1946 r 14. W toku
dalszych badań postaram się ustalić dokładną ilość braków w aktach rozpraw.
Najwięcej, bo 96 osób, skazano z art. 86 § 2. Byli to przede wszystkim
członkowie nielegalnych organizacji, często zbrojnych. Gromadzili broń, planowali lub przeprowadzili akcje o różnym charakterze przeciwko Państwu
Polskiemu, w tym również zamachy na jego funkcjonariuszy. Najczęstszy wyrok w tej grupie wynosił 10 lat więzienia. Dwie osoby zostały skazane na karę
śmierci15.
Z art. 87 kkWP skazywano osoby, które w swoich wypowiedziach krytykowały ówczesną rzeczywistość, miały poglądy nie zgodne z tzw. „oficjalną
linią” – krytykowały Związek Radziecki. Sędziowie uznawali, że osoby, które
dopuszczały się tego typu działalności, przygotowywały „siłowe obalenie ustroju demokracji ludowej”. Wyroki były od 1 roku do 7 lat więzienia i otrzymało
je 60 osób. W tej grupie znalazł się m.in. nauczyciel historii i dyrektor Szkoły
Przemysłowej Zielonej Górze – Edward Kula16.
Najsurowsze wyroki otrzymały osoby, które dopuściły się zdrady Państwa,
prowadząc działalność szpiegowską na rzecz mocarstw zachodnich. Na podstawie spisu spraw karnych mogę stwierdzić, że takim postanowieniem zostało objętych 29 osób. Dwie spośród nich otrzymały karę śmierci – mjr rezerwy
Wacław Worotyński17 oraz kolejarz Stanisław Jaborski18. Innych skazano na dożywocie lub 15 lat więzienia. Przestępstwa przeciwko Państwu Polskiemu, traktowano jako zbrodnie stanu, dlatego w każdym przypadku stosowano również
obligatoryjne kary dodatkowe, tzn. pozbawienie praw obywatelskich i honorowych – najczęściej na połowę okresu uwięzienia, a w przypadku kary śmierci
na zawsze. Drugą karą dodatkową była całkowita konfiskata mienia19.
Podstawę źródłową pracy stanowią także protokoły przesłuchań śledczych
osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, akty oskar14
AIPN Po, Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 1950-1954, sygn. IPN Po 788/8,
Repertorium Sr.1954, bp.
15
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2044/1 i 2, Akta w sprawie przeciwko: Zdzich i inni,.
16
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1906, Akta w sprawie przeciwko: Kula Edward
17
AIPN Po, sygn. IPN Po 401/24, 25, 26, 27, 28, 29, Akta w sprawie przeciwko: Worotyński
Wacław i inni.
18
AIPN PO, sygn. IPN Po 401/23, Akta w sprawie przeciwko: Jaborski Stanisław.
19
Sędziowie powoływali się na art. 46. § 1 lit. b i art. 48. § 1 kkWP, [zob.] Dekret PKWN
z 23 września 1944 r.
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żenia, protokoły rozpraw głównych oraz wyroki z uzasadnieniem. Jako metodę
przyjąłem analizę porównawczą dokumentów. Zdając sobie sprawę z tego, że
ustalenia śledczych dokonywane był najczęściej na podstawie „wymuszania zeznań”, weryfikowałem je, porównując z tym, co oskarżony powiedział na rozprawie głównej.
Chcąc przedstawić całościowy ogląd problemu opiszę w artykule przykłady z trzech grup oskarżonych „o działalność przeciwko Państwu Polskiemu”.
Pierwszą grupę stanowią – oskarżeni i skazani z art. 86 § 2 kkWP. Druga grupa
obejmuje – oskarżonych i skazanych z art. 87 w związku z art. 86 § 2. Trzecia
grupa charakteryzuje skazanych za szpiegostwo- art. 90 kkWP. Te grupy zdecydowały o strukturze tego artykułu.

1. Chcieli „przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”
1.1. Jan Kudła, Jan Olejnik, Eliasz Mroczek, Jakub Czaja,
Kazimierz Kos, Aleksander Szcześniewicz, Aleksander Wiewiór20
16 kwietnia 1952 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał wyrok na dowódcę i sześciu członków Polskiej Tajnej Organizacji Wojskowej21.
Otrzymali kary więzienia od 15 lat do 5 za to, że chcieli „zbrojne zmienić
ustroju Państwa Polskiego” (art.86. § 2. kkWP). W tym celu założyli podziemną organizację, działającą od sierpnia 1951 r. do 14 listopada 1951 r. na terenie pow. gorzowskiego. Sprawa jest interesująca choćby dlatego, że członkowie
organizacji to ludzie stateczni, w wieku od 30 do ok. 40 lat, mający rodziny.
Połowa z nich to byli żołnierze, uczestnicy II wojny światowej. Podejmują się
jednak ryzykownych zachowań. Fakt, że nie było w ich procesie kary śmierci, wynikało tylko z tego, że nie zdążyli w pełni rozwinąć działalności zbrojnej. Nie organizowali napadów rabunkowych na przedsiębiorstwa państwowe
celem zdobycia środków materialnych i nie planowali do pewnego momentu
zamachów na funkcjonariuszy komunistycznych22. Byli za to dobrze uzbrojeni – jak na ówczesne możliwości23. Broń przede wszystkim kupowali i była ich
20

21

22
23

AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2077/1, 2077/2, Akta w sprawie przeciwko: 1) Kudła Jan, 2) Olejnik Jan, 3) Mroczek Eliasz, 4) Czaja Jakub, 5) Kos Kazimierz, 6) Szczęśniewicz Aleksander,
7) Wiewiór Aleksander. Zob. B. Biegalski, Działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w latach 1946-1955, „Studia Zielonogórskie” 4 (1998), s. 64-68.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2077/2, Wyrok w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Zielona Góra,
dnia 16 kwietnia 1952r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, k. 558- 566.
Tamże.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2077/2, Postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy, k. 329.
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własnością prywatną. Wszyscy też się znali, bo od kilku lat pracowali w Nadleśnictwie Lubniewice. Jan Kudła pełnił obowiązki leśniczego. Miał bardzo dobry
kontakt ze swoimi współpracownikami – lubił z nimi rozmawiać na różne tematy, w tym również polityczne24. Nie miał problemu z namówieniem współpracowników do podjęcia podziemnej działalności.
Z zeznań śledczych i procesowych wynika, że nie odpowiadał im nowy
ustrój Polski. Mieli do niego krytyczny, co więcej – wrogi stosunek, dlatego
też słuchali rozgłośni zachodnich w języku polskim. W swoim gronie komentowali różne negatywne zjawiska, występujące w życiu społecznym, np. bardzo
złe zaopatrzenie sklepów w żywność i inne produkty pierwszej potrzeby. Ich
plan działania polegał na tym, aby nawiązać kontakt z większą wojskową organizacją podziemną i założyć własny nieduży oddział – najwyżej pluton. Szkolić się w zakresie gotowości bojowej celem podjęcia walki z komunistycznym wojskiem polskim i sowieckim w momencie wybuchu wojny pomiędzy
USA a ZSRR. Takie plany mogły być autorstwa tylko wojskowych, a byli
nimi: Jan Kudła – żołnierz 1 Polskiej Dywizji Pancernej, gen. Stanisława Maczka25 i Jan Olejnik – kapral Wojska Polskiego II RP, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r26 oraz Aleksander Szcześniewicz, kapral II Armii LWP27. Starszy
szeregowy Jan Kudła uczestniczył w wyzwalaniu Francji, Holandii i Niemiec.
W 1946 r. zdecydował się na powrót do kraju. Wcześniej przeszedł szkolenie
wywiadowcze, następnie otrzymał zadnie przewiezienia i przekazania specjalnej poczty do podpułkownika „Cybulskiego” dowódcy Eksterytorialnego Okręgu WiN Lwów. Zadanie wykonał i do 1948 r. działał w tajnych strukturach tej
organizacji. Gdy rozpoczął pracę na stanowisku leśniczego w Nadleśnictwie
Lubniewice, myślał już o zbudowaniu własnego oddziału. Od maja 1947 r. należał do Polskiej Partii Robotniczej, chociaż nie było to zgodne z jego przekonaniami28. W sierpniu 1951r. z Janem Olejnikiem i Józefem Jezierskim w celu nawiązania współpracy z dowódcą Korpusu Wojska Polskiego Tajnej Organizacji
Wojskowej (KWPTOW) przyjechali do miejscowości Bieżeń, pow. Częstochowa. Jezierski był osobą, która miała kontakty z Tajną Organizacją i doprowadził do osobistego spotkania J. Kudły z Antonim Paradowskim ps. „Lew”29. Po
dłuższej rozmowie, J. Kudła zdecydował się wstąpić do KWPTOW i zobowiązał się do utworzenia oddziału. Otrzymał w tej sprawie pisemny rozkaz i mia24
25
26
27

28
29

AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2077/1, Zeznanie własne, 9 I 1952 r. k. 184.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2077/2, Życiorys Jana Kudły, k. 724- 726.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2077/2, Życiorys Olejnik Jan, k. 352
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2077/2., Przesłuchanie podejrzanego Szcześniewicza Aleksandra, k.
289.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2077/1, Zeznanie własne, 9 I 1952 r. k. 181.
AIPN Po, Odpis Wyroku w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Częstochowa dnia 29 marca
1952 r., Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Częstochowie, k. 517.

124

„Ludzie niezłomni” na Środkowym Nadodrzu

nowanie na dowódcę plutonu- „Dowództwo KWPTOW rozkazuje panu Komendantowi przygotować ludzi broń, amunicję i opaski o barwach Polski (szer.
8 cm) i na wypadek wojny, która rozpocznie się, zajmować Urzędy Państwowe,
aresztować komunistów, aktywistów ubowców, rozbrajać milicję itp. i zbierania
ofiar pieniężnych od dobrych Polaków, którzy będą chcieli przyjść z pomocą
naszej Organizacji Wojskowej. Dowódca Lew”30. A. Paradowski obiecał przekazać dla oddziału 20 tys. zł na cele organizacyjne. Pieniądze miały być dostarczone przez łączniczkę w Poznaniu, w czasie ich drogi powrotnej – niestety
do tego nie doszło!31 Spotkanie zakończyło się formalnym złożeniem przysięgi
przez J. Kudłę i przyjęciem pseudonimu „Ryś”. Jej treść była następująca:
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę rękę na Święty Krzyż znak męki Zbawiciela naszego przysięgam
być wierny ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polski i rozkazom Naczelnego Wodza
i wyznaczonego dowódcy Korpusu Wojska Polskiego będę bezwzględnie posłuszny
i tajemnicę zachowam taki dopomóż Bóg i święta Jego męka32.

Z treści wynika, że formacja ta nawiązywała do rozwiązanej Armii Krajowej i miała się przede wszystkim opierać na posłuszeństwie względem dowódców i łączności z Rządem Emigracyjnym33.
J. Kudła otrzymał spisaną na kartce rotę przysięgi, aby indywidualnie zaprzysiężać swoich żołnierzy. Miał raz w miesiącu wysłać meldunek z działalności oddziału i otrzymywać rozkazy dowództwa. Po powrocie, mimo iż środki finansowe, nie dotarły, zabrał się do pracy. Na koniec września wysłał swój
pierwszy raport, w którym zameldował o zaprzysiężeniu 6 żołnierzy. Podał
ich pseudonimy i rok urodzenia: „Lis”- 1919 r. (Jan Olejnik), „Adam”- 1920 r.
(Eliasz Mroczek), „Bury”- 1921 r. (Jakub Czaja), „Sosna” – 1923 r. (Kazimierz
Kos), „Długi” – 1917 r. (Aleksander Szcześniewicz), „Janczarek” – 1910 r.
(Aleksander Wiewiór). Oddział przyjął nazwę Polska Tajna Organizacja Wojskowa (PTOW). Została wciągnięta do ewidencji KWPTOW w Częstochowie z dopiskiem Grupa Zachodnia koło Poznania34. Jak się później okazało,
ten wpis, był kluczem do aresztowania całego oddziału J. Kudły35. Stało się to
30

31
32
33

34

35

AIPN Po, sygn. IPN Po 2077/2, Odpis z oryginału. Rozkaz Nr 29. EW.WK. W.P. T. O. P. W. k.
325.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2077/1, Zeznanie własne, 9 I 1952 r. k. 182.
Tamże.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2077/2 Charakterystyka organizacji nielegalnej Korpus Wojska Polskiego, k. 513.
AIPN Po, Odpis z oryginału, Lista przyjętych do Korpusu Wojska Polskiego Tajnej Organizacji
Wojskowej, k. 326.
AIPN Po, Zielona Góra dnia 2 marca 1952 r., Notatka urzędowa. Oficer Śledczy WUBP Jabłoński Józef, k. 327.
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krótko po tym, gdy na początku listopada 1951 r. A. Paradowski „Lew” wraz
z innymi wpadł w ręce UB, a wraz z nim zostało przejęte archiwum Korpusu36.
14 listopada 1951 r. leśniczówka Jana Kudły została otoczona przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do środka weszli oficerowie UB
i po przeprowadzeniu rewizji aresztowali Kudłę. Został przetransportowany
do PUBP w Gorzowie Wlkp. Podobny los spotkał jego żołnierzy. W Gorzowie
byli przesłuchiwani przez oficera śledczego z WUBP z Zielonej Góry. Po kilku dniach wszyscy zostali przewiezieni do aresztu śledczego WUBP w Zielonej
Górze. Przebywali tu prawie pół roku. Podano ich surowemu śledztwu, które
prowadził por. Józef Jabłoński. „Przesłuchania przeważnie odbywały się nocą
i były bardzo męczące”–wspominał w rozmowie (2014 r.) J. Kudła37. „Szybko
zorientowałem się też, że wpadliśmy wskutek aresztowań w Częstochowie”.
Na podstawie dokumentów śledczych i procesowych można stwierdzić,
że przyjęta linia obrony polegała głównie na wskazaniu aspektu finansowego,
tzn. organizując oddział, chcieli zarabiać pieniądze. Jednak w akcie oskarżenia
i wyroku nie znalazło to żadnego odzwierciedlania. Uznano, że stworzyli Tajną
Organizację Wojskową, której celem było obalenie ustroju Państwa Polskiego,
gromadzili w tym celu broń, złożyli przysięgę oraz rozpowszechniali antypaństwowe ulotki – wyprodukowane przez Amerykanów, trafiły do nich drogą powietrzną38.
Rozprawa odbyła się dopiero 15 IV 1952 r. w Wojskowy Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze. Dwa tygodnie wcześniej WSR w Katowicach wydał dwa
wyroki śmierci na częstochowskich dowódcach Korpusu Wojska Polskiego,
aresztowanych na początku listopada 1951 r. – nie było wśród nich A. Paradowskiego „Lwa”, ponieważ nie przeżył obławy39. Oficjalniej wersji podano
informację, że popełnił samobójstwo podczas aresztowania – J. Kudła nigdy
w to nie uwierzy.
Zielonogórskiemu procesowi przewodniczył mjr Roman Różański, szef
WSR40. Oskarżycielem był ppor. Jan Świerkowski. Zażądał on dla Kudły -15
lat więzienia, Olejnika – 12 lat, Mroczka – 9 lat, Czaji – 11 lat, Kosa – 8 lat,
Szcześniewicza – 5 lat, Wiewióra – 5 lat więzienia. Sędzia Różański zgodził się,
co do wyroku J. Kudły, A. Szcześniewicza i Aleksandra Wiewióry. W przypadku pozostałych zmniejszył każdemu o rok więzienia. Wszyscy otrzymali jeszcze
36
37
38
39

40

AIPN Po, Akt oskarżenia, k. 393.
Notatka z rozmowy w posiadaniu autora.
AIPN Po, Audycje radiowe do Polski z zachodu (ulotka), k. 405.
AIPN Po, Odpis Wyroku w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Częstochowa dnia 29 marca
1952 r., Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Częstochowie, k. 525.
AIPN Po, Protokół rozprawy głównej w sprawie karnej przeciwko Kudle Janowi i innym, Zielona Góra, dnia 15 kwietnia 1952 r., k. 537.
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kary dodatkowe, tzn. pozbawienie praw publicznych i honorowych i przepadek
mienia – „Ryś” na 5 lat, pozostali od 4 lat do 2.
Kudła, Olejnik, Czaja, Mroczek odsiadywali swój wyrok do końca 1956 r.
i wyszli na wolność na podstawie amnestii41. W sierpniu 1991 r. Sąd Śląskiego
Okręgu Wojskowego42 unieważnił wyrok WSR z 1952 r., uznając, że prowadzili
walkę o niepodległy byt Państwa Polskiego.

1.2. Stanisław Romanowski, Henryk Stańda, Marian Suchocki,
Zbigniew Śliski, Aleksander Kaniowski43
Sprawę pięciu chłopców z Zielonej Góry, skazanych 24 marca 1953 r. surowym wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego za to, że utworzyli nielegalną
organizację i działali w celu „obalenia siłą ustroju Polski Ludowej” omówiłem
szczegółowo podczas międzynarodowej konferencji, Zbrodnie sądowe w latach
1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych ?44.
Chciałbym jednak podać kilka informacji, ponieważ są bardzo interesującym
materiałem ze względu na „postawę niezłomną” mimo ich młodego wieku. Kiedy rozpoczęli tajną działalność mieli po 15-16 lat. W momencie skazania, 18
lat! ich postawa charakteryzowała się romantyczną fantazją, która zderzyła się
brutalnością stalinowskiego systemu.
Poznali się w szkole przy placu Słowiańskim, w Zielonej Górze. Lubili czytać książki przygodowe. Razem też chodzili do kina na filmy o partyzantach. Wojna, mimo iż przyniosła im utratę najbliższych, głód, lęk, cierpienie, ukazała również ludzkie bohaterstwo, poświęcenie, odwagę, miłość
do Ojczyzny. Sprawiała także, że kontakt z bronią był rzeczą naturalną, ale
w ich sytuacji należało to robić w ukryciu. Szybko nauczyli się posługiwać
ten sposób funkcjonować. Strzelali z pistoletów i z karabinów, które trzymali
na strychach i piwnicach. Często w tym celu jechali na Odrę. Potrafili nawet
rozbrajać pociski artyleryjskie. Interesowała ich także rzeczywistość politycz41
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AIPN Po, Postanowienie o zastosowaniu amnestii Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze, 8 maja
1956 r. k. 762-763.
AIPN Po, Protokół posiedzenia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, 8.08.
1991r., k. 826
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/2178/1, 2/2187/2, Akta w sprawie przeciwko: 1) Romanowski Stanisław, 2) Stańda Henryk, 3) Suchocki Marian, 4) Śliski Zbigniew, 5) Kaniowski Aleksander.
Sprawę szeroko omówiłem na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zbrodnie sądowe
w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych ?, Kielce,
22 II 2018 r. występując z referatem pt. Rola Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
w niszczeniu oporu zwykłych ludzi wobec władzy komunistycznej w latach 1950-1954. Wybrane
przykłady – w druku.
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na. W domach w ukryciu słuchali zagranicznych audycji radiowych w języku
polskim, następnie analizowali treści radiowych komunikatów. Świat, który
ich otaczał, mimo że w nim wzrastali wcale nie był im bliski. Zapragnęli go
zmienić. Jesienią 1951 roku postanowili założyć nielegalną organizację, której celem było wydawanie antypaństwowych ulotek, gromadzenie broni oraz
sabotaż. W ogródkach działkowych przy ul. Botanicznej zaczęli budować
bunkier, w którym miała powstać drukarnia ulotek i magazyn broni. Maszynę
drukarską chcieli ukraść z drukarni Gazety Zielonogórskiej. Powstały plany
wysadzenia w powietrze mostów kolejowych przy ul. Kożuchowskiej i Krakusa w Zielonej Górze. Rozpoczęli przygotowania. Ważną sprawą było również zdobywanie broni dla kolejnych członków organizacji. Kilka krotnie próbowali zorganizować zamachy na funkcjonariuszy MO i UB, aby odebrać im
broń, ale do żadnego nie doszło.
Jak się później okazało, cała działalność pozostała w sferze zamierzeń
i planów. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze
najpierw aresztował Staszka Romanowskiego i Heńka Stańdę, którym postawiono zarzut nielegalnego posiadania broni – 26 sierpnia 1952 r. Zostali skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy 23 grudnia 1952 r. na 4 lata więzienia.
W trakcie śledztwa nie wypłynęła jednak sprawa nielegalnej organizacji. Po
ich aresztowaniu Marian Suchocki intensywnie pracował na przyjęciem nowych członków do organizacji, aby przygotować zbrojny oddział w celu uwolnienia kolegów z więzienia. Jednak działalność została przerwana 8 listopada
1952 r. z powodu jego aresztowaniem oraz Zbyszka Śliskiego i Olka Kaniowskiego. Rozpoczęło się nowe śledztwo, w którym już całą piątkę oskarżono
o założenie kontrrewolucyjnej organizacji, która zbrojnie zamierzała zmienić
ustrój Państwa Polskiego. Mimo iż w czasie jego trwania chłopcy byli poddawani torturom, przed sądem nie zmienili swoich zeznań. Mówili to samo „mieliśmy organizację i planowaliśmy podjąć walkę”. Proces odbył się 23 marca
1953 r. Wyroki były surowe: Romanowski, Suchocki – po 12 lat więzienia, Śliski – po 10 lat więzienia; Stańda – 8 lat; Kaniowski – 5lat. Zostali umieszczeni
w więzieniu dla młodocianych w Jaworznie45. Wojskowy Prokurator Rejonowy
w Zielonej Górze – kpt Zbigniew Domino złożył w ich sprawie wniosek o rewizję do Naczelnego Sądu Wojskowego, ponieważ dowiódł, że chłopcy zostali ukarani zbyt niskimi wyrokami – proponował dla nich dożywocie lub karę
śmierci. W efekcie wniosek został odrzucony. Latem 1956 r. w wyniku amnestii wszyscy wyszli na wolność. W grudniu 1991 r. i w styczniu 1992 r. Sąd
Wojewódzki w Zielonej Górze przeprowadził postępowanie unieważniające wyrok z 24 marca 1953 r. WSR, dotyczący wszystkich skazanych. Wydał decyzję
45

Tamże.
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pozytywną, powołując się na ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. O uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego46.

2. Nawoływali do „siłowego obalenia ustroju
Państwa Polskiego”
2.1 Jan Przygoda
Jan Przygoda był pierwszym cywilnym mieszkańcem województwa zielonogórskiego, który został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze za publiczne wystąpienia przeciwko Polsce Ludowej. Proces odbył
30 października 1950 r. w Gubinie, w trakcie tzw. sesji wyjazdowej. W akcie
oskarżenia przygotowanym przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Gubinie napisano, że „[…] jesienią 1949 r. w Gubinie przez systematyczne rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotne szkody interesom Państwa Polskiego […] czynił przygotowania do zmiany
ustroju Państwa Polskiego”47.
Przygoda mieszkał z całą rodziną – żoną Martą Błażkiewicz i ośmiorgiem
dzieci w Gubinie na ulicy Budziszyńskiej 8. Pracował w Spółce Budowlanej
„Nisa” i tutaj wielokrotnie w obecności innych osób stwierdzał, że „nie uznaje, podobnie jak wielu Polaków, Państwa Polskiego ani jego rządu, ponieważ
są dyktatorskie, a tak nie powinno być”48. Mówił również, że chce z tego powodu wyjechać do Francji, bo miał w sobie postawę odpowiedzialności za losy
Polski.. Świadkiem jego wypowiedzi był m.in. Stefan Ociepko, który poinformował o ich treści swojego przełożonego49. Sprawa trafiła na UB. S. Ociepko
zeznawał jak świadek w trakcie śledztwa i podczas rozprawy w sądzie. Zeznania obciążające Przygodę złożyły jeszcze cztery osoby, tj. Anna Dolak, Franciszka Pióro, które przyjechały do Gubina, aby nielegalnie przekroczyć granicę i szukały w tej sprawie pomocy u Przygody; Agnieszka Chmielewska, która
o tym wiedziała, oraz Kazimierz Wachowiak, milicjant, powiadomiony przez
Chmielewską50. Sędzia wojskowy kpt Jan Kołodziej, wydał surowy wyrok: 8 lat
więzienia, co było karą główna, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i ho46
47
48
49
50

Tamże.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1849, Akt oskarżenia Jana Przygody, k. 27.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1849, Protokół konfrontacji Ociepki Stefana z Przygodą Janem, k. 22
Tamże.
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1849, Protokół rozprawy głównej w sprawie przeciwko Przygodzie
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norowych oraz przepadek mienia – była to forma kar dodatkowych51 Wydając
surowy wyrok, zgodził się całkowicie z aktem oskarżenia sformułowanym
przez UB. Kpt Kołodziej stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że „[…] W okresie swej pracy rozpowszechniał na terenie spółki między robotnikami fałszywe
wiadomości skierowane przeciwko Państwu Polskiemu i jego organom władzy
zwierzchniej […] działalność oskarżonego była skierowana na przygotowanie
zmiany ustroju Państwa Polskiego”52
Należy zauważyć również fakt, że sędzia na 5 lat pozbawił praw obywatelskich oskarżonego, choć ten ich nie posiadał. Czy to jakieś przeoczenie i działalność zgodnie z instrukcją, przy tego typu przestępstwach, kiedy należało
obligatoryjnie oskarżonego pozbawić praw obywatelskich? Nie udało się też
ustalić, dlaczego Jan Przygoda miał w swoich danych personalnych zaznaczony
brak obywatelstwa polskiego53. Możemy jednie przypuszczać, że mogło to mieć
związek z „Dekretem z dnia 28 lutego 1945 r. o wykluczeniu ze społeczeństwa
polskiego wrogich elementów”54 i jego znalezieniem się na niemieckiej liście
narodowej (volkslista) oraz roczną służbą w Wehrmacht (1942 r.)55.
Zarządzenie przepadku mienia prywatnego dla ojca ośmiorga dzieci – musiało być także bardzo traumatyczną karą. Nie wiem, w jaki sposób ten punkt
zrealizowano w praktyce, ale znane są przypadki, gdzie rodzinie odbierano
umeblowanie mieszkania łącznie z zabawkami dziecięcymi. Jan Przygoda
urodził się 2 XII 1912 w miejscowości Buer (Westfalia). Był synem Sylwestra i Franciszki z domu Kościelniak56. Prawdopodobnie zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. rodzina Przygodów powróciła do
Polski i zamieszkała na terenie Torunia. Tutaj pod koniec lat dwudziestych
Jan, ukończył szkołę średnią i zdobył zawód mechanik – kierowca. W latach
trzydziestych, do wybuchu wojny pracował jako szofer w oddziale toruńskim
Polskiego Czerwonego Krzyża. Zanim wybuchła wojna był już żonaty i miał
dzieci. Po zajęciu Torunia przez Niemców we wrześniu 1939 r. i wcieleniu
go do III Rzeszy ludność polską poddano represjom. Dokonywano masowych
mordów, zmuszano do opuszczania miasta. Tych, którzy pozostali, siłą wpisywano na niemiecką listę narodową (volkslista), grożąc utratą majątku i wywiezieniem57.
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19 V 1950, k.19.
Tamże, k.18.
www.toruń.pl/kultura/z-historii-miasta (dostęp:14.09.2017)

130

„Ludzie niezłomni” na Środkowym Nadodrzu

Rodzina Przygodów musiała znaleźć się na tej liście. J. Przygoda kilka
krotnie trafiał na roboty przymusowe w Niemczech. W 1942 r. wcielono go
do Wehrmachtu, ale po roku został zwolniony z wojska i skierowany do pracy
w fabryce samolotów w Friedrichhafen58. Udało mu się stamtąd zbiec w 1944 r.
Przedostał się na tereny Czech i wstąpił do oddziału partyzanckiego, w którym
przebywał do końca wojny. Po jej zakończeniu wrócił do Polski i odszukał żonę
Martę Błażkiewicz. Na początku 1946 r. razem przyjechali do Gubina i osiedlili się na stałe. Mieszkali tutaj do jego aresztowania. J. Przygoda myślał jednak
o wyjeździe na zachód – krajem docelowym miała być Francja. Na przełomie
1947/48 r. podjął nieudaną próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Został zatrzymany i trafił na cztery miesiące do więzienia w Międzyrzeczu59. Dopiero, po
wyjściu na wolność, tzn. w 1949 r., miał rozpowszechniać „fałszywe wiadomości przygotowując słuchaczy do zmiany obecnego ustroju Państwa Polskiego”14.
UB aresztowało go 11 kwietnia 1950 r. Tego samego dnia przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu, ale nie znaleziono żadnego dowodu na popełnienie
przestępstwa przeciwko Państwu Polskiemu60. Zarekwirowano m.in. książeczkę
wojskową o nr 04342941 wydaną przez Rejonową Komisję Uzupełnień w Zielonej Górze. Półroczne śledztwo z ramienia PUBP w Gubinie prowadził chor.
Władysław Blech. On też przygotował akt oskarżenia, które jest znakomitym
przykładem języka „komunistycznej frazeologii” powszechnie wówczas występującym z tego typu dokumentach. Oto fragment tekstu:
[...] Po zwycięstwie Demokracji Ludowej nad prądami reakcyjnymi, podziemie Polskie zmieniło taktykę walki. Ustał częściowo masowy terror, a zaczęto na
szeroką skalę rozpowszechniać fałszywe wiadomości godzące w interesy Państwa
Polskiego. Rozpuszczone ze źródeł zainteresowanych wiadomości bywają kolportowane przez osoby wrogo ustosunkowane do obecnego ustroju, a szczególnie
przez byłych żołnierzy Armii Hitlerowskiej. Celem tych wiadomości jest wywołanie
w kraju zaburzenia i przygotowania do zmiany obecnego ustroju Państwa Polskiego.[...]władze Bezpieczeństwa w Gubinie zatrzymały jednego z kolporterów fałszywych wiadomości, b. żołnierza Armii Hitlerowskiej61.

W celu wzmocnienia oskarżenia powołano się na faktyczną służbę Jana
Przygody w 1942 r. w Wehrmachcie, a także wskazano na rzekome jego związki z podziemiem polskim, które skutkowały szerzeniem „propagandowych
kłamstw” jakoby byli żołnierze Wermachtu byli członkami podziemia polskiego. Akt oskarżenia został zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału Śledczego
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Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze i trafił
do WSR w Zielonej Górze z pominięciem prokuratury wojskowej. W rozprawie też nie wziął udziału prokurator. Jan Przygoda za murami więzienia spędził
łącznie 5 lat i cztery miesiące. Wyrok zmniejszono mu o 2 lata i 6 miesięcy na
podstawie amnestii z 22 listopada 1952 r.62.

2.2. Kazimierz Bętkowski
Na jego przykładzie chciałbym ukazać, jak głęboko ideologia komunistyczna zdominowała organizacją różnych szkoleń i kursów, co wyrażało się
w ograniczaniu swobody wypowiedzi, a także w szerzeniu się donosicielstwa.
W znakomity sposób ujawnia to skalę zniewolenia człowieka oraz mechanizmy
jego ubezwłasnowolnia.
Kazimierz Bętkowski urodził się 27 V 1932 r. w Krakowie63. Był synem
Jana i Julii z domu Dorowskiej. Ojciec pracował jako robotnik w Browarze
Krakowskim. Mieszkali w Krakowie przy ul. Skorupki 8. W 1947 r. ukończył
siedmioletnią szkołę powszechną. Następnie kształcił się w Gimnazjum Chemicznym w Krakowie, którego został absolwentem w 1950 r. W tym samym
roku rozpoczął pracę w Zjednoczonych Zakładach Farmaceutycznych w Krakowie w charakterze laboranta. Od 1947 r. był członkiem Związku Młodzieży
Polskiej i pełnił funkcję referenta w kole zakładowym. Rada Zakładowa wytypowała go na kurs instruktorów wychowania fizycznego do Centralnej Szkoły
Kultury Fizycznej do Czerwieńska (CSzKF) koło Zielonej Góry64. Miał ukończone wówczas 18 lat. Kurs trwał 6 tygodni. Uczestniczyło w nim 300 osób
z całej Polski. K. Bętkowski przyjechał do Czerwińska 14 września 1950 r. Zamieszkał wraz z jedenastoma kolegami w pokoju nr 12. Każdy z nich pochodził z innego miasta – Warszawa, Łódź, Wrocław, Suwałki, Zawiercie, Kielce,
Choszczno, Wodzisław Śląski 65. W połowie kursu, tj. 7 X 1950 r. funkcjonariusze PUBP w Zielonej Górze aresztowali K. Bętkowskiego pod zarzutem
„publicznego rozpowszechniania fałszywych wiadomości godzących w demokratyczny ustrój Państwa Polskiego i Związku Radzieckiego”66. Dzień przed
aresztowaniem odbyło się zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR
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przy CSzKF, w protokóle którego m.in. czytamy: „[…] tow. Żniurko mówił
o Bętkowskim i cytował fragmenty jego wypowiedzi: jak przyjdą [A]amerykanie, których powinniśmy się spodziewać, to wszystkim peperowcom poobcinają
głowy, że jak dalej miałoby być tak jak jest, to byśmy w jednych butach chodzili, z jednego kotła brukiew jedli”67. Wypowiedź zakończono słowami: „Trzeba
się tym kolegą zainteresować”68. Następnego dnia Bętkowski nie był już uczestnikiem kursu. Znalazł się w jednej cel w piwnicy PUBP w Zielonej Górze przy
ul. Grottgera. Dyrektor CSzKF w Czerwińsku, Tadeusz Alluchna już 8 X wysłał pismo do Zarządu Koła ZMP przy Zjednoczeniu Przemysłu Chemicznego
w Krakowie o następującej treści:
Kazimierz Będkowski został wydalony z kursu przodowników wychowania fizycznego w dniu 7 X 1950 r. za uprawianie wrogiej propagandy, antypolskie nastawienie do obecnej rzeczywistości oraz wielokrotne przekroczenie regulaminowe. […]
Z uwagi na to, że poważne przewinienia były wysoce destrukcyjne, sprawą niniejszą zainteresowano UBP w Zielonej Górze, który po przeprowadzeniu dochodzenia
na miejscu zatrzymał w/w do swojej dyspozycji. W przyszłości należy dołożyć starań i czuwać nad doborem właściwych kandydatów do szkolenia kadr, gdyż jednostki
o wybitnym nastawieniu aspołecznym wprowadzają szkodliwą dezorganizację69.

Jeśli przyjąć, że śledztwo trwało od aresztowania do sformułowania aktu
oskarżenia, to możemy uznać, że było ono stosukowo krótkie. Upłynęło zaledwie miesiąc pomiędzy tymi faktami. Jednak rozprawa przed WSR w Zielonej Górze odbyła się dopiero dwa miesiące później, czyli 12 I 1952 r. Ten czas
Kazimierz Bętkowski spędził już więzieniu na ul. Łużyckiej. Co mogło być
powodem takich opóźnień? Wydaje się, że miały wpływ na to dwa czynniki. Po pierwsze, WSR w Zielonej Górze zaczął orzekać w październiku
1950 r. i miały wiele problemów organizacyjny w tym przede wszystkim kadrowe – bardzo skromna obsada sędziowska (mjr Roman Różański i kpt. Jan Kołodziej). W pierwszych miesiącach zostali zarzuceni sprawami z art. 87 kkWP,
dotyczącymi „szerzenia wrogiej propagandy”70, Również z zaleceniami I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR należało również przeprowadzać rozprawy wyjazdowe w miastach powiatowych71, np. w Gubinie, Gorzowie Wlkp,
67

68
69

70
71

AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1892, Protokół z zebrania POP PZPR przy CSzWF z 6 X 1950 r.,
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133

Marek Budniak

Świebodzine itp. Po drugie, w przypadku niektórych osób oskarżonych sędziowie czekali na wytyczne ze strony Partii – szef WSR mjr Różański omawiał
pracę sądu z I sekretarzem Lorkiem w czasie regularnych comiesięcznych spotkań i prosił o częstszy kontakt72. W trakcie śledztwa przesłuchano w charakterze świadków wszystkich mieszkańców pokoju nr 12. Na tej podstawie, 6 XI
1950 r. oficer śledczy chor. Leon Stachowski sporządził akt oskarżenia, w którym czytamy m.in.[zachowałem oryginalną pisownię – MB]:
[…] oskarżony rozgłaszał fałszywe wiadomości o trwałości ustroju socjalistycznego, stosunkach łączących Polskę ze Związkiem Radzieckim, składzie osobowym
Rządu RP, wyrażał się obraźliwie o Prezydencie RP, bronił i wychwalał morderstwa
dokonywane na działaczach partyjnych i funkcjonariuszach UB i MO przez bandy
reakcyjne i potępiał posunięcia Rządu RP odnośnie prywatnej inicjatywy […] Wypowiedzi oskarżonego […] następowały w różnych odstępach czasu w dyskusjach
wieczornych z kolegami wywoływanych przez oskarżonego szczególnie w sali nr 12
[…], mogły one wywołać nastroje wrogie ustrojowi, czyniąc przez to przygotowanie
usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego […]73.

Rozprawę główną poprowadził ówczesny szef WSR w Zielonej Górze
mjr Roman Różański, a oskarżał prokurator wojskowy ppor. Bolesław Filipczak, obrońcą z urzędu był adwokat Witold Trojanowski74. Wezwano 13 świadków; nie wszyscy się stawili. Obecni potwierdzili zarzuty sformułowane
w akcie oskarżenia. K. Bętkowski częściowo przyznał się do winy. W swoich
wyjaśnieniach starł się niektóre zarzuty tłumaczyć faktem złego zrozumienia
przez kolegów jego wypowiedzi. Powiedział m.in.:
Niejednokrotnie na sali, po apelu wywiązała się dyskusja, np. kol. Jasiak, który był funkcjonariuszem MO opowiadał wielokrotnie jak robiono wypady na bandy w wyniku czego wywiązywała się dyskusja. Wyraziłem się wtedy, że zależy kto
z jaką ideą występuje i nie ma racji kol. Jasiak, gdyż bandy te posiadały swoje idee,
o które walczyły tak samo jak okupant nazwał je bandami. […] Odnośnie prywatnej
inicjatywy potępiłem posunięcia naszego Rząd i powiedziałem, że uczyniłbym inaczej, nie likwidowałbym ich od razu, a założyłbym więcej spółdzielni i w wyniku
czego więcej bym kupował w spółdzielniach i prywatna inicjatywa zostałby zduszona […] w jednej z dyskusji po apelu powiedziałem, że w Rządzie są buce, ale nie
pamiętam o czym była mowa. Zwracali mi uwagę koledzy, że może mi to zaszko72
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dzić, jednak ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tymi wypowiedziami mogę
zaszkodzić interesom naszego państwa75.

Z kolei sędzia kpt. Jan Kołodziej ogłaszając wyrok stwierdził, że
[…] oskarżony ujawnił w częstych dyskusjach swoje wrogie nastawienie do
ludowo-demokratycznego ustroju Państwa Polskiego (…) Pomimo kilkakrotnych
zwracanych mu uwag przez kolegów […] że za tego rodzaju propagandę może siedzieć w więzieniu, oskarżony nie zaprzestał rozpowszechniania tych fałszywych
wiadomości aż do chwili zatrzymania go […]. Przy wymierzaniu kary Sąd wziął
pod uwagę przejawiony przez oskarżonego znaczny stopień napięcia złej woli,
z drugiej strony młody wiek […] jego dobra charakterystykę z miejsca pracy oraz
stosunkowo krótki okres przestępczej działalności 76.

K. Bętkowski został skazany na 3 lata więzienia, 2 lata utraty praw publicznych i przepadek mienia. Najwyższy Sąd Wojskowy decyzją z 11 VI 1951 r.
zmienił podstawę prawną wyroku na tę zawartą w art. 29 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa77, mówiący o tym, że „kto publicznie lży, wyszydza lub poniża
ustrój Państwa Polskiego albo pochwala faszyzm […] podlega karze więzienia
do lat 10”. Obniżył mu wyrok do rok i,6 miesięcy więzienia i uchylił kary dodatkowe”78. K. Bętkowski został umieszczony w Więzieniu dla Młodocianych
w Jaworznie. Bardzo dobrze się sprawował. Na prośbę ojca Jan Bętkowskiego
WSR w Zielonej Górze 24 IX 1951 r. podjął decyzję o warunkowym zwolnieniu z dalszego odbywania kary79. Postanowieniem z dnia 20 listopada 1998 r.
Sąd Wojewódzki w Krakowie odmówił uznania wyroku WSR w Zielonej Górze
z dnia 16 stycznia 1951 r. i orzekł go za nie ważny na mocy Ustawy z 23 lutego
1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W uzasadnieniu stwierdził, że „nie ma […] żadnych dowodów, że wnioskodawca prowadził działalność konspiracyjną […]”80.
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2.3. Tadeusz Klara
Jego historia jest obrazem konfrontacji człowieka, o silnych przekonaniach
religijnych z bezwzględnością i ideologiczną bezmyślnością ludzi wymiaru
sprawiedliwości. Pokazuje w znakomity sposób mechanizm, w którym organy
bezpieczeństwa i sąd wojskowy z niewinnego człowieka uczyniły „kontrrewolucjonistę” i „wroga ludu”. W oczach przedstawicieli „stróżów prawa” był zagrożeniem, ponieważ należał do wyznania świadków Jehowy.
Tadeusz Klara urodził się 24 XII 1921 r. w Rogach, powiat Krosno, województwo Rzeszów. Rodzicami byli Józef i Helena Data81. Ojciec rok po narodzinach Tadeusza, wyjechał do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych.
W 1935 r. ukończył 7 klasę szkoły powszechnej w Rogach. Pomagał matce na
niedużym gospodarstwie rolnym. Po skończeniu 18 roku życia rozpoczął pracę w młynie jako robotnik. Udało mu się przepracować tam cały okres wojny.
W tym samym czasie należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogach. Do
„Świadków Jehowy” wstąpił w 1943 r., do których wprowadzili go krewni
Jan i Julia Habratowie. Pierwsze dwa lata od zakończenia wojny oddał się pracy na roli – małe gospodarstwo rodzinne. W 1947 r. postanowił wyjechać na
tzw. Ziemie Odzyskane. Dotarł do Żagania i od czerwca do listopada 1947 r.
pracował w Parowozowni Głównej Polskich Kolei Państwowych Żagań. Stamtąd wyjechał na półroczny kurs handlowy do Sanoka. Po jego ukończeniu pracował w handlu w rodzinnych stronach82. W grudniu 1948 r. wrócił na tzw. Ziemie Odzyskane, tym razem była to Nowa Sól. Dostał pracę w Dolnośląskich
Zakładach Metalurgicznych na stanowisku magazyniera. Mieszkał u Franciszka
Momota, który również należał do „Świadków Jehowych”. Był bardzo zaangażowany w życie organizacyjne i religijne swojej sekty, która w tym czasie na terenie Nowej Soli liczyła już 50 członków. Pełnił funkcję „sługi grupy”83. Praca
polegała na zbieraniu sprawozdań od „głosicieli”, którzy chodzili w teren. Na
ich podstawie raz w miesiącu przygotowywał raport i wysyłał go do „centrali”
w Łodzi. Raporty „głosicieli” palił. Miał obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z nimi. Musiał także „głosić ewangelię” i pouczać w zakresie działania
wyznawców sekty. Pomagał innym finansowo oraz dostarczał żywność84. 3 VII
1950 r. T. Klara został aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP w Kożuchowie pod zarzutem „wrogich wypowiedzi pod adresem Polski Ludowej, która
81
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AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1881, Akta w sprawie wystąpień antypaństwowych prowadzonej
przeciwko: Klara Tadeusz, Protokół z przesłuchania Klary Tadeusza, Nowa Sól, 27 VII 1950 r.,
k. 14
Tamże, k. 15.
Tamże, k. 16.
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w szczególności wzmogła się […] wiosną 1950 r. w czasie zbierania podpisów walki o pokój pod Apelem sztokholmskim”85. Był to element szerszej akcji wymierzonej w wyznawców „Świadków Jehowy” przeprowadzonej w całej
Polsce pod koniec czerwca i na początku lipca w związku z odmową poparcia
przez nich Apelu sztokholmskiego86. Zdaniem śledczych, T. Klara prowadził
działalność antypaństwową pod płaszczykiem praktykowania kultu religijnego głównie w czasie pracy na terenie Dolnośląskich Zakładów Metalurgicznych w Nowej Soli. […] miał, stały schemat działania: rozpoczynał rozmowy
od tematów biblijnych i w czasie dyskusji dochodził do tematów politycznych,
m.in. wychwalając „ustrój amerykański” i krytykując „demokrację ludową”
w Polsce. […] Stan faktyczny został stwierdzony na podstawie zeznań świadków […] rozpowszechniał wrogie wiadomości […] oddziaływując psychicznie na swych słuchaczy, starając się wzniecić u nich wrogie nastroje przeciwko
obecnemu ustrojowi. Czym czynił przygotowania do obalenia przemocą ustroju
Państwa Polskiego87.
Akt oskarżenia został sporządzony dopiero 2 XII 1950, czyli pięć miesięcy
od momentu aresztowania. Sporządzającym był oficer śledczy PUBP w Kożuchowie chor. Zygmunt Lipiec88. W czasie pobytu w areszcie śledczym T. Klara
napisał gryps, który został przechwycony przez strażników, co było powodem
umieszczenia tej informacji w dokumentach śledztwa. Jego treść jest następująca:
85
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AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1881, Akt oskarżenia przeciwko Klarze Tadeuszowi, k. 55.
Apel sztokholmski – orędzie przedstawione 25 marca 1950 roku w Sztokholmie podczas III
sesji Kongresu Obrońców Pokoju. Była to pierwsza inicjatywa Światowej Rady Pokoju powołanej w Warszawie w tym samym roku. Treść apelu koncentrowała się na poparciu polityki ZSRR po zakończeniu II wojnie światowej. Złożenia asygnaty pod apelem sztokholmskim
wymagano również od Kościołów i związków wyznaniowych, a ewentualną odmowę złożenia
podpisu traktowano jako poparcie dla „amerykańskich imperialistów” i sprzeciw wobec „pokojowej polityki” ZSRR. Odmowa stawała się też dla komunistów dogodnym pretekstem do
rozpoczęcia szykan wobec grup wyznaniowych, które tego nie zrobiły. Jedną z nielicznych
grup, które zarówno jako związek wyznaniowy jak i w której poszczególni wierni nie podpisywali się pod apelem we wszystkich krajach, w których prowadzono akcję, byli Świadkowie
Jehowy. Swoją postawę tłumaczyli oni neutralnością wobec polityki państwa. W Polsce stało
się to przyczynkiem do szybkiej reakcji władz komunistycznych. W nocy z 20 na 21 czerwca
1950 roku dokonano w całym kraju setek rewizji w domach Świadków Jehowy i 107 aresztowań. Zajęto również miejsca ich zebrań. Już 2 lipca 1950 Antoni Bida, dyrektor Urzędu do
Spraw Wyznań, oficjalnie odmówił rejestracji wyznania Świadków Jehowy w Polsce i arbitralnie ogłosił rozwiązanie ich organizacji z powodu prowadzenia „przestępczej działalności”,
mogącej doprowadzić do „zagrożenia bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”, [zob.]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apel_sztokholmski (dostęp 31 V 2018 r.)
AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1881, Akt oskarżenia przeciwko Klarze Tadeuszowi k. 56. – taki jest
szyk w oryginale.
Tamże.
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Kochana Marciu […] proszę cię niech Grabowski porozmawia z kierownikiem
Dutkowskim, niech odwołają te kłamstwa, ja nie rozmawiałem na tematy polityczne
w Fabryce […] niech nie sypią kogoś niewinnie, bo sami mogą żałować zła […]
niech odwołają te kłamstwa; niech mówią na sądzie, że może źle coś zrozumieli, że
tak im kazano mówić […] chyba nie mają przyjemności w czyiś cierpieniach i to
niewinnie89.

3. Szpiegowali na rzecz mocarstw zachodnich
3.1. Stanisław Jaborski
Na liście osób skazanych na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze za działalność przeciwko Polsce Ludowej są dwie osoby, które jako metodę walki wybrały współpracę z wywiadem amerykańskim. Pierwszym z nich jest pracownik PKP Stanisław Jaborski, drugim – mjr rezerwy
Ludowego Wojska Polskiego, Wacław Worotyński. Ich działalność przeanalizowałem w artykułach, które zostały już opublikowane90. Ze względu na temat
nn. opracowania przytoczę najistotniejsze informacje dotyczące podjętej przez
nich działalności agenturalnej.
Stanisław Jaborski urodził się 22 X 1919 r. w Palędziu, pow. Poznań. Po
wojnie zamieszkał wraz z rodziną w Świebodzinie i zaczął pracować w Punkcie
Zdawczo-Odbiorczym PKP we Frankfurcie n/Odrą. W lipcu 1952 roku rezydent
wywiadu amerykańskiego Czesław Przybylski zwerbował go do współpracy
z amerykańskim ośrodkiem wywiadowczym w Berlinie Zachodnim. Zadaniem
S. Jaborskiego było organizowanie siatek szpiegowskich na terenie kraju, dokonywanie dywersji i sabotażu w kolejnictwie oraz zbieranie informacji szpiegowskich. Za wykonane zadania otrzymywał wynagrodzenie. Działalność prowadził
do 23 I 1953 roku, czyli do momentu aresztowania. W tym czasie przekazał do
ośrodka wywiadu 25 meldunków szpiegowskich o kryptonimie „K”. Dotyczyły one transportu kolejowego: ilości i rodzajów pociągów, typów wagonów,
przewożonych towarów na linii Frankfurt-Brześć; danych na temat produkcji
w Zaodrzańskich Zakładach Przemysły Metalowego im. Marcelego Nowotki
w Zielonej Górze i w Fabryce Mebli w Świebodzinie. Przekazywał meldunki
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AIPN Po, sygn. IPN Po 2/1881, Gryps więzienny k. 58.
M. Budniak, Major Wacław Worotyński, rezydent wywiadu amerykańskiego (w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze), Wokół zagadnień niepodległości
Polski. Przegląd myśli społeczno-politycznej, M. Maciąg, K. Maciag [red.], Lublin 2017, s. 6574; Stanisław Jaborski skazany na karę śmierci za szpiegostwo w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Studia Zielonogórskie, A. Toczewski [red.],Tom
XXII, Zielona Góra 2017, s. 155-167.
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na temat oddziałów wojska stacjonujących nad Odrą i budowy linii telefonicznej Berlin – Moskwa. Informował o sposobie wydawania dowodów osobistych
w Polsce. Przesłał wykaz pracowników Punktu Zdawczo – Odbiorczego PKP
we Frankfurcie oraz Urzędu Celnego i Wojsk Ochrony Pogranicza w Kunowicach ze wskazaniem osób otwartych na współpracę z wywiadem. Swoje meldunki umieszczał w skrzynkach kontaktowych, które zorganizował w Zielonej
Górze, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Poznaniu i Wrocławiu. Rozpoczął organizację siatek szpiegowskich w Szczecinie, Bydgoszczy i Gorzowie
Wlkp. Został aresztowany na Dworcu Zachodnim w Poznaniu. Śledztwo było
prowadzone w WUBP w Zielonej Górze, przez podporucznika Stefana Suterskiego. Rozprawa odbyła się 23 X 1953 r. w siedzibie WSR w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 9. Przewodniczył jej sędzia wojskowy kpt. Mieczysław Mirski. Karę śmierci ogłosił 24 X 1953 r. Wyrok został wykonany 24 III 1954 r.,
o godz. 20.05 w więzieniu w Zielonej Górze.

3.2. Wacław Worotyński
Postać o bardzo „bogatym życiorysie”91. Urodził się 2 X 1909 r. w Lipawie
na Łotwie. W 1934 r. ukończył filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Uczestniczył w wojnie obronnej we wrześniu
1939 r. w stopniu porucznika. Od jesieni 1939 r. do końca czerwca 1941 r. był
więźniem sowieckich łagrów. Wstąpił do Armii Andersa. Postanowił pozostać
na terenie ZSRR po jej ewakuacji do Iranu. Latem 1943 r. wstąpił do I Dywizji im T. Kościuszki. Uczestniczył w najważniejszych operacjach militarnych
w czasie II wojny na tzw. froncie wschodnim. Był wielokrotnie odznaczany.
Pełnił funkcję zastępca dowódcy kompanii ds. politycznych. W ostatniej fazie
wojny awansował na zastępcę dowódcy pułku. Po zakończeniu wojny został dowódcą batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza. Na początku 1947 r. było zwolniony z wojska pod zarzutem „wrogiego stosunku do demokracji ludowej”. Do
jesieni 1951 r. prowadził dość spokojne życie rodzinne. W tym czasie często
spotykał się z Wacławem Jukojćem, kolegą z czasów wileńskich, rezydentem
wywiadu amerykańskiego. W październiku 1951 r. wspólnie nielegalnie przekraczając granicę, dotarli do Berlina Zachodniego. W. Worotyński chciał przy
pomocy Amerykanów odszukać brata, który przed wojną wyjechał na studia do
Paryża. Doszło do wielu spotkań jego z przedstawicielami wywiadu amerykańskiego – z pułkownikiem „Billem” i majorem „Julianem”. W. Worotyński dowiedział się od nich, że poszukiwanie brata potrwa dość długo. Spotykali się
91

M. Budniak, Major Wacław Worotyński, rezydent wywiadu amerykańskiego.

139

Marek Budniak

kilka razy. Oficerowie amerykańscy bardzo interesowali się jego pracą w wojsku. Na jednym z kolejnych spotkań zaproponowali mu podjęcie współpracy
z wywiadem amerykańskim. Jego głównym zadaniem miało być zbieranie informacji wojskowych z terenu Polski, na co wyraził zgodę. W tym celu wykorzystywał swoje znajomości oficerskie i dowódcze. Wówczas nastąpiło oficjalne
podpisanie dokumentów Armii Amerykańskiej z podaniem wysokości wynagrodzenia, jakie będzie otrzymywał w związku z wykonywanymi zadaniami. Po
dwóch tygodniach wrócił do Polski i rozpoczął swoją wywiadowczą działalność. Zbierając potrzebne dane, kilkakrotnie przebywał na terenie Zielonej
Góry, Krosna Odrzańskiego. Kontaktował się z współpracownikami wywiadu –
rodziną Adułłów i Marianem Wajknisem. Otrzymał informacje z terenu Środkowego Nadodrza, które umieścił w 5 raportach, pisanych ukrytym pismem
w oficjalnych listach na adres berliński. Były one wysyłane przez żonę Wandę Worotyńską – nieświadomą. że w listach znajdują się tajne meldunki. Wacław Worotyński został aresztowany przez UB-e 18 listopada 1952 r. po ujęciu
w okolicach Gubina łącznika wywiadu amerykańskiego – S. Stryjaka. Znaleziono przy nim adresy kontaktowe „siatki zielonogórskiej”. 23 listopada została również aresztowana Wanda Worotyńska. Rozpoczęło się „długie i męczące”
śledztwo prowadzone przez WUBP w Zielonej Górze. Szczególnie dotkliwe
były dla żony Worotyńskiego wielogodzinne nocne przesłuchania, w trakcie
których przyznawała się również do czynów niepopełnionych. Rozprawa odbyła się 23-28 listopada 1953 r. w Zielonej Górze. 30 listopada 1953 r. sędzia
kpt. Mieczysław Mirski wydał wyrok, na mocy którego mjr Wacław Worotyński
został skazany na karę śmierci, jego żona- Wanda, na 13 lat więzienia. W opinii
o skazanym na śmierć sędzia Mirski napisał, że W. Worotyński miał poglądy
faszystowskie i dlatego należy go wyeliminować ze społeczeństwa. Wyrok wykonano 1 lipca 1954 r.

Zakończenie
Działalność WSR w Zielonej Górze przypadająca na lata 1950-1954 była
„nasycona” procesami politycznymi. Osoby skazane w nich popadły wcześniej
w konflikt z totalitarną „władzą ludową”, ponieważ nie dostosowywały się do
wymagań nowej rzeczywistości. Traktowała ich ona jako „najgorszą kategorię
ludzi”, których eliminowano z życia społecznego. Przestawione przykłady ukazały tę grupę osób, jako ludzi zdeterminowanych w przeciwstawianiu się szerzącemu „złu”, chcących zachować własne przekonania i ideały. Dzięki takim
postawom stalinizm upadł, a komunizm zakończył swoją misję w imię postępu.
Każda osoba, która musiał się skonfrontować z represjami lat 40 i 50, była pod140
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dana surowemu egzaminowi z własnego człowieczeństwa Byli również i tacy,
którzy z różnych względów ulegli, ale na szczęście zawsze nawet w najtragiczniejszych nieludzkich okolicznościach są tacy, którym trudno złamać kręgosłup moralny.
W archiwaliach Wojskowych Sądów Rejonowych znajdziemy tysiące opisów postaw takich ludzi, których po latach nazwano „żołnierzami niezłomnymi”, „żołnierzami wyklętymi”. Zadaniem historyka jest poprzez badanie dokumentów archiwalnych przywrócić im należne miejsce w historii Polski.

Streszczenie
Człowiek niezłomny, niepodatny na naciski, niezachwiany w przekonaniach, wierny
swoim ideałom i wartościom był realnym zagrożeniem dla systemu stalinowskiego. Rozpoczęto totalną walkę z nim, najpierw poprzez zmianę prawa, następnie eliminując z życia społecznego. Jedyną w miarę skuteczną metodą, były represje. W latach 1950 – 1954
funkcjonował w Zielonej Górze Wojskowy Sąd Rejonowy, w którego jurysdykcji znajowali się mieszkańcy województwa zielonogórskiego. Zgodnie tzw. prawem dekretowym
okresu stalinowskiego wydawał on surowe wyroki na osoby cywilne, które dopuściły się
wystąpień przeciwko „państwu i władzy ludowej”. Skazywano ludzi za byle błahostki jak
również za poważne przestępstwa, np. krytyka rządu, słuchanie audycji radiowych nadawanych w języku polskim z zachodu, zorganizowanie nielegalnego związku, organizacji,
zbieranie tajnych informacji i przekazywanie ich na zachód. Kilka osób rozstrzelano, inni
szli na długie lata do więzienia.
Badając źródła w postaci dokumentów WSR w Zielonej Górze natrafiamy na blisko
200 osób, które zostały poddano represjom w majestacie ówczesnego prawa. Zdecydowana większość z nich z godnością przeszła drogę szykan i tortur. Próbowali niejednokrotnie szukać sprawiedliwości u sędziego wojskowego, po tym, co przeszli w trakcie
śledztwa. Jednak sędzia nie widział człowieka we „wrogu klasowym”- miał przed sobą
„kontrrewolucjonistę”, którego należało wyeliminować.
W artykule przestawiam kilkanaście osób, które na etapie moich obecnych badań zasługują na omówienie – Jan Kudła, Jan Olejnik, Eliasz Mroczek, Jakub Czaja, Kazimierz
Kos, Aleksander Szcześniewicz, Aleksander Wiewiór, Stanisław Romanowski, Henryk
Stańda, Marian Suchocki, Zbigniew Śliski, Aleksander Kaniowski, Jan Przygoda, Kazimierz Bętkowski, Tadeusz Klara, Stanisław Jaborski, Wacław Worotyński.
Słowa klucze: system stalinowski, Wojskowy Sąd Rejonowy, ludzie niezłomni, represje, „wróg klasowy”, opór, opozycja

141

Marek Budniak

Abstract
Indomitable people in the Middle Odra Region.
Research reconnaissance
An indomitable man, unsusceptible to pressure, of unwavering beliefs in ideals and
values, was a real threat to the Stalinist system. A total fight with him was commenced;
first by changing the law, then by eliminating him form social life. Repressions were
the only method which proved moderately effective. Between 1950 and 1954 Military
District Court in Zielona Góra was in session. The court had jurisdiction over the inhabitants of Zielona Góra province. Under the so-called decree law, the court passed harsh
sentences on civilians who opposed “the state and People’s authorities”. People were
sentenced for trifles as well as serious crimes, e.g. criticising the government, listening to
Polish-language radio programmes broadcast from the west, organising an illegal union,
organizing and collecting classified information and sending them to the west. Several
people were executed by a firing squad, some were imprisoned for years.
Such sources as the documents of the Military District Court in Zielona Góra reveal
nearly 200 people who were submitted to repression with the full sanction of the law of
the day. The vast majority of them faced tortures and harassment with dignity. On many
an occasion, they tried to seek justice with the military judge after what they had gone
through in investigation. But the judge saw in the “class enemy” nothing more than just
a “counter-revolutionary” who was to be eliminated.
The article deals with the following people: Jan Kudła, Jan Olejnik, Eliasz Mroczek,
Jakub Czaja, Kazimierz Kos, Aleksander Szcześniewicz, Aleksander Wiewiór, Stanisław
Romanowski, Henryk Stańda, Marian Suchocki, Zbigniew Śliski, Aleksander Kaniowski,
Jan Przygoda, Kazimierz Bętkowski, Tadeusz Klara, Stanisław Jaborski, Wacław Worotyński.
Keywords: Stalinist system, Military District Court, indomitable people, repression,
“class enemy”, resistance, opposition
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Dekret z dnia 23 czerwca 1945 r. – Kodeks wojskowego postępowania karnego (DzU, 1945,
nr 36, poz. 216).
Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresieodbudowy państwa (DzU, 1946 nr 30, poz.192).
Ustawa z 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Państwa (DzU 1950, nr 28,
poz.255).
Ustawa z dnia 23 lutego, 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (DzU, 1991, nr 34,
poz. 149).
Opracowania
Biegalski B., Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, Zielona
Góra 1999.
Błaszczyk K., Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956,
Wolsztyn 2014.
Budniak M., Major Wacław Worotyński, rezydent wywiadu amerykańskiego (w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze), [w:] Wokół zagadnień niepodległości
Polski. Przegląd myśli społeczno-politycznej, M. Maciąg, K. Maciag [red.], Lublin 2017,
s. 65- 74.
Budniak Marek, Stanisław Jaborski skazany na karę śmierci za szpiegostwo w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, [w:] Studia Zielonogórskie, Toczewski
A. [red.], tom XXII, Zielona Góra 2017, s. 155-167
Inwentarz archiwalny Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 1950-1954, „Studia i materiały poznańskiego IPN” tom XXV, Dokumenty, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Poznań 2013.
Musiał Feliks, Rehabilitacje – wspomnienia Józefa Waszkiewicza, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, IPN Kraków, 2005, nr 1(2), s. 432-437.

143

„Oto Partia: siła ludów i sumienie” – komunistyczna wizja (de)formacji sumienia

Studia Paradyskie, t. 28, 2018, s. 145–157

Grzegorz Chojnacki1
Szczecin

„Oto Partia: siła ludów i sumienie” – komunistyczna
wizja (de)formacji sumienia
Wstęp
W systemie komunistycznym wszystko musi być podporządkowane przyjętej i wyznawanej ideologii. Myślenie, chcenie i działanie danego człowieka ma
być teleologicznie podporządkowane przyjętej nadbudowie. Komunizm instrumentalizuje wszystkie wytwory kultury człowieka, a przykładem tego może być
utwór poetycki Wiesławy Szymborskiej, która w powojennych latach ostatniej
światowej hekatomby w taki sposób próbowała legitymizować absolutną hegemonię komunistycznej partii:
Jeszcze dzwonek, ostry dzwonek w uszach brzmi. Kto u progu? Z jaką wieścią,
i tak wcześnie? Nie chcę wiedzieć. Może ciągle jestem we śnie. Nie podejdę, nie
otworzę drzwi. Czy to ranek nad oknami, mroźna skra tak oślepia, że dokoła patrzę łzami? Czy to zegar tak zadudnił sekundami. Czy to moje własne serce werbel
gra? Póki nikt z was nie wypowie pierwszych słów, brak pewności jest nadzieją,
towarzysze... Milczę. Wiedzą, że to czego nie chcę słyszeć – muszę czytać z pochylonych głów. Jaki rozkaz przekazuje nam na sztandarach rewolucji profil czwarty? –
Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty! Wzmocnić warty u wszystkich bram!
Oto Partia – ludzkości wzrok. Oto Partia: siła ludów i sumienie. Nic nie pójdzie
z jego życia w zapomnienie. Jego Partia rozgarnia mrok. Niewzruszony drukarski
znak drżenia ręki mej piszącej nie przekaże, nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
A to słusznie. A to nawet lepiej tak2.

Idea partii komunistycznej, jako symbolu najwyższego dobra i ostatecznego sumienia społeczeństwa, prowokuje do postawienia pytania o ideologiczny
1

2

Ks. Grzegorz Chojnacki – dr hab. prof. US, kierownik Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: grzegorz.chojnacki@usz.
edu.pl.
W. Szymborska, Ten dzień, „Życie Literackie”, 11/61 (15 marzec 1953 r.).
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schemat myślenia i działania człowieka edukowanego i wychowanego w duchu
światopoglądu marksistowsko-leninowskiego, który to, jak podkreśla Stefan Kisielewski, stanowi produkt religijno-podobny, starający się zinstrumentalizować
mechanizmy procesu religijnego do własnych potrzeb: „Nie da się tego wykręcić sloganem o »oddaniu cesarzowi co cesarskie« bo ten cesarz żąda duszy. Komunizm to nie polityka, lecz religia. Kto tego nie widzi, ten się okłamuje. Siebie
i innych”3. W formacji religijnej ogromną rolę odgrywa kształtowanie sumienia
ludzkiego, które jak kompas, wytycza człowiekowi jego drogi i stawia cele, do
których ma podążać podejmując dojrzałe decyzje, uwarunkowane jego imperatywnymi osądami. Skoro uznamy, że komunizm to „quasi-religia”, warto zastanowić się nad ideą sumienia w ujęciu historio-teologicznym, aby uchwycić
przemiany w opisie istoty i działania tej normy subiektywnej. Na tym tle możliwy będzie opis percepcji sumienia w komunistycznej ideologii oraz zbadanie
jej recepcji klasycznej teorii sumienia na potrzeby własnego zaplecza ideowego. Interesujący będzie wątek istnienia sumienia zbiorowego, jakim miała być
komunistyczna partia.

1. Fenomen sumienia w rozwoju myśli historio-filozoficznej
i historio-teologicznej
Zanim zwerbalizowano fenomen sumienia, istniał on jeszcze nienazwany,
ale wyobrażony w ludzkim myśleniu i intuicji. Wystarczy przyjrzeć się uważnie mitologicznym boginiom, zwanym furiami (eryniami), a otwiera się przed
nami świat zemsty i kary za grzechy zbrodni, zwłaszcza morderstw dokonywanych na własnych krewnych. Nieprzejednane i bezkompromisowe, działające
bez szczególnego zlecenia, stanowią obraz dla działania następczego sumienia,
symbolizując jego funkcję przypominającą, oskarżającą i penitencjarną4. Zwerbalizowanie zjawiska sumienia nastąpiło po raz pierwszy w literaturze starożytnej Grecji, gdy grupie słów oscylującej wokół pojęcia synoida przypisano
znaczenie samoświadomości, która ocenia i osądza człowieka jako jego wewnętrzny regulator. Greckie słowo synoida było używane wówczas w mowie
potocznej jako wiedza o czymś, bycie wtajemniczonym w coś lub bycie świadomym siebie lub świata zewnętrznego. Konotacja moralna tego pojęcia pojawiała
się wraz z jego aplikacją w opisie różnych działań człowieka, podkreślając działanie sumienia poprzedzające (antecedentne) czyn ludzki lub następcze (konsekutywne) jako instancja pochwalająca lub karząca. W literaturze cesarsko-rzym3
4

S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 1996, s. 356.
Por. J. Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1996, s. 110-111.
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skiej wraz z pojęciem conscientia fenomen sumienia pojawił się w świadomości
narodu rzymskiego i wszystkich ludzi pozostających pod wpływem kultury, prawa i dominacji politycznej Rzymian. Tak samo jak Grecy, Rzymianie używali
to pojęcie w trzech znaczeniach: począwszy od wiedzy, poprzez świadomość aż
do samoświadomości oceniającej myślenie i czyny. Zgodnie z logiką myślenia
Stoików, którzy byli zwolennikami idei panteizmu i monizmu, sumienie było
częścią boskiej pneumy, tym samym nieomylne i niepodlegające żadnej kontroli, a wszystko, co dotyczyło osądu działania człowieka, dokonywało się tylko
na jego forum bez odnoszenia się do innych instancji. Na tej podstawie w myśli stoickiej widziano w sumieniu vox dei, gdyż identyfikacja sumienia z bogiem wynikała z przyjętych przez nią założeń5. Chrześcijańska wizja sumienia
dokonała odejścia od monistycznej i panteistycznej idei pojmowania sumienia
przez stoików na rzecz jego rozumienia w sensie antropologicznym. Sumienie u św. Pawła jest świadkiem, że człowiek od Boga otrzymał moralne prawo
naturalne wpisane w jego serce, przy czym natura oznacza metafizyczną istotę człowieka a nie prawa rządzące jego organizmem czy psychiką (por. Rz 2,
14-15). Ten świadek jest normą najbliższą człowiekowi, jednakże nie nieomylną
czy najwyższą, ponieważ podlega on ocenie Boga, który jego osądy uzna lub
je odrzuci (por. Rz 2, 16). Wizja Pawłowa jest więc oparta na potrzebie formowania i kontrolowania własnego sumienia, które nie ma in se przywileju nieomylności, a wręcz przeciwnie – jest ono narażone na błędy, które mogą mieć
charakter nieświadomy (por. 1 Kor 4, 4)6.
Rozwój idei sumienia jako indywidualnej i najbliższej normy moralności
jest dostrzegalny we wszystkich dyscyplinach z obszaru nauk humanistycznych, wskazując ostatecznie na uznanie wolności sumienia jednostki jako najważniejszej zasady dla budowania demokratycznego systemu oraz conditio sine
qua non dla nowoczesnego państwa7. J. Tischner wskazuje też, że budowanie
5

6

7

E. Schockenhoff, Wie gewiss ist das Gewissen? Eine ethische Orientierung, Freiburg-BaselWien 2003, s. 86
Por. G. Chojnacki, Sumienie w świetle prawdy. Komparatywna analiza koncepcji sumienia
w encyklice Veritatis splendor i Corpus Paulinum, Poznań 2003, s. 27-48.
E. Schockenhoff, Wie gewiss ist das Gewissen? Eine ethische Orientierung, Freiburg-BaselWien 2003, s. 22. „Die Anerkennung individueller Gewissensfreiheit als dem obersten Konstitutionsprinzip eines demokratischen Wertesystems hat nämlich keineswegs die Schwächung
des Staates und seiner Organe zur Folge. Es ist zwar richtig, dass sich der moderne Staat zu
den individuellen Lebensplänen seiner Bürger vollkommen indifferent verhält. Die Entscheidung für sie und die Auswahl unter ihren alternativen Möglichkeiten sind kein Gegenstand öffentlicher Übereinkunft mehr. Gerade der Rückzug aus den Lebensräumen des
Privaten und die Gewährleistung einer rein formalen, für jede inhaltliche Bestimmung offenen Freiheitsgarantie sind in rechtlicher Hinsicht aber auch die Stärke des modernen Staates,
denn sie ermöglichen jedem Bürger die Anerkennung seiner Verfassung und die Zustimmung
zur Ausübung der staatlichen Gewalt. Als der innere Bezugspunkt aller individuellen und
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sprawiedliwego państwa nie jest możliwe bez solidarności z sumieniem, która
jest solidarnością autentyczną8. Solidarność sumień pozwala także na skuteczną
walkę z przejawami totalitaryzmu i autorytaryzmu9. Tischner odnosi tę prawdę
do historii Polski i dokonuje następującej aksjologicznej analizy:
Czujemy to: istnieje w nas polskie sumienie. Sumienie to włada każdym z nas
z osobna i zarazem włada całym naszym narodem. Jego głos kieruje narodem w czasach niebezpieczeństw. To ono budzi nadzieję na miarę próby i odwagę na miarę
odwago ojców. Głos polskiego sumienia wiedzie nas po zakrętach dziejów, wyznaczając nieomylnie wartości, o które trzeba walczyć, i wartości, które można pominąć. Sumienie określa w nas pole możliwego, wolnego wyboru. Wolność w nas jest
jak przestrzeń, w której możemy się bezpiecznie poruszać. Dzięki sumieniu swawola przemienia się w wolność, a wolność nie jest zwykłym rozumieniem i przystosowaniem się do konieczności. Człowiek jest wolny taka wolnością, jaką ustanowiło
w nim jego sumienie. Bo kształt wolności nie jest człowiekowi dany raz na zawsze.
Zmieni a się on według dyktanda sumienia. Granice polskiej wolności określane są
przez polskie sumienie. Wszystko, co znajduje się poniżej granicy, jest zniewoleniem i podłością. Wszystko, co jest powyżej granicy, jest utopią. Polska wolność
realna jest wyznaczona mądrym głosem sumienia, które zna sytuację ludzi10.

Tak rozumiana polska realna wolność była ograniczana poprzez kształtowanie człowieka, który został jako homo sovieticus i którego istotę i mentalność
Tischner określa trafnie jako tego, która ucieka od wolności:
Homo sovieticus to zniewolony przez system komunistyczny klient komunizmu – żywił się towarami, jakie komunizm mu oferował. Trzy wartości były dla
niego szczególnie ważne: praca, udział we władzy, poczucie własnej godności. Zawdzięczając je komunizmowi, homo sovieticus uzależnił się od komunizmu, co
jednak nie znaczy, by w pewnym momencie nie przyczynił się do jego obalenia.
Gdy komunizm przestał zaspokajać jego nadzieje i potrzeby, homo sovieticus wziął
udział w buncie. Przyczynił się w mniejszym lub większym stopniu do tego, że
miejsce komunistów zajęli inni ludzie – zwolennicy «kapitalizmu». Ale oto powstał
paradoks. Homo sovieticus wymaga teraz od nowych „kapitalistów”, by zaspokajali
te potrzeby, których nie zdołali zaspokoić komuniści. Jest on jak niewolnik, który
po wyzwoleniu z jednej niewoli czym prędzej szuka sobie drugiej. Homo sovieticus to postkomunistyczna forma „ucieczki od wolności”, którą kiedyś opisał Erich
Fromm11.

8
9
10
11

sozialen Grundrechte ist die Freiheit des Gewissens nichts weniger als der Nerv der demokratischen Kultur und die eigentliche raison d’etre des modernen Staates“.
Por. J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 22005, s. 18.
Zob. s. 104.
J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 22005, s. 112.
Tamże, s. 141.
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2. Cechy człowieka i normy jego postępowania w ideologii
komunistycznej
W kształtowaniu sumienia i postaw moralnych człowieka żyjącego w komunizmie na pierwszym miejscu należy wyróżnić klasowość i podporządkowanie jej wszystkich elementów życia indywidualnego oraz społecznego. Jedną z cech formowanej moralności był relatywizm klasowy. Brak uniwersalnych
norm i stałych odniesień aksjologicznych zmierzał do ustanowienia modelu
oceniania ludzkich postaw zgodnie z wytycznymi klasy panującej, którą był
proletariat. Wszystkie składniki moralności: rozum, wola, sumienie oraz sfera
emocjonalno-uczuciowa podlegały idei relatywizmu klasowego, który charakteryzował się brakiem kodeksu moralnego, wypływającego z metafizycznej istoty
człowieka. W zamian za to promowano kreacjonizm moralny każdej klasy społecznej, służący jako środek do osiągnięcia jakiś celów partyjno-politycznych.
Moralność to nie wartość sama w sobie, to nie obiekt teleologiczny dążenia
społeczeństwa, lecz narzędzie wykorzystywane instrumentalnie do kształtowania nadbudowy12. Bardzo celnie w tym względzie określa moralność Iwan Kairow, jeden z ważniejszych pedagogów w ZSRR w omawianym okresie czasu,
który podkreśla, gdzie należy czerpać jej źródeł: „[…] moralność, pojęcie ludzkie o cnocie i występku, o złym i dobrym – zależne są ostatecznie od warunków materialnego bytu społeczeństwa. […] Źródeł naszej moralności nie należy
szukać w naturze człowieka, we właściwościach naszych uczuć, lecz w społeczno-historycznych warunkach życia ludzkiego”13.
Nawiązując do społeczno-historycznych warunków życia ludzkiego należy
zauważyć ogromny pragmatyzm władzy partyjnej, która tworzyła moralność
utylitarystyczną, postrzeganą jako środek do budowy społeczeństwa komunistycznego. Moralne było to, co służyło takiej przebudowie społeczeństwa, aby
stało się ono w pełni komunistyczne z punktu widzenia władzy. Oznaczało to
zarazem, że żadna osoba nie mogła mieć pewności, czy jej postępowanie jest
moralne, tzn. zgodne z punktem widzenia władzy, a nie własnego sumienia,
gdyż jak już zostało zauważone, partia miała charakter zbiorowego sumienia.
W taki sposób powstawało rozchwianie mentalnościowe, które przyczyniało
się do zaistnienia lęku przed władzą lub kształtowania się postaw koniunkturalnych, gdyż trudno w tym wypadku mówić o autonomii sumienia jednostki14.
Jakub Berman wskazywał w jednym ze swoich listów do Józefa Bieruta na bra12

13
14

Por. M. Brodala, Propaganda dla najmłodszych w latach 1948-1956. Instrument stalinowskiego wychowania, [w:] Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności,
M. Kula [red.], Warszawa 2001, s. 17-202, tu 25.
I. Kairow, Pedagogika, t. 1, Warszawa 21950, s. 7.
Zob. tamże, s. 60.
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ki w dostatecznym rozchwianiu pewności światopoglądowej, mając na myśli
„niedopuszczalnie powolne tempo mobilizowania partii, niedostateczną ofensywność naszej agitacji, słabe wciąż napięcie pracy politycznej, a nawet pewne
objawy samouspokojenia wynikające z wiary w wszechmoc administracyjną”15.
Poza tym Leszek Kołakowski, zastanawiając się nad sposobem tworzenia
moralności utylitarystycznej, stawia tezę o sformalizowaniu i zarazem niedookreśleniu elementów ideologii komunistycznej: „Ideologia była sztywna, to
znaczy skatechizowana, ujęta w zbiór niezmiennych formuł, które należało powtarzać bez najmniejszego odchylenia. Zarazem treść tych formuł była na tyle
mglista, iż nadawały się one do usprawiedliwienia dowolnej polityki państwa
we wszystkich jej zmiennych fazach”16. Jednocześnie w okresie komunizmu
w Polsce starano się o to, aby władza była jak najbardziej skuteczna, dzięki zastosowaniu odpowiednich ideologicznych środków. Dlatego, jak zauważa Marcin Zaremba, „[z] imperium przeniesiony został system mono-partyjnej dyktatury w pełni autonomicznej i wyjętej spod kontroli społecznej, a za to aspirującej
do rozciągnięcia pełnej kontroli nad społeczeństwem. Dyktatury mającej do
dyspozycji najważniejsze instrumenty państwa: policję, sądownictwo, wojsko,
aparat administracyjny i propagandowy. Władza skupiona była w rękach wąskiej, kilku- czy kilkunastoosobowej grupy przywódczej – autonomicznej nie
tylko wobec społeczeństwa, ale również „semiautonomicznej” w ramach systemu politycznego – o wszystkich cechach rządów oligarchicznych”17.
To właśnie taka władza mogła pozwolić sobie na tworzenie struktur partii,
w których żaden z członków nie mógł być pewny swojego miejsca czy oceny.
Aby pragmatycznie i zarazem stabilnie kreować system polityczny, a zarazem
nim umiejętnie kierować, należało od członków partii oczekiwać posłuszeństwa
(niekiedy ślepego), sprawności działania i dyspozycyjności. W celu wzmocnienia posłuszeństwa, stosowano często metodę arbitralnego przeglądu szeregów partii, dokonując swoistej selekcji, która przypominała tzw. „czystki”, bez
podania kryteriów czy powodów usunięcia ze struktur partyjnych18.
Wspomniana już „semiautonomiczna” grupa przywódcza w Polsce starała
się o ograniczenie wolności sumienia i wyznania, ubierając to słowami przeciwnymi do właściwych zamiarów, mówiąc o potrzebie „ochrony wolności sumienia i wyznania”. W wyniku tego 5 sierpnia 1949 r. Rada Ministrów wydała
dekret zatwierdzony przez Radę Państwa O ochronie wolności sumienia i wy15
16
17

18

Cyt. za: https://mxdoc.com/anonim-tajne-archiwa-prl-u.html (15.06.2018)
L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, cz. 3, Warszawa 1989, s. 862.
M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy
komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005, s. 84.
M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy
komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005, s. 85.
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znania19, uderzający w Kościół katolicki w Polsce, zarówno w jego duchownych jak i wiernych świeckich. Dekret ów uwzględniał trzynaście deliktów, które miały być karalne bardzo wysokimi karami łącznie z karą śmierci. Karalne
miało być ograniczanie obywatela ze względu na jego przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość (art. 2), przestępstwem ogłoszono zmuszanie lub
bezprawne powstrzymywanie innych od udziału w czynnościach lub obrzędach
religijnych (art. 3). Również odmowa udostępnienia obrzędu lub czynności religijnej z powodu działalności lub poglądów politycznych, społecznych albo naukowych (art. 4) została wpisana do katalogu deliktów. Tylko art. 5, chroniący
przed obrazą uczuć religijnych poprzez publiczne znieważanie przedmiotu czci
religijnej lub miejsc przeznaczonych do wykonywania obrzędów religijnych,
mógł stanowić faktyczną i rzeczywistą ochronę wolności i sumienia. Kolejny
delikt, karany na podstawie rzeczonego dekretu, stanowiło nawoływanie lub
pochwalanie waśni na tle religijnym (art. 6). Do tego katalogu zaliczono jeszcze kolejnych siedem karalnych czynności: publiczne wyszydzanie grup lub
poszczególnych osób z powodu przynależności wyznaniowej, przekonań religijnych lub bezwyznaniowości (art. 7 § 1), naruszenie nietykalności fizycznej z powodu przekonań religijnych lub bezwyznaniowości (art. 7 § 2), czyny
przestępcze skierowane przeciwko poszczególnej osobie lub grupie z powodu
przekonań religijnych lub bezwyznaniowości (art. 7 § 3), nadużycie lub czynienie przygotowań do nadużycia wolności sumienia i wyznania w celach wrogich
ustrojowi państwa (art. 8), nadużycie wolności wyznania w celu osiągnięcia
korzyści osobistej, majątkowej lub innej, wyzyskiwanie ludzkiej łatwowierności przez szerzenie fałszywych wiadomości lub wprowadzanie w błąd innych
osób przez oszukańcze lub podstępne czynności (art. 9), partycypacja w porozumieniu mającym na celu popełnienie jednego z wyżej wymienionych przestępstw (art. 10), zaniechanie nie przeciwdziałania wobec przestępstw wymienionych w dekrecie wbrew swemu obowiązkowi (art. 11) oraz nawoływanie,
zachęcanie, publiczne pochwalanie czynów określonych w dekrecie (art. 12).
Można wnioskować, że ów dekret władz polskich był odpowiedzią na Dekret Kongregacji Świętego Oficjum z 1 czerwca 1949 r., wydany na wniosek papieża Piusa XII, w związku z licznymi zapytaniami licznych biskupów dotyczących propagowania i uczestnictwa w działalności partii komunistycznej. Dekret
został potwierdzony w 1959 r. przez bł. Jana XXIII, a zniesiony przez Kodeks
Prawa Kanonicznego z roku 198320.
Dekret został sformułowany w oparciu o cztery pytania i odpowiedzi na nie:
19
20

Dz. U. Nr 45, poz. 334.
http://www.traditia.fora.pl/nauczanie-papiezy-magisterium-i-ojcow-kosciola-katolickiego,3/dekret-swietego-officjum-z-1-czerwca-1949-piusa-xii,5185.html (13.06.2018)
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1. Utrum licitum sit, partibus communistarum nomen dare vel eisdem favorem praestare?
(Czy godzi się zostać członkiem partii komunistycznej lub wspierać taką partię?)
Negative: Communismum enim est materialisticus et antichristianus; communistarum autem duces, etsi verbis quandoque profitentur se religionem non oppugnare,
se tamen, sive doctrina sive actione, Deo veraeque religioni et Ecclesia Christi sere
infensos esse ostendunt.
(Odpowiedź przecząca. Komunizm cechuje materializm i antychrystianizm;
sami przywódcy komunistów, nawet jeśli twierdzą iż nie są przeciwko religii, jasno świadczą słowami i czynami o swoim byciu przeciwko Bogu, prawdziwej religii
i Kościołowi Chrystusowemu).
2. Utrum licitum sit edere, propagare vel legere libros, periodica, diaria vel folia,
qual doctrine vel actioni communistarum patrocinantur, vel in eis scribere?
(Czy godzi się wydawać, propagować lub czytać książki, czasopisma lub ulotki,
które szerzą doktryny komunistyczne lub w nich publikować swoje teksty?)
Negative: Prohibentur enim ipso iure.
(Odpowiedź przecząca. Jest to zabronione mocą samego prawa.)
3. Utrum Christifideles, qui actus, de quibus in n.1 et 2, scienter et libere posuerint, ad sacramenta admitti possint?
(Czy Wierni Chrześcijanie, którzy dokonują aktów opisanych w pytaniach 1 lub
2 mogą być dopuszczani do sakramentów?)
Negative: secundum ordinaria principia de sacramentis denegandis iis, Qui
non sunt dispositi.
Odpowiedź przecząca: Ponieważ zasady udzielania sakramentów nie dopuszczają do nich tych, którzy nie są w odpowiednim stanie (dyspozycji).
4. Utrum Christifideles, qui communistarum doctrinam materialisticam et anti
Christianam profitentur, et in primis, Qui eam defendunt vel propagant, ipso facto,
tamquan apostatae a fide catholica, incurrant in excommunicationem speciali modo
Sedi Apostolicae reservatam?
(Czy Wierni Chrześcijanie, wyznający materialistyczną i antychrześcijańską
doktrynę komunistyczną, a przede wszystkim ci, którzy bronią jej lub ją propagują,
za te czyny mocą samego prawa zaciągają na siebie ekskomunikę zarezerwowaną
Stolicy Apostolskiej?)
Affirmative
(Odpowiedź potwierdzająca).

Potwierdzenie, że wierni katolicy, którzy wspierają partię komunistyczną
poprzez członkostwo lub przyczyniają się do szerzenia ideologii komunizmu,
muszą być wyłączeni z życia sakramentalnego Kościoła katolickiego oraz zaciągają ekskomunikę, zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej, w szczególny sposób dotykało przedstawicieli reżimu komunistycznego w Polsce. Surowa reakcja wynikająca ze wspomnianego dekretu władz państwowych PRL tego
znakiem. Ów dekret był implementowany w życiu publicznym ze szczególną
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„gorliwością”, na co wskazują liczne postępowania karne i bardzo dotkliwe kary.
Kontynuując myśl o podstawach ideologicznych komunizmu, należy powrócić do jego „religiopodobnego” charakteru, w którym transcendencja została zamieniona na kult jednostki w formie idolatrii, polegającej na oddawaniu czci ludziom jako epifaniom Świętego21. Szerzenie kultu jednostki (w tym czasie kultu
Józefa Stalina) było według wielu badaczy zabiegiem socjo-ideologicznym
mającym spowodować, aby percepcja tego przywódcy nie istniała w porządku
empirycznym, lecz religijno-transcendentnym, który pomimo swojej wielkości
i niedosięgalności, jest jako kontynuator wielkiej rewolucji, postacią immanentną, kierującą losami ludzkości i poszczególnych jednostek. W ten sposób
chciano rządy proletariatu podnieść do rangi objawienia religijnego22. W wielu
przypadkach, obok tendencji idolatrycznych, przywódcy komunistyczni korzystali z języka religijnego, aby w ten sposób podkreślić swoją niejako „mesjańską” rolę. Paradygmatyczne jest w tym względzie przemówienie Józefa Bieruta,
a zwłaszcza fragment odwołujący się do „zmiany oblicza ziemi”:
Dumni jesteśmy, że czerpiemy z doświadczeń i dorobku narodów radzieckich,
które po bratersku dzielą się z nami swymi wielkimi osiągnieciami we wszystkich
dziedzinach przemysłu, techniki, rolnictwa, ochrony zdrowia, swej głęboko humanistycznej sztuki i przodującej nauki. Uważamy za dobrodziejstwo, że w czasach
rosnącego zdziczenia faszystowskiego i gnicia moralnego w krajach kapitalistycznych, w czasach ludobójstwa i stosowania przez imperialistów broni bakteriologicznej, możemy korzystać z doświadczeń i pomocy wielkiego Kraju Rad, który zmienia oblicze ziemi, zaprzęga energię atomową do pracy pokojowej, buduje kanały
i odwraca bieg rzek, wznosi wspaniałe budowle komunizmu23.

Sakralizowanie języka przemówień oraz odwoływanie się do treści metafizycznych było więc na porządku dziennym u funkcjonariuszy partyjnych.
Swoją władzę traktowali oni jako misję, którą otrzymali od proletariatu i jako
nowi „mesjasze” czuli się predystynowani do podejmowania decyzji, które nie
potrzebowały legitymizacji, gdyż uważali oni, że mają immanentne prawo do
posiadania prawdy i dobra. Warto też dodać, że komuniści doskonale rozumieli
potęgę słowa mówionego i pisanego, dlatego – jak zauważa Marcin Kula – czuwali z ogromną dociekliwością nad słowem, które pojawiało się w przestrzeni
publicznej, zwłaszcza tym pisanym. Słowo było uważane przez nich za potęgę,
dlatego korzystali z tej potęgi poprzez sprawnie działającą propagandę, a zara21
22

23

Por. K.-H. Peschke, Christliche Ethik. Spezielle Moraltheologie, Trier 1995, s. 132-133.
M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy
komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005, s. 113.
B. Bierut, O konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1952, s. 37.
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zem czuwali poprzez cenzurę na tym, by inni nie skorzystali z tej potęgi. Cenzura miała czuwać na tym, by prawda o systemie nie dotarła do świadomości
mas, a zarazem by wrogowie proletariatu nie szkodzili słowem przyjaźni pomiędzy krajami demokracji ludowej, np. polsko-radzieckiej24.
W religiopodobności systemu komunistycznego ważną rolę odgrywała wiara w człowieka, która nie była oparta na humanistycznym personalizmie lecz na
bezosobowym poczuciu bycia „trybikiem” w systemie. Trudno nie zgodzić się
z konstatacją Krzysztofa Kłosińskiego, podkreślającego ten apersonalizm w następujący sposób:
[…] był to zwyczajny człowiek, dysponujący jednak wiedzą ścisłą – marksizmem – wyjaśniającą przeszłość i określającą przyszłość. Ale człowiek ten, choć
zdolny do kształtowania rzeczywistości wedle własnej woli, pozostawał anonimowy. Propaganda systemu najchętniej ukazywała go w masie podobnych mu
ludzi. Oblicza robotników – posagów, które można spotkać w okolicach placu
Konstytucji w Warszawie, nie wyrażają niczego, poza jakimś tajemniczym, bezosobowym pięknem25.

Zabieg stosowania bezosobowej estetyki miał stworzyć wrażenie, że komunizm nie jest przeciwnikiem piękna, a wręcz przeciwnie – socrealistyczna sztuka traktowała siebie za awangardę ludzkiej kultury. Jednakże unikanie
podmiotowego przedstawienia człowieka zmierzało do jego uprzedmiotowienia
i instrumentalizacji.
W opisach człowieka dominował poza tym kult zdrowia i tężyzny fizycznej. Wspomniany Kairow, tworzący system pedagogiki na usługi komunizmu,
zauważał, że wychowanie fizyczne ma zmierzać do wychowania dzieci i młodzieży do efektywnej pracy, obrony socjalistycznej ojczyzny oraz nabycia cech
habitualnych przydatnych w dziedzinie sportu i wojskowości. W języku opisującym zadania wychowania fizycznego dominowały pojęcia: zdrowy, krzepki,
silny, zahartowany itp.26. Zwłaszcza przygotowanie do służby wojskowej było
zalecane w programach przedmiotowych dotyczących wychowania fizycznego: „[…] programy przewidują następujące rodzaje ćwiczeń: elementy musztry
i zmiany szyku, ćwiczenia przygotowawcze i elementy gimnastyki pokazowej,
marsze, biegi, skoki, rzuty, zwisy, podpory, czołganie, przełażenie, ćwiczenia
równoważne, gry, zaprawę narciarską i inne”27.
24
25

26
27

Zob. M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003, s. 41.
K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Warszawa 2000,
s. 22.
Zob. I. Kairow, Pedagogika, t. 2, Warszawa 21950, s. 167.
Tamże.
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Jaka była odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na te działania władz
komunistycznych zmierzających do wprowadzenia paradygmatu relatywizmu
klasowego i odrzucenia prymatu moralnego prawa naturalnego? Kościół już
po zakończeniu II Wojny Światowej rozeznał ideologiczne zapędy nowej władzy i rozpoczął diagnozowanie narzuconego systemu, wskazując na konieczną
pracę ideową i pastoralną wobec zaistniałej sytuacji. Obradująca na Jasnej Górze Komisja Główna Polskiego Episkopatu dnia 4 października 1945 r. wydała komunikat, w którym wezwała katolików do niewzruszonego trwania przy
swoich religijnych przekonaniach. Według niego, mają oni opierać się hasłom
uniezależnienia życia prywatnego i zbiorowego od wyższych norm moralnych, które wypływają z moralnego prawa naturalnego, odrzucając relatywizm
klasowy. Należy również zapewnić młodzieży naukę religii w szkołach i wychowanie w duchu chrześcijańskim, aby przeciwstawić się systemowej ateizacji. Polski Episkopat zalecał również przeciwstawienie się próbom rozpętania
w Polsce szkodliwej dla Państwa i jedności narodowej walki z Kościołem28.
Zdzisław Goliński, biskup częstochowski, podkreślał w tym czasie konieczność
ukazywania uniwersalności nauki o Bogu i człowieku, która musi znaleźć swoją recepcję w konkretnych warunkach społeczno-kulturowych: „Prawda o Bogu
zawsze jest ta sama, ale warunki życia, w których znajduje się człowiek, wykreślają jego pokoleniu właściwe drogi działania. Wychowujemy i nauczamy konkretnego człowieka w jego konkretnych warunkach życia”29. Kolejne wypowiedzi i działania Kościoła katolickiego zmierzały zawsze ku podkreśleniu prawa
i możliwości wolnego głoszenia uniwersalnych praw o Bogu i człowieku, służących rozwojowi społeczeństwa.

Zakończenie
System komunistyczny wysuwa prawo do posiadania władzy nad „rządem
dusz”, dlatego „sakralizuje” swoje działanie w celu kształtowania nowego komunistycznego człowieka. Nowa aksjologia opiera się na idei relatywizmu
klasowego, który wcielony w życie, służy jako instrument do podporządkowania sobie ludzi, którzy nie mogą odwołać się do żadnych uniwersalnych
idei. W ten sposób klasa rządząca rozumie siebie jako „zbiorowe” sumienie,
28

29

Por. J. Szarek, Niezłomny biskup „wrogiem ludu”. Jak komuniści dręczyli biskupa Kaczmarka,
http://www.pch24.pl/niezlomny-biskup-wrogiem-ludu--jak-komunisci-dreczyli-biskupa-kacz
marka,40698,i.html#ixzz5FSbFpC98http://www.pch24.pl/niezlomny-biskup-wrogiem-ludu-jak-komunisci-dreczyli-biskupa-kaczmarka,40698,i.html (14.05.2018).
Z. Goliński bp, Instrukcja dla księży prefektów, katechetów, katechetek, ADCz, okólniki
1945-1952, s. 121, cyt. za: D. Thiriet, Marks czy Maryja? Komuniści i Jasna Góra w apogeum
stalinizmu (1950-1956), Warszawa 2002, s. 125.
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które czuwa i osądza zgodnie z interesami panującej oligarchii partyjnej. Spoglądając na mechanizmy, które zakłada implementacja relatywizmu klasowego
do konkretnych warunków życia społeczeństwa, można powiedzieć, że są one
obecnie wykorzystywane przy promowaniu relatywizmu indywidualistycznego
czy elitarnego. W rezultacie spotykamy się z określeniem niektórych współczesnych ideologii zmieniających paradygmat aksjologiczny życia indywidualnego społecznego jako „neomarksistowskich” ze względu na stosowanie środków i metod, charakterystycznych dla systemu komunistycznego. Ostatecznie
wszelkie próby odrzucenia moralnego prawa naturalnego jako wzorca do oceny
przemian kulturowo-społecznych mogą – jak zauważa Leo Strauss – doprowadzić do sytuacji, że współczesne społeczeństwa będą zmierzały do coraz bardziej nihilistycznych poglądów i postaw.

Streszczenie
Kształtowanie światopoglądu „nowego człowieka” w systemie komunistycznym było
jednym z najważniejszych zadań dla ideologów i funkcjonariuszy nowego porządku ideowo-społecznego. Dzięki wdrożonej edukacji w procesach wychowawczych stosowano
nową hierarchię wartości, na której czele został postawiony relatywizm klasowy oraz
utylitaryzm, który pozwalał klasie rządzącej, uważającej się za emanację proletariatu,
na podporządkowanie wszystkich środków, łącznie z metodami represji, jednemu celowi: zachowaniu absolutnej władzy. W klasie rządzącej wyrastała grupa osób, semiautonomicznej wobec całej komunistycznej partii, która w sposób typowy dla oligarchii
sprawowała absolutne rządy dzięki całemu aparatowi cenzury, przymusu oraz walki
z Kościołem. Stawała się ona coraz bardziej „zbiorowym” sumieniem, które rościło sobie
prawo do podporządkowania sumienia jednostki.
Słowa kluczowe: komunizm, sumienie, ideologia, relatywizm klasowy

Abstract
„This is the Party: the power of people and the conscience” –
the communist vision of conscience (de)formation
Shaping of the “new human” philosophy of life in the communist system was one
of the most significant tasks for ideologists and officials of the new ideological and social order. In transferring of the knowledge, thanks to the implemented education, and
in the upbringing processes, new hierarchy of values was used, where class relativism
and utilitarianism were put at the forefront, enabling the ruling class, which treated itself
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as the emanation of the proletariat, to subject all the resources, including the methods of
repression, to one objective: maintaining of absolute power. In the ruling class, a group of
people appeared, being semi-autonomous in relation to the whole communist party and
governing the country in an absolute manner typical for an oligarchy, owing to the whole
apparatus of censorship, compulsion and fight with the Church. Therefore, it gradually
became the “collective” conscience, claiming itself the right to subordinate the individual conscience.
Keywords: communism, conscience, ideology, class relativism
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Cele oraz skutki „repatriacji” i wywózek z Galicji
Wschodniej
Początków tragedii narodu polskiego zamieszkującego Galicję Wschodnią
w latach 40. XX wieku należy doszukiwać się w polityce wewnętrznej oraz zagranicznej prowadzonej przez Związek Radziecki. Okres wojenny oraz powojenny zawsze charakteryzuje się wielką migracją ludności cywilnej i wojskowej.
Jednak temat „repatriacji” Polaków nasuwa myśl, że musiało być coś szczególnego w tym narodzie, który w Rosji carskiej i później był tak bardzo nienawidzony oraz uciskany najpierw przez kolejnych rządzących, a później przez
cały system marksistowsko-leninowsko-stalinowski.
Szczególnie dwa wydarzenia zadecydowały o przymusowej repatriacji Polaków, którzy przez całe wieki zamieszkiwali ziemie Galicji Wschodniej a mianowicie umowa lubelska (1944) oraz konferencja jałtańska (1945). Tym dwóm
dokumentom, niestety, przyświecał jeden cel – realizacja polityki radzieckiej
dotyczącej idei państwa jednonarodowego, a także walki z „zabobonem religijnym”.
Sowieci realizowali bezwzględnie postawione sobie cele. Nie liczyły się dla
nich uczucia oraz przeżycia ofiar, które boleśnie doświadczały wypędzenia z rodzinnego domu, utratę dorobku całego życia, naturalnego środowiska zamieszkania etc. Dlatego skutki działań sowieckich były bardzo dotkliwe, ponieważ
nie była to prawdziwa repatriacja, lecz wygnanie i złupienie wielusettysięcznej
rzeszy ludzi.
Podstawą opracowania powyższego zagadnienia są przede wszystkim dokumenty archiwalne zgromadzone przez ukraińskiego historyka Wołodymyra Serhijczuka w książce zatytułowanej: Депортація Поляків з України. Невідомі
1
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документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках (Kijów 1999), a także
liczna już dziś literatura przedmiotu.

1. Historia i losy Polaków na ziemiach Galicji Wschodniej
Na obecnych ziemiach ukraińskich etnos polski pojawił się już za czasów Jarosława Mądrego w latach 1030-31. Polacy zaczęli masowo się osiedlać
w połowie XIV wieku, jeszcze intensywniej po unii lubelskiej w 1569 roku2.
Przez bardzo długie wieki była to dla nich ziemia ojczysta, aż do tragicznego
1944 roku, kiedy to zapadły decyzje odgórne o wysiedleniu ich. Warto sobie
postawić pytanie: jakie były powody takich decyzji oraz czym kierowali się rządzący? Jaki system nie zdołał wciągnąć tego narodu w swoje tryby? Czemu Polak nie jest w stanie żyć w systemie radzieckim?
Pierwsza agresja przeciwko Polakom zamieszkującym terytorium obecnej Ukrainy miała miejsce w roku 1920, kiedy bolszewicy zajęli terytorium aż
po Zbrucz. Stało się to powodem do powracania ogromnej liczby Polaków na
ziemie polskie. „Do września 1922 roku było zaplanowane odesłanie wszystkich, którzy tego sobie życzyli, na ziemie ojczyste”. Zwłaszcza dotyczył to tak
zwanych „nielojalnych” wobec reżimu, czyli: duchownych katolickich i inteligencji, jako „reakcyjno-szowinistycznych”,,drobnej burżuazji (mieszczaństwo
i inteligencji), a także „chłopów oraz robotników, którzy są całkowicie zatruci
religijnymi i fantastycznymi zabobonami, wraz z ideologią polskiego patriotyzmu”3. Jaki był powód? Otóż stwierdzono, że cała społeczność polska znajduje się „pod ogromnym wpływem księży i Kościoła”, z którym była związana
więziami religijnymi, antyradzieckimi i polsko-szowinistycznymi ideologiami4.
Dlatego władze sowieckie w latach 20. XX wieku stawiały sobie za cel: „rozbić
ideologicznie katolickie masy poprzez ujawnienie instynktownego niezadowolenia wśród mas polskich kolonii, zorganizować tę masę pod naszym przewodnictwem zakulisowym, aby odwrócić oraz oderwać ją od Kościoła i jego wpływów”5.
Również w latach 30. ubiegłego wieku pod pozorem dobrowolności przymusowo wysiedlano „antyradziecki element”, który „złośliwie” nie wypełniał
2

3
4
5

В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 3.
Tamże, s. 6.
Tamże.
Tamże, s. 7.
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swoich zobowiązań wobec państwa radzieckiego, a na jego miejsce zasiedlano „zwerbowanych” mieszkańców województw kijowskiego i czernihowskiego. Natomiast niepokornych Polaków przesiedlano w głąb Związku Radzieckiego, do Kazachstanu oraz na Syberię6. Zsyłka na Syberię była metodą
walki z przeciwnikami politycznymi. Miała na celu zniszczenie polskich elit
oraz czystkę etniczną na Kresach7. Polacy byli rozsiedlani tylko po kilka rodzin w jednej miejscowości, aby nie ujawniali za bardzo swojego patriotyzmu
i świadomości narodowej 8.
Od 1 września 1939 roku na Kresach Wschodnich rozpoczął się czas budowania „sowieckiego raju”, który wkroczył żołnierskim butem do „Pańskiej Polszczy”. Sowieci w celu budowania nowej radzieckiej rzeczywistości potrzebowali rąk do pracy. Znaleźli je wśród Polaków, których wywożono na zesłanie
w nieludzkich warunkach. W czasie transportu umierało około 35%, zwłaszcza
kobiet w ciąży i dzieci. Konwój często pozostawiał po sobie przy drodze trupy.
Osobno przewożono kobiety i mężczyzn, co powodowało rozdzielanie rodzin9.
Pierwsza okupacja radziecka ziem Zachodniej Ukrainy w latach 1939-1941 charakteryzowała się wojującym ateizmem, co odcisnęło ogromne piętno
w pamięci oraz przeżyciach mieszkańców tych terenów10.
21 czerwca 1944 roku Pierwszy Sekretarz KP(b)U lwowskiego obwodu
w liście do Chruszczowa podkreślał, że w obwodzie jest dużo elementów ukraińsko-niemieckich oraz polskich nacjonalistycznych. Wskazywał na konieczność „przerejestrowania” całej ludności natychmiast po zajęciu miasta11.
19 lipca 1944 roku Niemcy w pośpiechu opuszczali Lwów. Co raz więcej
Polaków wyjeżdżała wraz z nimi na Zachód. Zaczęto zabezpieczać „wiele ważnych dla kultury miejsc, w tym biblioteki i archiwa”. Lwów na powrót stawał
się sowiecki12.
Te wydarzenia dały podstawę dla realizacji następnego etapu planów władz
radzieckich. 9 września 1944 roku w Lublinie przewodniczący Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego Edward Osóbka-Morawski i przewodniczący
Rady Komisarzy Ludowych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
6
7

8
9

10

11
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Tamże, s. 11.
G. Kucharczyk, Deportacje Polaków na Syberię w XX wieku, http://nck.pl/upload/deportacje_
polakw_na_syberi_w_xx_wieku433.pdf (01.06.2018).
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 9-10.
J. Waligóra, Cierpiący Pasterz ks. arcybiskup – metropolita lwowski Eugeniusz Baziak
(1890-1962), Rzeszów 2013, s. 109-110.
М. Куницький, Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої Сітової війни (Український вектор), Луцьк 2007, s. 55.
A. Redzik, Uniwersytet w latach 1939-1946, [w:] Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie,
A. Redzik [red.], Kraków 2015, s. 1054.
Tamże, s. 1056.
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Nikita S. Chruszczow podpisali układ o tzw. ewakuacji Ukraińców z Polski do
USRR i obywateli polskich z USRR do Polski13.
Po zawarciu ugody lubelskiej utworzono 18 przedstawicielstw rejonowych,
które zajmowały się „ewakuacją” Polaków oraz Żydów14 z Zachodniej Ukrainy
do Polski i Ukraińców z Polski na Ukrainę. Owe przedstawicielstwa prowadziły
działalność od 10 października 1944 do 15 września 194615. Dokumenty archiwalne podają, że ewakuacja Polaków na ziemie Polski miała planowo rozpocząć się już od 15 listopada 1944 roku16.
Wnioski o przesiedlenie obywatele polscy mieli początkowo składać dobrowolnie od 15 września do 15 października 1944 roku. Planowano zakończyć akcję 1 marca 1945 roku. Faktycznie została ona sfinalizowana 1 sierpnia
1946 roku17.
Podstawą do przesiedlenia były listy, które zostały sporządzone na podstawie pisemnych oraz ustnych deklaracji, przez tych, którzy deklarowali chęć
wyjazdu z kraju zamieszkania oraz przesiedlenia się wg wskazań władz rządzących18.
Z umowy o przesiedleniu ludności z 9 września 1944 roku wynika, że
dla ludności deportowanej z Zachodniej Ukrainy zastosowano kryterium podwójne – obywatelstwa polskiego sprzed 17 września 1939 roku i narodowości: polskiej i żydowskiej. Dla ludności deportowanej z Polski zastosowano tylko jedno
kryterium – narodowościowe. Nie obejmowało ono Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, choć osoby te w świetle obowiązującego prawa w chwili zawierania umowy
także były obywatelami Rzeczypospolitej19.
13

14
15

16

17
18

19

Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukrainców z Polski do USRR 1944-1946, Dokumenty 1944-1945, t. I, E. Misiła [red.], Oficyna Wydawnicza „Archiwum Ukraińskie”, Warszawa
1996, s. 8.
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 12.
Отчет о проведенной работе главного Представителя Правительства УССР по
эвакуации польских граждан с территории Западных областей Украины за период с 10
октября 1944 г. По 15 сентября 1946 года (15.09.1946), [w:] В. Сергійчук, Депортація
поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 170.
Районным представителям главного представителя правительства УССР. Районным
уполномоченным главного уполномоченного польского Комитета Национального Освобождения, [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в
1944-1946 роках, Київ 1999, s. 74.
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 13.
Por. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, Dokumenty 1944-1945, t. I, s. 9.
A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946 jako problem we współczesnych
relacjach polsko-ukraińskich, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2004, s. 13.
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Rosjanie, po zajęciu Zachodniej Ukrainy, a w tym Lwowa, zarządzili spis
ludności, aby wykazać, ile było mieszkańców narodowości polskiej oraz żydowskiej, która do 1939 roku posiadała obywatelstwo polskie (co stanowiło podstawę do wysiedlenia). Opracowali bardzo szczegółowe kwestionariusze: „kto, gdzie się urodził, kim byli rodzice, kim jest mąż, gdzie się obecnie
znajduje itd.”. Po przeprowadzonym spisie zarządzili przymusowe wybory do
parlamentu Zachodniej Ukrainy. Władza sprawdzała, czy wszyscy mieszkańcy
spełnili obowiązek głosowania, pomimo że „wszystko jest z góry zdecydowane
i ustawione”. Nie brakowało w działalności komunistów też indoktrynacji widocznej w pracy i w prasie20.
Kolejnym wydarzeniem mającym ogromny wpływ na los mieszkańców Galicji Wschodniej, były obrady trzech głów państw-mocarstw w Jałcie. Pierwsze
posiedzenie konferencji na Krymie odbyło się 4 lutego 1945 roku. W tym czasie nie tylko została omówiona sytuacja wojenna w świecie, ale także zajęto się
„sprawami związanymi z powojennym ładem świata”21. To w Jałcie „osiągnięto
podstawowy konsensus co do przyszłej ONZ. Ze Związkiem Radzieckim także”22. Wielka Trójka: Anglia, Stany oraz Rosja, swoimi decyzjami pozbawiły
małe narody niepodległości, odebrały możliwość stanowienia o sobie oraz pozbawiły poczucia bezpieczeństwa23.
W trakcie konferencji jałtańskiej podjęto również kwestię granic Polski
tak na zachodzie, jak i na wschodzie. Roosevelt chciał, aby Polska zachowała Lwów24. Natomiast Stalin w imieniu mieszkańców USRR zabiegał o przyłączenie Lwowa do Ukrainy, co stanowiło dla Ukraińców strategiczny punkt
w zwiększaniu własnego terytorium oraz zmianie granic wg linii Curzona25.
Najwięcej emocji w czasie posiedzenia w Jałcie wywoływała sprawa polska.
Dla Amerykanów „Polska była sprawdzianem radzieckiej dobrej woli”; dla Brytyjczyków „niepodzielność Polski była zarówno sprawą o ogromnym znaczeniu symbolicznym, przystąpili bowiem do II wojny światowej ze względu na
Polskę, jak i ostatnią nadzieją na powstrzymanie radzieckiej ekspansji w Europie Wschodniej”26. Sowieci pragnęli „utrzymać zdobycze terytorialne, które zapewnili sobie na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, który przyznawał ukraińskie
i białoruskie regiony Polski Związkowi Radzieckiemu. Chcieli też kontroli nad
20
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Por. D. Tęczarowska, Deportacja w nieznane, London 1981, s. 21-22.
J. Dülffer, Jałta, 4 lutego 1945. II wojna światowa i dwubiegunowy podział świata, M. Zaborska [tłum.], Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2000, s. 5.
Zob. tamże s. 5-38.
J. Lencznarowicz, Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944-1956, Kraków 2009, s. 78.
J. Dülffer, Jałta, 4 lutego 1945, s. 27.
S. M. Plokhy, Jałta cena pokoju, R. Bartołd [tłum.], Poznań 2011, s. 219.
S. M. Plokhy, Jałta cena pokoju, s. 201.
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polskim rządem”27. To oznaczało, że Rosja nie chce Polski niezależnej z dwóch
powodów: pragnienie „ustanowienia wpływów w jej granicach” oraz dlatego,
że Niemcy zagrażały ZSRR „od strony terytorium Polski”28. Związek Radziecki
zainstalował w Warszawie Komitet Wyzwolenia Narodowego, który był złożony z komunistów29, dlatego Związek Radziecki uważał Polskę za „swoją strefę
wpływów”30. Kiedy polski rząd na wygnaniu zwrócił uwagę na „tragedię Polaków” w związku z uchwałami jałtańskimi, to w odpowiedzi usłyszał od dwóch
mocarstw: Wielkiej Brytanii oraz Stanów, że nie chcą „kłócić się” ze Związkiem Radzieckim „w sprawie polskich żądań dotyczących granic”31.
W wyniku decyzji politycznych dotyczących powstania nowych granic państwowych, w granicach Rzeczypospolitej znalazła się spora liczba mniejszości
ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, a w granicach Związku Radzieckiego –
mniejszości polskiej, żydowskiej32. Zmiany granic oznaczały także zmianę porządku politycznego, a wszędzie tam, gdzie następuje sowietyzacja, tam też się
szerzy ateizacja. To oznaczało rychłe prześladowanie Kościoła i wszelkich przejawów życia chrześcijańskiego33.
Warto podkreślić, że umowa o zmianie granic oraz o przesiedleniach „wynikała z decyzji władz radzieckich i była realizacją ich koncepcji politycznych”34.
Warto na chwilę zastanowić się nad tym, czy na pewno wyłącznie decyzje
polityczne i partyjne stały się powodem tragedii milionów ludzi po jednej i drugiej stronie granic Polski oraz Związku Radzieckiego. Można przypuszczać, że
pewnym motorem napędzającym strach oraz podejmowane decyzje o porzuceniu dorobku całego swojego życia były także pewne ideologie, które stały
w sprzeczności z wyznawanymi dotąd wartościami oraz pragnienie zachowania
ich nawet za cenę utraty mieszkania, majątku, pracy, statusu społecznego itd.
Być może był to stalinizm, ale w postaci marksizmu zredukowanego do leninowskiej teorii przejęcia władzy i stalinowskiej praktyki jej utrzymania. Pod
sztandarem marksizmu stalinizm dążył do coraz „silniejszego nacjonalizmu
rosyjskiego z jego staro-moskiewskimi ideami silnej „ojcowskiej” władzy. Nie
można też pominąć tak zwanego kierunku ideologicznego, jakim było „neosłowianofilstwo”, w którym panowała wiara w wyjątkowość Rosji, na podstawie
czego wszystko, co miało zachodni charakter było radykalnie odrzucane. Przy
27
28
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30
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Tamże, s. 201-202.
Tamże, s. 216-217.
J. Dülffer, Jałta, 4 lutego 1945., s. 26.
Tamże, s. 28.
Por. J. Lencznarowicz, Jałta, s. 81.
Por. A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 6 i 12.
Por. J. Waligóra, Cierpiący Pasterz, s. 112-113.
A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 11.
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tym widoczne było „znaczne zainteresowanie prawosławiem”. Tego typu ideologia nie tolerowała żadnych innych ideologii poza sobą35.
Przebija się tu wiara w „szczególne posłannictwo Rosji”, która miała dać
światu doskonałe i niepowtarzalne formy wspólnoty ludzkiej36. Propagowanie
tych ideologii miało na celu przyciąganie szerokich mas wyznawców z kręgów inteligencji oraz wiejskiej i miejskiej półinteligencji rosyjskiej37.
Rosjanie już od 1944 roku deklarowali się jako
bojownicy o wolność i ponowne zjednoczenie dawnych ziem ukraińskich. Była
to idea analogiczna, do tej jaką głosiła Ukraińska Powstańcza Armia, która też walczyła o zjednoczenie wszystkich ziem etnicznie ukraińskich. Podobnie jak ukraińscy
nacjonaliści Rosjanie opowiadali się za rozwojem ukraińskiej kultury [...] nie biorąc
pod uwagę niepodległości Ukrainy38.

Sowieccy komuniści wręcz „realizowali znakomicie politykę lansowaną
przez ukraińskich nacjonalistów z OUN”. Komuniści „postawili na ukrainizację i na całkowitą depolonizację” nie tylko Lwowa39. Rosjanie wykorzystywali
także istniejące antagonizmy ukraińsko-polskie, „popierając polską migrację ze
Lwowa na terytoria polskie na zachodzie”40.
Mówiąc o tej tragedii ludów, nie możemy nie wspomnieć także o narodzie
ukraińskim. Do końca nie wiadomo, jakimi motywami kierowali się przedstawiciele partii komunistycznej przesiedlając ludność ukraińską, będącą obywatelami polskimi, na terytorium Ukrainy radzieckiej. Być może chodziło o „kontrolę
nad bardzo świadomą narodowościowo ludnością ukraińską”41.
Chruszczow z jakiegoś powodu chciał włączyć do Związku Radzieckiego Chełmszczyznę (na Chełmszczyźnie ludność ukraińska wyznawała prawosławie od czasów carskich, na Łemkowszczyźnie także większość ludności po
wojnie była już prawosławna) i Łemkowszczyznę42. Być może z tego powodu,
że zamieszkiwała je ludność otwarta na przyjęcie prawosławia. Ją łatwiej skłonić do przyjmowania pomysłów moskiewskich niż katolików czy świadomych
grekokatolików. Tych ostatnich trzeba było ściągnąć do Związku Radzieckiego
w celu wychowania (biskupów greckokatolickich i duchowieństwo – zesłać do
35
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A. Amalrik, Ideologie w społeczeństwie radzieckim, Kraków 1979, s. 8.
Tamże, s. 9.
Tamże.
S. M. Plokhy, Jałta cena pokoju, s. 219.
A. Redzik, Uniwersytet w latach 1939-1946, s. 1058.
S. M. Plokhy, Jałta cena pokoju, s. 219.
A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 10.
Tamże, s. 7-8.
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łagrów, zakatować w więzieniach)43, a rzymskokatolickich wiernych trzeba było
się pozbyć z ZSRR.
Łemkowie, chcąc ustrzec się przed wywiezieniem do USRR, zaczęli zmieniać swój obrządek prawosławny lub greckokatolicki na rzymskokatolicki. Stąd
zarządzenie naczelnika Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 10 października 1945 roku wydane w Warszawie. Poleca
ono urzędom starościńskim, aby przy przyjmowaniu zgłoszeń „pouczali zainteresowanych, iż przyjęcie nowego wyznania czy obrządku nie powoduje żadnych zmian w przynależności narodowej”44.
Skoro chcemy mówić o celach i skutkach repatriacji, warto przypomnieć
sobie, co oznacza termin „repatriacja”. Jest to powrót emigrantów do państwa,
skąd pochodzą, przywrócenie im praw obywatelskich, a także powrót do ojczyzny wojskowych i cywili, którzy zostali zabrani do niewoli i znaleźli się poza
granicami swojego państwa na skutek trwającej wojny. Zazwyczaj repatriacja
odbywa się na podstawie umów lub też bez nich45.
Mówiąc o tak zwanej „repatriacji”, która rozpoczęła się na mocy ugody lubelskiej w 1944 r., myślimy przede wszystkim o „zjawisku migracji przymusowej”, która z jednej strony była wynikiem działań wojennych, z a drugiej – decyzji politycznych46.
„Repatriacja”, teoretycznie, miała mieć charakter dobrowolny47, dlatego
przymus nie mógł być „stosowany ani bezpośrednio, ani pośrednio”48.
Natomiast tak naprawdę wysiedlenie Ukraińców z Polski, a razem z nimi
Łemków, oraz Polaków ze Związku Radzieckiego było „jednym z masowych
przemieszczeń ludności, jakie dokonywały się w powojennej Europie na podstawie międzynarodowych traktatów”.
Ukraińcy wyjeżdżali z Polski na sowiecką Ukrainę pod silnie eksploatowanym
przez komunistów hasłem powrotu do Ojczyzny. Pod tym samym hasłem odbywała
się „repatriacja” Polaków z Kresów, będących do niedawna integralną częścią terytorium państwa polskiego, co w praktyce było niczym innym, jak ich ekspatriacją,
43
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Zob. L. Derdziak, Los greckokatolickich biskupów przemyskich po wywiezieniu do Związku Radzieckiego, [w:] Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941, P. Chmiel, I. Kozimala [red.], Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Rzeszów 2014, s. 116-141.
Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukrainców z Polski do USRR 1944-1946, Dokumenty 1944-1945, t. I, s. 249.
М. Куницький, Примусова репатріація радянських громадян до СРСР, s. 68.
A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 5.
Tamże, s. 13.
Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukrainców z Polski do USRR 1944-1946, Dokumenty 1944-1945, t. I, s. 9.
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która miała z góry określony cel: zasiedlenie ziem poniemieckich przeznaczonych
Polsce przez aliantów49.

Polscy komuniści zgodnie z planami swoich mocodawców dążyli do „budowy państwa jednonarodowego”, a także do „zsowietyzowania Polski i w skrajnym przypadku włączenia jej w granice ZSRR”50.
Jednym z podstawowych powodów, dla których podjęto decyzję o wysiedleniu Polaków z ziem Ukrainy Zachodniej, było to, że świadoma część ludności
polskiej rozumiejąca, co przyniesie władza radziecka i jakie będą prześladowania zwłaszcza w dziedzinie wolności i sumienia, była jej przeciwna51 Stąd też
Polacy okazywali niechęć władzy radzieckiej, wprowadzającej reżim socjalistyczno-komunistyczny na ziemiach Ukrainy Zachodniej. Ich wypowiedzi były
jasne: „to jest władza komunistyczna. Takiej władzy nie potrzebujemy”52. Nie
dziwi więc, że takie wypowiedzi oraz nastroje budziły niechęć władz radzieckich w stosunku do Polaków53.
Skąd sowieci zdobywali informację, na podstawie której szykanowali Polaków? Organizowali różnego rodzaju spotkania agitacyjne zachęcające Polaków do wyjazdu do Polski oraz spotkania propagujące władzę radziecką.
Ponieważ Polacy często na tych spotkaniach wypowiadali się negatywnie,
krytykowali władze i ich decyzje, zwłaszcza dotyczące „repatriacji”, po takich
„lekcjach” niektórych obywateli „brano na rozpracowanie”54. Innym działaniem
49
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Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, Dokumenty 1946, t. II, E. Misiła [red.], Oficyna Wydawnicza „Archiwum Ukraińskie”, Warszawa 1999,
s. 5.
Zob. A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946..., s. 12-13.
Специальное сообщение O реагировании населения на Люблинское соглашение об
эвакуации польских граждан из УССР и украинцев из Польши (22.09.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення
більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ
1999, s. 56.
Специальное сообщение о политических настроениях польского населения в связи с созданием Польского Комитета Национального Освобождения и опубликованием им манифеста (18.08.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в
Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 43.
Справка о политичиских настрояниях польского населения Западных областей Украинской ССР (02.06.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з
УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 27.
Специальное сообщение о реагированиях поляков на лекцию лектора ЦК ВЛКСМ Белоусова (04.09.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в
Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 45.
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antypolskim było cenzurowanie przez sowietów korespondencji polskich wojskowych. Analizowano, jakie nastroje panują wśród wojska55.
Polacy mieli nadzieję na to, iż rząd na wygnaniu, w Wielkiej Brytanii, po
ukończeniu wojny przywróci granice państwa polskiego, dlatego niektórzy
z działaczy polskich otwarcie „prowadzili antyradziecką agitację” przeciwko
wyjeżdżaniu Polaków na wschód ZSRR w celu budowania nowego państwa socjalistycznego. Komuniści wielu „opornych” Polaków zesłali na Sybir56. Stąd
sprzeciw Polaków. Natomiast władze radzieckie stwierdzały, że niepokorni Polacy sieją „kłamstwa antyradzieckie”57.
Działania władz radzieckich powodowały, że Polacy chętniej zasilali szeregi Armii Krajowej, aniżeli zgłaszali się do wyjazdu w głąb Rosji. To także
wywoływało u władz niepokój. Pilnie słuchali wypowiedzi przeciwko rządzącym, odnotowywali je i w konsekwencji aresztowali buntowników. Najpilniej
zwracano uwagę na wypowiedzi osób duchownych mających autorytet wśród
społeczeństwa polskiego. Każda wypowiedź, która była skierowana przeciwko
rządzącym, prowadziła do aresztowania kapłana58.
Związek Radziecki, zajmując terytorium Ukrainy Zachodniej, pokazał swoje
prawdziwe oblicze – walczącego ateizmu. Kościoły znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, gdyż wg „ze swojej natury nie wpisały się w system radziecki”59.
Począwszy od jesieni 1940 roku znacjonalizowano wszystkie grunty należące do Kościołów, budynki parafialne oraz świątynie konfiskowano i tworzono
z nich kluby, kancelarie itd., czyli obiekty użytkowe dla władz radzieckich60.
Wiadomo, że Polacy w większości to katolicy, którzy na owe czasy mocno
trzymali się zasad chrześcijańskich, a w życiu codziennym kierowali się wiarą w Boga. Natomiast władzy komunistycznej przyświecał zupełnie inny cel –
wprowadzenie ładu ateistycznego. Dlatego sowieci stosowali najwymyślniejsze
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Zob. Специальное сообщение о политических настроениях военнослужащих частей
Польвкого Войска По материалам Военной Цензуры (05.09.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999,
s. 46-49.
Справка о политическо-моральном настроении польского населения районов,
освобожденных от немецкой окупации, [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України.
Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 38-39.
Специальное сообщение о политических настроениях польского населения Западных областей Украинской ССР (29.06.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України.
Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 30.
Zob. Справка о политическо-моральном настроении, s. 40-41.
М. Куницький, Примусова репатріація радянських громадян до СРСР, s. 49-50.
Tamże, s. 51-52.
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metody walki z chrześcijanami. Wszędzie, gdzie się pojawiali, najpierw zamykali świątynie, wypędzali lub więzili, a nierzadko mordowali kapłanów. Klasztorom przeznaczali „świeckich stróżów”. Na świątynie nakładali wygórowane
podatki, a osoby duchowne pozbawiali środków do życia. Ateizacja była dofinansowywana z budżetu. Ze szkół usuwano krzyże. W miejsce świętych obrazów wieszano portrety Lenina, Stalina i Woroszyłowa61.
Katoliccy duchowni jawnie okazywali swoje niezadowolenie z poczynań
władz sowieckich, gdyż prowadziły one działalność antyreligijną62.
Duchowni katoliccy byli na bieżąco w sprawach decyzji oraz działań rządu na emigracji, dlatego też władze sowieckie wnioskowały, iż „wroga agentura
zarzuca na terytorium radzieckie polskich wywiadowców, którzy być może poprzez księży prowadzą propagandę kontrrewolucyjną”63.
Właśnie dlatego pierwsze uderzenie było skierowane przeciwko Kościołowi
rzymskokatolickiemu. Kościoły były uważane przez władze za „główne ośrodki
agitacji antyradzieckiej”. Na Zachodniej Ukrainie zaraz po zajęciu jej przez Sowietów zostało rozstrzelanych 14 kapłanów, a 57 zaaresztowano. Powoli opracowywano ataki na Kościół greckokatolicki i prawosławny. Ogólnie rzecz biorąc, propagandę antyreligijną metodycznie szerzono64.
Duchownym zarzucano antyradziecką agitację65, także dlatego, że duchowieństwo otwarcie sprzeciwiało się przesiedleniu polskiej ludności66. Właśnie
dlatego sowieci uważali, że katoliccy duchowni są ich pierwszorzędnymi wrogami. Podczas przeszukiwań oraz aresztowań znajdowano w ich mieszkaniach
gazetki AK, radia, opatrunki, zapasy produktów: wszystko to było dowodem na
ich działalność antyradziecką i było przyczyną do aresztowania ich67.
Ks. Józef Anczarski, świadek wydarzeń z 1946 r., podkreśla w swoich wspomnieniach, że „wielką przeszkodę w wyrzucaniu Polaków z ich rodzinnej ziemi napotykali komuniści w duchowieństwie. Sam fakt obecności księdza, jego
duszpasterzowanie i odprawianie nabożeństw umacniały ludność i hamowały
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Por. J. Waligóra, Cierpiący Pasterz, s. 111.
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(03.02.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу
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польского населения с территории Западных областей УССР в Польшу” (10.02.1946),
[w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке
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wyjazd na Zachód. Wszędzie, gdzie w jakikolwiek sposób usunięto księdza,
repatriacja odbywała się sprawniej i korzystniej dla Związku Radzieckiego. Po
prostu ksiądz im zawadzał. A jeszcze bardziej zawadzał im biskup, rządca diecezji. Stąd usilne naciski na rzymskokatolickiego arcybiskupa Lwowa – Baziaka. Jego usunięcie ze Lwowa znaczyło w praktyce przyspieszenie akcji repatriacyjnej i jej ostateczne ukończenie”68.
Warto zauważyć, że prawie do samego końca akcji przesiedlenia z Polakami
na ziemiach Galicji Wschodniej, a zwłaszcza we Lwowie pozostają: arcybiskup
Baziak, zakonnicy oraz zakonnice i niektórzy księża diecezjalni. Minister do
Spraw Wyznaniowych zadecydował, że arcybiskup, kapituła, zakony męskie
i żeńskie oraz pozostali kapłani mają zacząć opuszczać Lwów od 26 kwietnia
1946 r. (mimo iż nie byli zarejestrowani do wyjazdu)69. Arcybiskup został zmuszony do opuszczenia Lwowa właśnie tego dnia. „Było to wydarzenie niesłychanie bolesne i brzemienne w następstwa”70.
Duchowieństwo lwowskie zadecydowało, że wyjazd ma być „zorganizowany” tak, aby można było uratować przed zniszczeniem jak najwięcej przedmiotów kultu religijnego poprzez wywiezienie ich do Polski71.
Widzimy więc, że pozbycie się „elementu religijnego” (zwłaszcza katolickiego) z państwa radzieckiego stanowiło pierwszy i zasadniczy cel działań „repatriacyjnych”. W miejsce Boga – człowiek, komunista, masy, równość w nędzy, lęk przed wywózką na Syberię...
Dokumenty archiwalne przedstawiają poufną notatkę pochodzącą od zaufanego w sprawach Polski generała Matwina, przeznaczoną dla Mołotowa
(16 stycznia 1946), z której dowiadujemy się, iż zasiedlenie zachodnich ziem
Polski, odzyskanych po wysiedlonych Niemcach „nabiera nadzwyczajnego politycznego oraz gospodarczego znaczenia”. Dlatego główny napływ ludności
mają stanowić „repatrianci z ZSRR”, zwłaszcza mieszkańcy wsi oraz wojskowi72.
Do uprawy ziemi rolnej byli potrzebni mieszkańcy wsi, a dla strzeżenia
granic zewnętrznych byli potrzebni wojskowi73. W związku z koniecznością
zamieszkania ziem Polski Zachodniej zdecydowano o „przyśpieszeniu repa68
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triacji z Ukrainy Zachodniej, Zachodniej Białorusi, Litwy, a także innych województw ZSRR”. Repatriacja miała odbywać się nieustannie, pomimo warunków zimowych. W lutym i marcu oraz na początku kwietnia miano dostarczyć
co najmniej 600 000 osób, przede wszystkim mieszkańców wsi w celu zasiedlenia zachodnich województw Polski. Tylko z pozostałych województw ZSRR
miało zostać wywiezionych nie mniej niż 120 000 osób74. Dalej autor podkreśla,
że działania ewakuacyjne powinny przebiegać wg planu, dlatego kolej powinna
zapewnić potrzebną ilości wagonów75.
Już wspomnieliśmy o tym, że władze radzieckie, obejmując rządy na Kresach Wschodnich, zadecydowały o rozsiedleniu obywateli polskich wg planu
we wschodnich częściach Związku Radzieckiego, dlatego, kiedy przyszedł czas,
aby wysiedlić ich do Polski, czyli na czas akcji „repatriacyjnej”, ściągano ich na
terytorium Ukrainy radzieckiej. Niestety, brakowało im rzeczy podstawowych,
takich jak obuwie czy ubranie, co nie pozwalało im na podjęcie jakiejkolwiek
pracy w okresie przejściowym. Dlatego lokowano ich w hotelach robotniczych
oraz w kołchozach, gdzie otrzymywali minimum pożywienia: chleb oraz produkty wg wskazań odgórnych76.
Od kwietnia 1944 na terytorium Ukrainy przybyło ze wschodnich części
Rosji 32 850 osób „byłych polskich obywateli”77. Najpierw przybyłych, Polaków oraz Żydów, rozsiedlono na Wschodzie Ukrainy. Ich liczba wynosiła
33 569 osób. Są to statystyki z dnia 6 listopada 1945 roku78. Większość Polaków chciała przedostać się do Lwowa w celu uzyskania listu repatriacyjnego
i wyjazdu do Polski79.
Niektórych przybyszy z głębi Związku Radzieckiego wręcz zmuszano do
pracy, mimo braku niezbędnych rzeczy. Przymus polegał na niewydawaniu por74
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Поверенный в Делах Польши г-н Матвин вручил В. М. Молотову 16 января 1946, Памятная записка (16.01.1946), s. 158-159.
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 19.
Zob. Справка о польских гражданах, прибывших из восточных областей СССР
и расселеных в областях УССР (11.12.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків
з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою
польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 75-77.
Справка о размещении на территории Украинской ССР бывших польских граждан,
прибывших из восточных областей РСФСР в 1944 г., [w:] В. Сергійчук, Депортація
поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою
владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 121.
Докладная записка о ходе репатриации бывших польских граждан из восточных
областей УССР по Московскому соглашению (06.11.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація
поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою
владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 146.
Докладная записка о ходе репатриации бывших польских граждан из восточных
областей УССР по Московскому соглашению (06.11.1945), s. 148.
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cji chleba. Innym razem Polacy otrzymali zatrute zboże przeznaczone do zasiewów, co spowodowało zatrucia pokarmowe u wielu ludzi80.
Natomiast sprawozdawcy chwalili się gorliwością w trosce o przybywających ze wschodnich części ZSRR „polskich obywateli” „w większości kobiet,
dzieci i staruszków” (60% –to Polacy, 30% – Żydzi, 10% – inne narodowości). Podkreślano, że przybywający zostali rozlokowani w „odremontowanych
domach, mieszkaniach kołchoźników, robotników oraz urzędników, a także
w hotelach dla robotników”; wydano im żywność, ubrania, obuwie, opał, a nawet wydzielono ogródki uprawne. Pomimo tylu zabiegów i trosk im okazanych,
przybywający Polacy, w większości, nie chcą iść do pracy81. Ci, którzy byli
zdolni do pracy, ale nie chcieli się zatrudniać, nie otrzymywali z żywności, dlatego znajdowali się w ogromnej potrzebie82.
Stąd niezwłoczna decyzja o tym, aby przyśpieszyć ich wywózkę do Polski. W tym celu zobowiązano odpowiednie organy do przygotowania odpowiedniej liczby wagonów: w grudniu 1944, styczniu oraz lutym 1945 r.
zostało zamówionych 47 078 wagonów83, w marcu 1945 r. – 645, a w kwietniu – 100084. Na jeden dzień wychodziło około 400 wagonów85. Pełnomocnik
Polski, Wolski, widząc, że sowieci transportują ludność polską w otwartych wagonach, stanowczo sprzeciwił się takim działaniom. Natomiast sowieci „uważali, że w październiku, kiedy warunki pogodowe są sprzyjające, można wywozić
Polaków (także aut.) otwartymi wagonami”86.
Władze radzieckie cały czas od początki akcji dokładnie analizowały, jakie
nastroje panowały wśród ludności przeznaczonej do „repatriacji”. Pojawiły się
dokumenty związane z analizą nastrojów wśród byłych obywateli Polski. Pierw80
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Справка о польских гражданах, прибывших из восточных областей СССР и расселеных
в областях УССР (11.12.1944), s. 77.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР товарищу Молотову В. М. (20.02.1945), [w:]
В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке
переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946
роках, Київ 1999, s. 119-120.
Справка о размещении на территории Украинской ССР бывших польских граждан,
s. 122.
Совнарком Союза ССР товарищу Кагановичу (20.02.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою
владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 123.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР товарищу Молотову В. М. (20.02.1945)...,
s. 120.
Tamże, s. 124.
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
Областей УССР в Польшу (10.10.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України.
Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського
населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 143-144.
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szy pochodzi z 22 września 1944 roku, czyli był stworzony już kilkanaście
dni po ogłoszeniu porozumienia o „repatriacji”. Ludność Polska zamieszkująca Ukrainę Zachodnią nie wyobrażała sobie, że ma być przesiedlona co najmniej z trzech powodów wymienionych w dokumencie. Pierwszy był związany
ze stałą pracą w miejscu zamieszkania. Polacy wskazywali na to, że nie mieli
pewności, że dostaną pracę po wyjeździe do Polski. Drugi powód niechęci do
emigrowania – to własne domy i mieszkania. Nie byli pewni, że po przekroczeniu granicy znajdą godziwe miejsce zamieszkania dla swoich rodzin. Trzeci
powód – to własne gospodarstwa – źródło utrzymania mieszkańców wsi87.
Umowę lubelską świadomi obywatele polscy rozumieli jako „sztuczkę
Związku Radzieckiego mającą na celu zabezpieczenie Zachodniej Ukrainy
przed przyłączeniem jej do Polski”88.
Polacy do decyzji o konieczności przesiedlenia stosowali się niechętnie. Nie
chcieli pozostawiać dorobku swojego życia oraz miejsca zamieszkania89.
Rozklejane na słupach ogłoszenia dotyczące planu „repatriacji” Polaków częstokroć w nocy były zrywane i niszczone. Z drugiej strony pojawiały
się bibuły zachęcające Polaków, by nie opuszczali miejsc zamieszkania i nie
wyjeżdżali do Polski. Było to odbierane przez rządzących jako działalność antyradziecka 90. Czasami głosiły one, że ewakuacja ludności polskiej i żydowskiej
„została skasowana”91.
Na ogół Polacy wykazywali niechęć do „repatriacji”. Do rzadkości należeli ci, którzy bez sprzeciwu poddawali się decyzjom rządzących i wyjeżdżali92.
Niektórzy Polacy, w wieku poborowym, woleli zaciągnąć się do wojska polskiego niżeli zapisać się na wyjazd93.
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Специальное сообщение O реагировании населения на Люблинское соглашение, s. 53-55.
Tamże, s. 57.
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 13.
Справка О работе Главного Представителя Правительства УССР об эвакуации польского
населения с територии УССР (03.11.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 67-68.
Докладная записка О ходе эвакуации польских граждан с территории УССР
и отрицательных проявлениях среди поляков (19.12.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація
поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 87.
Докладная записка о настроениях среди польского населения (13.10.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення
більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ
1999, s. 63.
Докладная записка О ходе эвакуации польских граждан с территории УССР
и отрицательных проявлениях среди поляков (19.12.1944), s. 83.
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Następny dokument badający nastroje wśród przeznaczonych do wywózki
Polaków pochodzi z 13 października 1944 roku. Z tego sprawozdania dowiadujemy się, że Polacy nie chcą emigrować, „nie widzą sensu”94. Podobne wnioski
były także podawane w sprawozdaniu z 15 grudnia 1944 roku. Czytamy w nich,
że Polacy nie tylko nie chcieli wyjeżdżać, zwłaszcza ze Lwowa, lecz byli gotowi stanąć do walki o swoje miasto95. Byli także tacy, którzy uważali, że „pozostawanie w Związku Radzieckim jest jednoznaczne z samobójstwem”96.
Profesor Politechniki Lwowskiej twierdził, iż uczeni Lwowa nie chcą wyjeżdżać do Polski, gdyż „władza (Komitet Wyzwolenia Narodowego) nie zasługuje
na szacunek”97.
Niezadowolenie wśród polskiej narodowości w Galicji Wschodniej wynikało z tego, że Polacy nie chcieli wyjeżdżać z miejsc stałego zamieszkania w zimie. Pragnęli, zwłaszcza lwowiacy, pozostać w mieście do wiosny98.
Rzeczywiście, czas na przesiedlenie ludności polskiej z ZSRR był nieodpowiedni. Nadchodziła zima. Ludzie przygotowali zapasy oraz opał. Nie byli
w stanie zabrać ze sobą wszystkiego. Także pola zostały już obsiane na zimę99.
Z drugiej zaś strony Polska jeszcze nie była całkowicie państwem oswobodzonym100.
Ponieważ Polacy mieszkający na wsiach posiadali dość sporą liczbę zwierząt hodowlanych i nie wszystkie nadawały się do dalekiej pieszej podróży, organizatorzy proponowali repatriantom, aby oddawali zwierzęta do skupu lub
rzezi. W zamian mieli Polacy otrzymać „pokwitowania zamienne”101.

3. Działania „repatriacyjne”
Ludność polska nie kwapiła się do pozostawiania miejsc zamieszkania, dorobku swojego życia, rodzinnego kraju102, dlatego też władze sowieckie zaczęły stosować „skuteczniejsze sposoby wpływu ich decyzję”, zwłaszcza poprzez
Докладная записка о настроениях среди польского населения (13.10.1944), s. 61.
Докладная записка О ходе эвакуации польских граждан с территории УССР и отрицательных проявлениях среди поляков (19.12.1944), s. 83.
96
Tamże, s. 83.
97
Специальное сообщение O реагировании населения на Люблинское соглашение, s. 58.
98
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (10.02.1946), s. 162.
99
Докладная записка о настроениях среди польского населения (13.10.1944), s. 64.
100
Справка О работе Главного Представителя Правительства УССР об эвакуации польского населения с територии УССР (03.11.1944), s. 67.
101
Районным представителям главного представителя правительства УССР, s. 74.
102
A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 14.
94
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aresztowania, deportacje, łapanki, rewizje, konfiskatę majątków, zajmowanie
mieszkań103, a także propagandę, która przyspieszała decyzję o wyjeździe104.
Niechcącym wyjechać do ojczyzny przodków wręczano wezwanie do wyjazdu
w celu „budowania ZSRR”. Aby więc nie trafić na Syberię pod wysubimowanym przymusem, Polacy wyjeżdżali do Polski105.
W noc z 3 na 4 stycznia 1945 roku władze radzieckie Lwowa, chcąc pokazać, jak traktują niepokornych i niechętnych do wyjazdu, przeprowadziły masowe aresztowania. W sumie zostało zaaresztowanych 772 osoby. Wśród nich profesorowie, inżynierowie, lekarze, artyści i księża106. Wszyscy oni byli uważani
za aktywnych polskich nacjonalistów, gdyż „znaleziono” w ich mieszkaniach
„antyradziecką, nacjonalistyczną literaturę, gazety, faszystowskie bibuły”107.
W sprawozdaniu rządzący przeprowadzają analizę reakcji oraz zachowań
ludności na masowe aresztowania. Iwan Hruszecki z dumą stwierdza: „Polacy
są bardziej chętni do wyjazdu”108.Widać więc, że „aresztowania antyradzieckich
elementów” spowodowały wśród Polaków „przyspieszenie wyjazdu”. Niektórzy przekonali się, że na ziemiach Ukrainy Zachodniej sowieci na dobre zapuścili korzenie, dlatego dochodzili do wniosku, że lepiej wyjechać109.
Poprzez aresztowania władze radzieckie ukazywały, że ten, kto nie chce wyjechać do Polski – zostanie wywieziony na Sybir110. Stąd taka dobrowolność
i chęć repatriacji. Dla porównania: przed aresztowaniami do wyjazdu dziennie
zgłaszało się 30-35 osób, po aresztowaniach – ok. 300 osób (w województwie
drohobyckim). Sawczenko w sprawozdaniu dla Chruszczowa chwali się: „po
przeprowadzeniu przez nas aresztowań zapisywanie się Polaków na wyjazd nagle wzrosło”111, czyli metoda poskutkowała. Zachęceni w taki sposób do wyjazdu Polacy na własną rękę zaczęli załatwiać potrzebne dokumenty oraz transport
dla przesiedlenia, nie oczekując od państwa pomocy112.
A. Redzik, Uniwersytet w latach 1939-1946, s. 1059.
Tamże, s. 1075.
105
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 13-14.
106
Докладная записка о проведении операции НКГБ в г. Львове по изъятию польского
националистического и антисовецкого элемента (13.01.1945), [w:] В. Сергійчук,
Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення
більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ
1999, s. 95.
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Tamże, s. 96.
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Zob. tamże, s. 97-99.
109
Специальное сообщение о ходе переселения польских граждан из УССР в Польшу
(03.02.1945), s. 101.
110
Tamże, s. 102.
111
Tamże, s. 103.
112
Tamże, s. 104.
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Z innego raportu dowiadujemy się, iż kolejnym działaniem na rzecz przyśpieszenia „repatriacji” Polaków było obciążanie ich wysokością podatków ponad siły113. Odmawiano Polakom wydawania dowodów osobistych, które umożliwiały spokojne funkcjonowanie na terenie USRR114.
Także ukraińscy nacjonaliści, spod znaku OUN-UPA „pomagali” Polakom
szybko podejmować decyzję o opuszczeniu majątków. W sprawozdaniach sowieci odnotowują, iż Ukraińcy grozili Polakom zagładą, jeżeli nie zgłoszą się
do wyjazdu. Rozrzucali także po miejscowościach kartki z pogróżkami. Częstokroć ataki ukraińskie nie kończyły się pogróżkami, lecz rzeczywiście dokonywali oni mordu też na tych Polakach, którzy zgłosili się do wyjazdu. Miał
to być przykład dla tych, którzy nie będą chcieli wyjechać (taką treść zawierały kartki porozrzucane po wsi Tarnawa powiatu dobromilskiego, gdzie zginęło
5 Polaków)115.
Aby zmusić Polaków do opuszczenia byłych ziem polskich, ukraińskie bandy dokonywały nocnych napadów oraz rabunków. Polacy częstokroć w nocy
nie spali w obawie przed napadem. Ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed tym, że trzeba będzie w pośpiechu uciekać do Polski, w niektórych
parafiach kapłani „zlikwidowali” Najświętszy Sakrament116.
Władze, w celu przyspieszenia akcji „repatriacyjnej”, same podżegały do
walk między obywatelami narodowości ukraińskiej i polskiej117. Odbywały się
akcje aresztowania, wywózek na roboty przymusowe. Wszystko to mobilizowało potrzebne władzom grupy do wyjazdu. Wobec tych, którzy mimo wszystko chcieli pozostać na dobrach rodzimych, zastosowywano rozwiązanie siłowe kierując do akcji odpowiednie grupy wojskowe118. Działo się to zwłaszcza
w Polsce wobec Ukraińców, gdzie oddziały UPA paliły wsie opuszczone przez
Ukraińców, niszcząc przy tym możliwość zamieszkania ich przez ludność polską przybywającą z terenów USRR. To dawało wojsku pretekst do stosowania
represji wobec ludności cywilnej „podejrzanej o sprzyjanie AUP”119.
Докладная записка О ходе эвакуации польских граждан с территории УССР и
отрицательных проявлениях среди поляков (19.12.1944), s. 85.
114
Tamże, s. 86.
115
Докладная записка О ходе работы по эвакуации польского населения с территории
УССР в Польшу (01.04.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі
документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з
УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 133.
116
Zob. J. Waligóra, Cierpiący Pasterz, s. 115-117.
117
Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukrainców z Polski do USRR 1944-1946, Dokumenty 1944-1945, t. I, s. 11.
118
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119
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Najmocniejszym uderzeniem w wartości wyznawane przez Polaków była
zmiana języka oraz szkolnych programów nauczania. Świadczy o tym list
Chruszczowa do Stalina z dnia 29 września 1944 roku, w którym informuje
o czynnościach, jakie należy podjąć, aby „przyspieszyć przesiedlenie” Polaków: 1) wprowadzić w średnich oraz wyższych szkołach jako język wykładowy
ukraiński i rosyjski; 2) w szkołach polskich, na równi z ukraińskimi i rosyjskimi, wprowadzić programy nauczania zatwierdzone przez Ludowy Komisariat
Oświaty USRR; 3) zobowiązać polski naród do wykonywania wszystkich zobowiązań, które wykonują inni obywatele Ukrainy Radzieckiej, to znaczy, że
mężczyźni oraz kobiety mają być powoływani do pracy „w przemyśle, do budowy twierdz obronnych oraz w innych celach na równi z obywatelami Ukrainy”.
Chruszczow zadowolony z własnego pomysłu oznajmia Stalinowi: „wszystkie
tego typu działania przyspieszą ewakuację ludności polskiej z terytorium USRR
do Polski”120.
Pełnomocnicy ze strony Polski nie zawsze kwapili się do wypełniania zobowiązań wypływających z układu lubelskiego. Przez to byli szykanowani
w raportach i sprawozdaniach przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie
wysiedlenia po stronie radzieckiej121 i byli określani jako „wrogo nastawieni do
władzy radzieckiej”122.
Po przeprowadzonych aresztowaniach pojawiło się tyle chętnych do wyjazdu, że władze polskie nie były w stanie wszystkich przyjąć, tłumacząc się przy
tym, że nie mają miejsca na osiedlenie przybyszy123. Natomiast strona radziecka
tę sytuację tłumaczyła w taki sposób, że w komisjach po stronie polskiej zasiada
wiele „uczestników polskich organizacji nacjonalistycznych oraz inne antyraЛист М. Хрущова Й. Сталіну про заходи, які мають прискорити переселення подяків з
УРСР у Польщу (29.09.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі
документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з
УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 60-61.
121
Докладная записка о деятельности Районных уполномоченных Польского Комитета
Нацио нального Освобождения по эвакуации польчкого населения (16.12.1944), [w:]
В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке
переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946
роках, Київ 1999, s. 79-80.
122
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории УССР и
антисоветских проявлениях националистических элементов По предварительным
данным по Западным областям Украины учтено польского и еврейского населения,
подлежащего эвакуации в Польшу, 187356 семей или 650570 человек (05.02.1945), [w:]
В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке
переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946
роках, Київ 1999, s. 112.
123
Специальное сообщение о ходе переселения польских граждан из УССР в Польшу
(03.02.1945), s. 104.
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dzieckie elementy”, które dążą do tego, aby przesiedlenie polskiej ludności zablokować124. W związku z tym władze radzieckie Lwowa aresztowały również
członków komisji zajmujących się przesiedleniem Polaków oraz Żydów125.
Być może w poszczególnych przypadkach specjalnie stawiano na stanowiskach w Komisji do spraw „repatriacyjnych” ludzi działających w podziemiu
oraz Armii Krajowej. Natomiast pułkownik Hrebczenko wylicza szereg osób
na stanowiskach pełnomocników oraz ich współpracowników, nazywając ich
„zawziętymi nacjonalistami”, współpracownikami AK. Podkreślał, że to oni
sami agitują do tego, aby porozumienie lubelskie zostało zerwane126. Podobna
treść została podana w sprawozdaniu z dnia 10 marca 1945 roku. Stąd decyzja
o zwolnieniu z pracy wszystkich osób, które nie wzbudzają zaufania. Większość
z nich została także aresztowana pod zarzutem aktywnej działalności w AK lub
innej antysowieckiej działalności. Każdy, kto był podejrzewany o to, że przyczynia się do zatrzymania akcji przesiedlenia Polaków do Polski, był natychmiast aresztowany127.
Władze Ukraińskiej Radzieckiej Republiki w sprawozdaniach cały czas wyrażają niezadowolenie z prac Tymczasowego Rządu Polskiego. Podkreślają,
że ich plany nie są należycie realizowane. Rząd Polski tłumaczy się niemożliwością przyjęcia zaplanowanej przez USRR liczby ludności polskiej i żydowskiej. Jest to związane z „trudnościami rozlokowania” przybyszy. Chętniej są
przyjmowani mieszkańcy wsi, natomiast dla mieszczan brakuje niezbędnych
miejsc do zamieszkania. Tego typu nieuzgodnienie ma miejsce w ciągu całego
okresu przesiedleńczych prac128.
„Wyzwolenie ważniejszych województw Polski” przez Armię Czerwoną
zmieniło rytm przesiedlenia, gdyż Polacy stali się bardziej chętni do wyjazdu129.
Tamże, s. 105.
Zob. tamże, s. 106-108.
126
Zob. Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории УССР
и антисоветских проявлениях националистических элементов По предварительным
данным по Западным областям Украины учтено польского и еврейского населения,
подлежащего эвакуации в Польшу, 187356 семей или 650570 человек (05.02.1945),
s. 112-113.
127
Секретарю ЦК КП/б/ Украины тов. Коротченко Д. С. г. Киев (10.03.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення
більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ
1999, s. 128-129.
128
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории УССР в Польшу
(05.01.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про
насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу
в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 91.
129
Специальное сообщение о ходе переселения польских граждан из УССР в Польшу
(03.02.1945)..., s. 100.
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Natomiast sowieci ciągle podkreślali, że Rząd Polski „nie ma planu” na rozsiedlenie przybyszy z Ukrainy Zachodniej pomimo tego, że Polska już została
„wyzwolona”. Przy tym podkreślali, że to Polacy domagają się wywiezienia ich
do Polski, gdyż chcą zagospodarować ziemie uprawne na wiosnę130.
Komisje zajmujące się przesiedleniem ludności polskiej niejednokrotnie
stwierdzały, że wysiedlenie jest hamowane przez brak potrzebnego transportu.
Kolej nie wywiązuje się z nałożonych nań zobowiązań, a za oknem sroga zima.
Oprócz braku wagonów, brakuje także lokomotyw. Wszystko to powodowało
opóźnianie terminów ewakuacji131. Często wagony dla przesiedleńców były dostawiane z kilkudniowym opóźnieniem, gdyż brakowało pustych132. „Repatrianci” byli zmuszeni oczekiwać pod gołym niebem nawet po 10-15 dni133. Stąd załadowywanie wagonów odbywało się w ogromnym pośpiechu, przez co często
dochodziło do łamania ustalonych zasad134. Niekiedy podstawiona liczba wagonów była zbyt mała, aby mogli wyjechać nimi wszyscy chętni. Brak jakiegokolwiek wyposażenia w wagonach powodował to, że ludzie wyjeżdżali w warunkach zwierzęcych. Niestety bardzo złe warunki sanitarne oraz brak lekarzy
i leków powodowały, że podróżujący repatrianci, zwłaszcza dzieci, umierały135.
Rejestracja Polaków na wyjazd ze Związku Radzieckiego odbywała się regularnie, jednak władze radzieckie nieustannie podkreślały w swoich raportach,
że to z powodu „braku wagonów ludność polska nie może wyjechać” i dlatego
nadal mieszka w swoich posiadłościach136.
Władze radzieckie ciągle szukały sposobów, by „pomóc” Polakom jak najszybciej wyjechać. W jednym z dokumentów władze sowieckie przedstawiły projekt przygotowania transportu zaprzęgowego, który miał przyśpieszyć
oraz usprawnić wyjazd Polaków. Każde województwo Ukrainy Zachodniej
(równieńskie, wołyńskie, lwowskie, tarnopolskie, drohobyckie i stanisławowskie) zostało zobowiązane do przygotowania transportu zaprzęgowego i w 5 dni
przed „ewakuacją” miała być podana dokładna liczba, ile tego typu transportu
Секретарю ЦК КП/б/У товарищу Коротченко Д. С. Справка (05.03.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення
більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ
1999, s. 127.
131
Специальное сообщение о ходе переселения польских граждан из УССР в Польшу
(03.02.1945), s. 110.
132
Докладная записка О ходе работы по эвакуации польского населения с территории
УССР в Польшу (01.04.1945), s. 132.
133
Совнарком Союза ССР товарищу Кагановичу (20.02.1945), s. 124.
134
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории УССР в Польшу
(05.01.1945), s. 92.
135
Tamże, s. 93.
136
Докладная записка О ходе работы по эвакуации польского населения с территории
УССР в Польшу (01.04.1945), s. 133.
130
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potrzebuje każdy rejon. Miały też być rozpracowane trasy oraz porządek wykorzystania tego typu transportu. Zaplanowano też, że dla polskiej ludności, która
będzie przemieszczać się tym transportem, ma być zagwarantowana ochrona137.
Z kolejnych dokumentów wynika, iż z powodu braku potrzebnej ilości transportu nie tylko zadecydowano o tym, że „repatrianci” będą dowożeni jedynie
do granicy z Polską, ale także o tym, że transport zaprzęgowy ma pochodzić
z własności wyjeżdżających. Kolumny miały składać się z 30-40 furmanek. Natomiast kolej miała być wykorzystywana jedynie w „wyjątkowych sytuacjach”.
Tłumaczono to faktem, że kolej jest wykorzystywana na rzecz wojny138.
Polacy pozostawiający miejsce stałego zamieszkania oraz dorobek swojego
życia niejednokrotnie odczuwali na własnej skórze bezprawie tych, którzy byli
zobowiązani do pilnowania porządku w czasie ich przesiedlenia. Działacze partyjni łamiąc zasady oraz obowiązujące prawo, odbierali Polakom majątek, należący do przesiedleńców139.
Na przykład, mimo iż Polacy wyjeżdżający do Polski mogli w bankach wymienić ruskie pieniądze na polskie, częstokroć zdarzało się, iż ruskie pieniądze
odbierano im na granicy podczas jej przekraczania140. Zdarzały się także tego
typu sytuacje, iż rejonowi pracownicy NKWD oraz NKGB odbierali wyjeżdżającym bydło (41 koni, 37 krów, 2 owce), zboże (ok 30 ton) i maszyny rolne (31
furmanek, pługi i brony etc.). Odpowiedzialni za załadowanie byłych obywateli
polskich i ich dobytku do wagonów pobierali łapówki141.
Deportowani pozostawili po sobie w kraju poprzedniego zamieszkania
ogromny majątek: ziemie, nieruchomości, cerkwie, kościoły, więc państwo
wszystko to przejęło na własność. Często, zwłaszcza świątynie, stały się przedmiotem grabieży142.
Rząd radziecki hojnie szafował losem Polaków oraz Żydów. Snuł daleko idące plany dotyczące „repatriacji” tych narodowości. Stanem na 1 styczПостановление Совета Народных Комиссаров УССР и Центрального Комитета Украины
от 1944 О мобилизации гужевого транспорта для перевозки на территорию Польши,
[w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке
переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946
роках, Київ 1999, s. 71.
138
Районным представителям главного представителя правительства УССР, s. 74.
139
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 22.
140
Справка (27.12.1944), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі
документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з
УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 89.
141
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (03.12.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з
України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою
польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 153-154.
142
Por. A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 15-16.
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nia 1945 roku: zgłoszonych do wyjazdu do Polski było 45 993 rodziny (139
724 osoby). W okresie od 15 listopada 1944 do 1 stycznia 1945 roku (w ciągu
1,5 miesiąca) zostało wywiezionych 6 686 rodzin (18 023 osoby)143.
Stanem na 1 lutego 1945 roku z Zachodniej Ukrainy do wyjazdu zgłosiło się
73 571 polskich i żydowskich rodzin (219 424 osób). Zostało wywieziono do
Polski w tym okresie 15 490 rodzin (42 605 osób)144.
Miesiąc później, 1 marca 1945, okazało się, że należy deportować z zachodnich województw Ukrainy 197 046 rodzin (678 284 osoby) pochodzenia polskiego, żydowskiego oraz innych (z rodzin mieszanych). Dokument archiwalny
podaje dokładne statystyki dotyczące konkretnych województw, z których mają
być wywiezieni polscy obywatele. Ciekawe, bo podanie o wyjazd wśród Polaków złożyło aż 343 861 osób. Statystyki odnotowały, jaki rodzaj prac wykonywały poszczególne grupy społeczne, ile zwierząt zostało wywiezionych, ile
maszyn rolnych, produktów, a ile czego Polacy pozostawili przyszłym gospodarzom145.
Kolejne sprawozdanie o przebiegu „repatriacji” obywateli polskich pochodzi
z 1 kwietnia 1945 roku. Sprawozdawca podkreśla, że wywiezieniu podlega 207
170 rodzin (726 353 osoby) pochodzenia polskiego i żydowskiego. Do wyjazdu
do Polski zgłosiło się 153 413 rodzin (452 689 osób)146.
Sprawozdanie z 5 lipca 1945 roku podaje, że na terytorium Ukrainy Zachodniej zarejestrowano na wyjazd do Polski 204 077 rodzin (598 040 osób) ludności polskiej oraz żydowskiej. Natomiast zostało wywiezione do Polski, stan na
dzień 01 lipca 1945 roku, 96 043 rodziny (294 038 osób)147.
Sprawozdanie z dnia 10 października 1945 roku podaje, że na Zachodniej
Ukrainie mieszka 256 428 rodzin (797 907 osób). Do wyjazdu do Polski zgłosiło się 233 121 rodzin (675 096 osób). W ostatnim czasie zostało wywiezionych
do Polski 158 614 rodzin (480 483 osób)148.
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории УССР в Польшу
(05.01.1945), s. 90.
144
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории УССР и
антисоветских проявлениях националистических элементов По предварительным
данным по Западным областям Украины учтено польского и еврейского населения,
подлежащего эвакуации в Польшу, 187356 семей или 650570 человек (05.02.1945), s. 111.
145
Секретарю ЦК КП/б/У товарищу Коротченко. Справка (05.03.1945), s. 125-127.
146
Докладная записка О ходе работы по эвакуации польского населения с территории
УССР в Польшу (01.04.1945), s. 131.
147
Докладная записка О ходе работы по эвакуации польского населения с территории
УССР в Польшу (05.07.1945), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі
документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з
УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 134.
148
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
Областей УССР в Польшу (10.10.1945), s. 142.
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W grudniu 1945 roku na terytorium Ukrainy Zachodniej ciągle mieszkali Polacy. Liczba rodzin wynosiła 269 179 (817 737 osób), chętnych wyjechać
do Polski było 257 071 rodzin (736 989 osób). Już wyjechało 197 164 rodziny
(585 360 osób). W samym listopadzie 1945 roku w celu przesiedlenia obywateli polskich kolej podstawiła 3151 wagonów, które wywiozły 17 855 rodzin (48
641 osób). Władze radzieckie prowadziły także ewidencję tych obywateli, którzy ciągle nie zgłaszali się do wywózki. Ich liczba sięgała 12 108 rodzin (81
848 osób). Natomiast spośród zarejestrowanych na wyjazd oczekiwało 59
907 rodzin (151 629 osób)149.
W grudniu 1945 roku lwowska kolej podstawiła dla załadunku polskich obywateli i ich majątków 2 231 wagonów, które przetransportowały do Polski 10
321 rodzin (27 170 osób)150. Stan „repatriacji” na początek stycznia 1946 roku
wyglądał następująco: do Polski wyjechało już 207 485 rodzin (612 530 osób)151. Ale jeszcze się nie zgłosiło do rejestracji na wyjazd 14 502 rodziny (73
398 osób). Natomiast spośród zarejestrowanych oczekiwało na wywózkę 56
553 rodziny (140 714 osób)152.
Sprawozdanie z lutego 1946 roku podaje, że na terytorium Ukrainy Zachodniej mieszka 293 131 rodzin (852 298 osób) ludności polskiej, chętni wyjechać
do Polski stanowili 285 015 rodzin (806 240 osób). Do Polski zostało wywiezionych już 210 901 rodzin (621 757 osób)153.
Kolejne sprawozdanie jest datowane na 5 kwietnia 1946 roku. Z niego dowiadujemy się, że w marcu kolej podstawiła 2290 wagonów, które wywiozły
do Polski 8929 rodzin (27 210 osób)154 i że na terytorium Ukrainy Zachodniej
nadal mieszka 296 120 rodzin (855 203 osoby) ludności polskiej. D wyjazdu
zgłosiło się 292 943 rodzin (828 820 osób); wyjechało 222 067 rodzin (654 073
osoby)155.
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (03.12.1945), s. 150-151.
150
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (10.01.1946), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з
України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою
польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 156.
151
Tamże, s. 155.
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Tamże, s. 156.
153
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (10.02.1946), s. 161.
154
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (05.04.1946), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з
України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою
польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 164.
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Tamże, s. 163-164.
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W kwietniu lwowska kolej podstawiła 3786 wagonów, które wywiozły do
Polski 15 825 rodzin (45 964 osób)156.
Stan mieszkańców ludności polskiej na dzień 1 maja 1946 roku na Ukrainie Zachodniej wynosił 298 999 rodzin (858 859 osób). Chętnych, by wyjechać do Polski zgłosiło się 294 035 rodzin (832 666 osób). Już wyjechało 237
092 rodziny (700 037 osób)157. Jeszcze nie zgłosiły się na rejestrację do wyjazdu
4 964 rodziny (26 193 osoby). Spośród zgłoszonych jeszcze nie wyjechało do
Polski 56 143 rodziny (132 629 osoby)158.
Sprawozdanie z sierpnia 1946 roku ukazuje, że na terytorium Ukrainy Zachodniej zarejestrowano 350 226 rodzin (873 478 osób). Do wyjazdu zgłosiło
się poprzez rejestrację 301 755 rodzin (859 905 osób). Do Polski już wyjechało
272 544 rodziny (789 982 osoby). Nie zarejestrowanych (niechętnych do wyjazdu) pozostało 3 471 rodzin (13 573 osoby). 6455 rodzin (17163 osoby) odmówiło wyjazdu, wycofując swoje podania, 3610 rodzin (8463 osoby) przeniosło
się w inne miejsca zamieszkania, skąd nie wywożono do Polski. Niestety, wielu
Polaków nie wyjechało do Polski także z powodu aresztowań i uwięzienia oraz
wywiezienia na Sybir)159.
Analizując dokumenty archiwalne dotyczące „repatriacji” Polaków z ziem
Zachodniej Ukrainy na zachodnią Polskę Wołodymyr Serhijczuk, historyk ukraiński, podaje dokładne dane dotyczące ilości wysiedlonych rodzin oraz osób
w poszczególnych województwach160:
województwo
1
2
3

wołyńskie
równe
tarnopolskie

4
5
6
7

stanisławowskie
Lwowskie
Drohobyckie
Czerniowieckie

Rodziny
20867
22128

74467

Osoby
64798
69075
233617

26568
85235
40286
2993

77930
218711
115278
10573

Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (05.05.1946), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з
України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою
польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 167.
157
Tamże, s. 166.
158
Tamże, s. 167.
159
Докладная записка О ходе работы по эвакуации польского населения с территории
Западных областей Украины в Польшу (05.08.1946), [w:] В. Сергійчук, Депортація
поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою
владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ 1999, s. 169.
160
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 20.
156
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Dopiero w lipcu 1945 roku Polacy mogli odmówić wyjazdu poprzez złożenie podania oraz zwrócenie wcześniej otrzymanych dokumentów. Dzięki temu
byli skreślani z listy osób zobowiązanych do wyjazdu. W tym momencie byli
zobowiązani do wykonywania wszystkich zobowiązań nałożonych przez państwo na obywateli radzieckich161.
Wywożenie polskich obywateli ze Lwowa zostało przerwane na okres od
1 listopada 1945 roku do 1 kwietnia 1946 roku. Wiceprezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Grabski prosił władze radzieckie o niezaprzestawanie ewakuacji, ponieważ 20 000 mieszkańców Lwowa było całkowicie przygotowanych do „repatriacji”, wiedząc o tym, że miała ona być ukończona w 1945 roku162.
Swoje cele związane z wywózką Polaków sowieci osiągali na różne nieuczciwe sposoby. Z każdym swoim sukcesem się obnosili. Odnotowywali w sprawozdaniach „skuteczność” własnej działalności. Cieszyli się, gdy w gazetach odnajdywali ogłoszenia o tym, że Polacy, szykując się do wyjazdu, sprzedają swój
majątek163.

4. Skutki „repatriacji”
Prosty lud, który był wywożony „dobrowolnie-przymusowo”, usiłował zabrać ze sobą swój dobytek życia, szczególnie zwierzęta oraz maszyny rolnicze.
W czasie repatriacji ze USRR Polacy wywieźli zwierzęta164:
Zwierzęta
1
2
3
4

Konie
Bydło rogate
Świnie
Owce i kozy

Pogłowie
44939
103741
11312
29333

Zabierano także ze sobą inwentarz rolniczy, dzięki któremu można było obsiewać oraz obrabiać ziemie odzyskane165:

Докладная записка О ходе работы по эвакуации польского населения с территории
УССР в Польшу (05.07.1945), s. 135-136.
162
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (03.12.1945), s. 153.
163
Zob. Докладная записка о настроениях среди польского населения (13.10.1944), s. 63.
164
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 20.
165
Tamże, s. 20-21.
161
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1
2
3

Inwentarz
Narzędzia do uprawy ziemi
Siewniki
Maszyny do zbierania plonów

liczba maszyn
44020
835
2388

Polacy wyjeżdżający z miejsca stałego zamieszkania, nie mając pewności
jutra, zabierali ze sobą także żywność166:
1
2

Wszystkie produkty
Ziarna

Cetnary
2105782
1249435

Tę pełną zgrozy sytuację wygnańców z ojczystej ziemi opisał świadek tamtych chwil: „Na stacji ładunkowej masy ludzkie wygnańców. Czekają na wagony. Tysiące paczek, skrzyń, tobołów, ryk bydła, wrzawa i krzyki. Nad wszystkim potworna groza życia i niepewność ludzkiego jutra”167.
Naukowcy i profesorowie lwowskich uczelni wyjeżdżali stopniowo. „Sowieci zgodzili się w umowie z tworzącym się komunistycznym rządem Polski na to, aby opuszczający Lwów uczeni zabrali ze sobą swój warsztat pracy,
czyli prywatne książki i aparaturę”. Jednak sprawę utrudniali urzędnicy oraz
niedostateczna ilość środków transportu. „Nie zezwolono na wywożenie zasobów materialnych uczelni, w tym uniwersytetu. Nie zezwolono na wywiezienie
cennych zbiorów bibliotecznych”168.
Przedwojenna kadra Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie rozjechała
się po całej Polsce, stanowiąc trzon nowo powstających uniwersytetów w Toruniu, Wrocławiu, Łodzi169. Lwowskie środowisko naukowe zasiliło także uniwersytety w Krakowie, Gliwicach, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu170.
Dokument archiwalny pochodzący z 05 marca 1945 roku stwierdza, że problem majątku kościelnego nie był do tej pory rozstrzygnięty171. Ks. Julian Bażycki
zachęcał wiernych swojej parafii w Sokolnikach, aby wyjeżdżali do Polski w sposób zorganizowany w tym celu, aby „zabrać ze sobą cały majątek kościelny”172.
Likwidacja parafii nie była rzeczą prostą, trzeba było zrobić własnoręcznie
odpowiednie paki na rzeczy kościelne, a było ich w każdej parafii sporo. Potem
kapłani rozdawali te paczki swoim parafianom w celu przewiezienia ich do PolTamże, s. 21.
J. Anczarski, Kronikarskie zapisy, s. 500.
168
A. Redzik, Uniwersytet w latach 1939-1946, s. 1075.
169
Tamże, s. 1076-1077.
170
Zob. tamże, s. 1075.
171
Секретарю ЦК КП/б/У товарищу Коротченко Д. С. Справка (05.03.1945), s. 128.
172
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
Областей УССР в Польшу (10.10.1945), s. 144.
166
167
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ski. Parafianie przewozili wraz z rzeczami osobistymi także rzeczy kościelne, a potem „dawali do przechowania różnym parafiom w Bytomiu, Katowicach czy w innych miejscowościach”173. Kapłani przy „likwidacji parafii” starali się zabrać nie
tylko najwartościowsze rzeczy (figury, krucyfiksy), ale także agendy parafialne174.
Blicharski – tramwajarz lwowski – zaproponował wyjeżdżającym Polakom,
aby „zabrali ze sobą urnę z ziemią obrońców Lwowa. Ona będzie świadectwem
naszego przywiązania do Lwowa, jako do miasta polskiego, o które Polacy jeszcze będą walczyć”175.
W kwietniu 1946 roku władze radzieckie zarządziły wyjazd arcybiskupa Baziaka ze Lwowa radzieckiego do Polski. Wtedy została podjęta decyzja
o „przeniesieniu agend Seminarium Duchownego i Kurii metropolitalnej wraz
z archiwum do Polski. W sobotę 13 X 1945 r. ładowano skrzynie z dobytkiem
Seminarium do sześciu wagonów na stacji”. 20 października 1945 roku Seminarium Duchowne ze Lwowa zostało przeniesione do Kalwarii Zebrzydowskiej”176.
OO. Bernardyni wyjeżdżając ze Lwowa, spakowali najcenniejsze rzeczy (bibliotekę klasztorną, naczynia liturgiczne, „cenne aparaty”) w trzy wagony towarowe i lorę (wagon towarowy bez bocznych ścian) – a w niej skrzynia długości
10 metrów, a w skrzyni obraz Tadeusza Popiela „Grób Pana Jezusa”177. Rzeczy
Bernardyni spakowali do „kilkaset pak, skrzyń i koszów”178. Specjalnie wysłani żołnierze kontrolowali, co zakonnicy wynosili z klasztorów przed oddaniem
kluczy Komisji Likwidacyjnej179. Transport wywożący duchowieństwo ze Lwowa liczył 72 wagony180.
Rzecz jasna, że wyjeżdżający nie byli w stanie zabrać ze sobą całego swojego majątku. Dlatego każda rodzina pozostawiła po sobie domy mieszkalne,
ziemie uprawne, obsiane ziemie ozimą pszenicą oraz żytem, mieszkania w miastach. Państwo radzieckie wyceniło „łup” na 233.537.063 rubli181.
Często się zdarzały takie sytuacje, że przybywając na ziemie Polski „repatrianci” nie byli oczekiwani przez nikogo, ich mienie nie było zabezpieczone
przed kradzieżą182. Przybywając na nowe miejsce zamieszkania, byli nie tylko
J. Anczarski, Kronikarskie zapisy, s. 493.
Zob. tamże, s. 494-497.
175
Докладная записка „О ходе эвакуации польского населения с территории Западных
областей УССР в Польшу” (10.01.1946), s. 156.
176
J. Anczarski, Kronikarskie zapisy, s. 488-489.
177
J. Waligóra, Cierpiący Pasterz, s. 126.
178
Tamże, s. 128.
179
Tamże, s. 130.
180
Tamże, s. 138.
181
В. Сергійчук, Депортація поляків з України, s. 21.
182
Докладная записка О ходе эвакуации польского населения с территории УССР в Польшу
(05.01.1945), s. 94.
173
174

186

Cele oraz skutki „repatriacji” i wywózek z Galicji Wschodniej

zdezorientowani, ale także bardzo biedni, bo pozbawieni majątku, który pozostawiali lub, ewentualnie, sprzedali za marne pieniądze”183. Przybywających na
ziemie odzyskanie „repatriantów” czekała trudna sytuacja bytowa, co wywoływało nie tylko rozczarowanie, ale także chęć powrotu do domu184.
Ofiary przymusowych przemieszczeń, jeżeli okoliczności sprzyjały, nie tylko zachowują pamięć o swojej tożsamości, ale także „kultywują tradycję przynależności do swej utraconej małej ojczyzny”185.
Pamięć ludzka może zebrać wiele przeżyć, uczuć, wiedzy. Ona także częstokroć przechowuje noszone w sercu wspomnienia jako coś bardzo ważnego, co
ma wpływ na kształt życia i myślenia. Trudno jest zapomnieć coś lub kogoś, co
spowodowało ogromny ból. Nawet gdy życie się ułożyło nie najgorzej, mimo
wszystko serce wraca do rodzinnego domu, do Lwowa. Danuta Tęczarowska po
długich latach na wygnaniu pozostawiła swoje wspomnienia jako dar serca dla
córki. Napisała w słowie wstępnym: „kocham to miasto, gdzie żyły razem trzy
narodowości: Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Za czasów mojego dzieciństwa Ukraińcy nazywali się Rusinami i odnosili się do Polaków jak do braci. Obchodziło się
Boże Narodzenie dwa razy: »nasze« i »wasze«... Żydzi – mądry i zagadkowy
dla nas naród, trzymali się swojej religii i obyczajów i dodawali miastu dużo
uroku. Mimo wszystkich różnic i gorzkich walk i wspomnień nie mogę oprzeć
się uczuciu, że tak Ukraińcy jak i Żydzi są mi bliscy”186.
Wysiedleni ludzie nie zapomnieli o tragicznych miejscach swojej deportacji
i o tym, że często odbywały się one z użyciem przemocy i kosztowały wiele
ofiar. Wracają oni w te miejsca, zwłaszcza na cmentarze, troszcząc się o zachowanie pamięci o przodkach187.
Ukraińcy deportowani z Rzeczypospolitej zabiegają o to, aby zachować
świadectwa o ukraińskim charakterze ziem na zachód od Bugu i Sanu. Dotyczy
to przede wszystkim opieki nad cmentarzami i miejscami pochówku ofiar walk
polsko-ukraińskich, ratowania niszczejących cerkwi i innych ośrodków kultu,
zaakcentowania działalności na tym terenie wybitnych ukraińskich działaczy
na niwie polityki, cerkwi, kultury, sztuki itp., zachowanie starych, ukraińskich
nazw terenowych188.
Polacy przesiedleni na ziemie Polski Zachodniej często powracają nie tylko
myślami na Wschód, skąd pochodzą ich korzenie rodowe. Przy różnych oka„Druga repatriacja” ludności polskiej z ZSRS na Warmii i Mazurach. Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie z lat 1955-1962, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Mariusz Korejwo, Olsztyn 2016, s. 10.
184
Por. tamże, s. 21.
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A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 5.
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D. Tęczarowska, Deportacja w nieznane, s. 5.
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Por. A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 23.
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zjach odwiedzają miejscowości swoich przodków, wspomagają ludność, która
obecnie zamieszkuje ich domostwa rodzinne. Jednak najchętniej biorą udział
w uroczystościach religijnych189.

Wnioski
Analiza źródeł, zwłaszcza archiwalnych, budzi wiele emocji i współczucia
wobec ludzi pokrzywdzonych przez los, przez system, przez państwo, przez innych ludzi. Szacowane liczby wysiedlonych ludzi z ziem odebranych Polsce budzą przerażenie. Szacuje się, iż sowieci wysiedlili około 3 000 000 osób190.
Tak zwane repatriacje były raczej deportacjami stanowiącymi „nieodłączny
element stalinowskiej polityki narodowościowej”191. „Przymusowe przesiedlenie” stało się życiową tragedią wszystkich tych, którzy zostali wypędzeni z własnego domu. Natomiast władze radzieckie, realizujące umowę lubelską, były
przekonane o tym, iż jest to „ważne, wielkie dzieło państwowo-historyczne,
które otrzymali od Partii oraz Rządu”192.
Domyślamy się, że deportowani obywatele odczuwali i byli przekonani
o tym, że zostali pokrzywdzeni193.
Z początkiem roku 1946 roku w Galicji Wschodniej pozostawały już tylko
resztki Polaków, ponieważ ludność polska uciekała z tych ziem „przed gwałtami władzy radzieckiej, która postanowiła całkowicie oczyścić ją z elementu
polskiego. Za każdą cenę. To było postanowione, zadecydowane i wykonywane
z całą radziecką bezwzględnością, dla której wszystkie środki są dopuszczalne.
Kto z Polaków chciał żyć – musiał uchodzić. Innego wyjścia nie było”194.
Na Ukrainie Zachodniej z zarejestrowanych 305 226 rodzin (873 478
osób) obywateli polskich. Do wyjazdu zgłosiło się 301 755 rodzin (859 905
osób). „Repatriowano” 272 544 rodzin (789 982 osób). W związku z tym, iż
1 września 1946 akcja przesiedleńcza została przerwana, do Polski nie zdążyło
wyjechać 29 211 rodzin (69 923 osoby). Spośród tej liczby odmówiło wyjazdu,
wycofując swoje dokumenty 6 455 rodzin (17 163 osoby). 3 610 rodzin (8 463
Zob. A. Zwoliński, Spotkanie u Matki Winnickiej, Niedziela Ogólnopolska 2/2018, str. 43 http://m.niedziela.pl/artykul/134947/nd/Spotkanie-u-Matki-Winnickiej,
190
A. Redzik, Uniwersytet w latach 1939-1946, s. 1076.
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Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukrainców z Polski do USRR 1944-1946, Dokumenty 1944-1945, t. I, s. 16.
192
Отчет о проведенной работе главного Представителя Правительства УССР по
эвакуации польских граждан с территории Западных областей Украины за период с 10
октября 1944 г. по 15 сентября 1946 года (15.09.1946), s. 174.
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A. Gil, Deportacja Ukraińców z Polski w latach 1944-1946, s. 5.
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osoby) wyjechało z tych (osiemnastu) rejonów, w których była przeprowadzana
akcja „repatriacyjna”. Natomiast pozostała liczba 2 712 – to liczba osób, spośród których jedni umarli, a inni zostali aresztowani lub uwięzieni195.
Tych, kto organizował akcję przesiedleń, reżim komunistyczny ZSRR oraz
komunistyczny rząd Polski „odznaczył orderami oraz medalami”196 za „aktywny udział w przeprowadzeniu ewakuacji ludności ukraińskiej z terytorium Polski do Ukraińskiej SRR oraz ludności polskiej z terytorium Ukraińskiej SRR do
Polski”197.

Streszczenie
„Repatriacja” przymusowa zawsze pozostawia w sercu osoby wywiezionej ślad zaznanej krzywdy. Historia, zwłaszcza wojenna oraz powojenna, niejednokrotnie ukazuje
los ludzi dotkniętych koniecznością pozostawienia domu rodzinnego, dorobku całego życia, przyjaciół, środowiska. Polacy mieszkający na Kresach Wschodnich bardzo dotkliwie odczuli decyzje państwa sowieckiego ingerującego w życie wielu narodów, a także
trójki jałtańskiej troszczącej się o lepszy los mocarstw nie zważając na potrzeby i odczucia narodów mniejszych.
Ten artykuł ma na celu ukazać cele jakimi kierowali się rządzący decydując o masowej wędrówce ludów, także sposoby „repatriacyjne” władz radzieckich wobec narodu
polskiego zamieszkującego Galicję Wschodnią oraz skutki tych działań. W zasadzie praca będzie oparta na „nieznanych” dokumentach archiwalnych, które zostały zgromadzone i wydane przez ukraińskiego historyka Włodzimierza Serhijczuka. Ukazują one nie
tylko sposoby działania rządzących, ale także opisują nastroje, jakie panowały wśród
zdezorientowanej ludności oraz reakcje Polaków zamieszkujących Kresy.
Słowa kluczowe: Repatriacja, Kresy Wschodnie, Serhijczuk
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эвакуации польских граждан с территории Западных областей Украины за период с 10
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196
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Совета СССР о награждении орденами и медалями работников главного
представителя и главного уполномоченного правительства Польской Республики
по делам эвакуации украинского и польского населения (1947), [w:] В. Сергійчук,
Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення
більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках, Київ
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Abstract
The goals and effects of „repatriation” and deportations
from Eastern Galicia
Forcible repatriation always caused sense of wrong. The history, especially of war and
post-war periods, shows lives of people who were deprived of their family home, property, friends and environment. The Poles, who used to live in Eastern Borderlands (Kresy
Wschodnie), experienced the decision of Soviet and Crimea Conference very painfully,
as the allied powers cared for their own business and did consider the needs and feelings
of smaller nations. The aim of this statement is to show what the aim of the Soviet government was, when it decided about the repatriation, what the ways of repatriation were and
what the results of the repatriation were.
This article is based on unknown archive documents, collected and published by the
Ukrainian historian Volodymyr Serhyichuk. The documents show not only the ways of
action of Soviet but also people reaction and feeling.
Keywords: Repatriation, Eastern Borderlands, Serhijczuk
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Указ Президента Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями работников главного представителя и главного уполномоченного правительства Польской
Республики по делам эвакуации украинского и польского населения (1947), [w:] В. Сергійчук, Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках,
Київ 1999, s. 175-179.
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Siostry Boromeuszki ze Świebodzina –
ofiary rosyjskiego bezprawia
Relacja faktów, kontekst czasowy i stan badań
Wstęp
W niniejszym referacie ukazane zostaną tragiczne losy Sióstr Boromeuszek
w Świebodzinie pod koniec II wojny światowej. Temat jest o tyle ważny, że
wcześniej ze względu na tzw. poprawność polityczną, nie wolno było o nim
wspominać. Prawdę skrywano, bo była niewygodna dla oprawców, naszych sojuszników i niebezpieczna dla nas, Polaków. Dziś, przywołując bolesne wydarzenia, chcemy przywrócić należną im pamięć i pozwolić, po tylu latach, przemówić.
W części pierwszej ukażę szerokie pole działalności sióstr aż do końca
1944 roku. Drugą część wypełnią relacje z burzliwych dni początku 1945 r.
i o dramatycznych dziejach wszystkich sióstr ze wspólnoty świebodzińskiej
po wkroczeniu Armii Czerwonej. Na tle tych analiz, w oparciu o wyniki najnowszej kwerendy, pokażę biografie sióstr, które poniosły śmierć z rąk Rosjan.
Podstawą źródłową informacji są fragmentaryczne dane znajdujące się w Archiwum Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Stanowią je głównie źródła rękopiśmienne, na które składają się: akta placówki w Świebodzinie, księgi
personalne sióstr, księgi zmarłych sióstr, sprawozdania powizytacyjne oraz nieliczne zapisy kronikarskie.
Bardzo przydatne do odtworzenia losów sióstr okazały się relacje pisemne: relacja s. Petrussy Richter obejmująca lata 1944-1946, relacja s. Amandy
Głombik, relacja s. Ernesty (Hedwig Neuman), które choć spisane dużo później
pokazują bardzo wyraźnie tragizm tamtych dni. Ważny przyczynek stanowi wy1
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dana w 1954 r. w języku niemieckim przez dr Johanesa Kapsa relacja Martyrologia Kobiet na Dolnym Śląsku podczas II wojny Światowej oraz list s. Aphrodisi do Matki Mariny z dnia 19.08.1945 r. Uzupełnienie stanowią wykorzystane
w niniejszej pracy opracowania o tematyce II wojny światowej.
Wymieniony materiał źródłowy posiada nieścisłości i luki. Nie są to jednak
wykluczające się informacje a jedynie wynikłe z odległości czasowej, gdzie pamięć nie zawsze potrafi dokładnie odzwierciedlić precyzyjne daty czy miejsca
wydarzeń. Niedostateczne dane są wynikiem zniszczeń wielu cennych dokumentów m.in. kroniki szpitala w Świebodzinie.
Relacje sióstr, udostępnione przez Archiwum Zakonne w Trzebnicy, możemy odnaleźć dziś we współczesnych publikacjach.
Kilkuletnia kwerenda wzbogaciła dotychczasowe informacje o relacje rodzin i świadków z tamtych dni. Ukazują one wyraźniej postacie sióstr, wyjaśniają nieścisłości oraz, co najważniejsze, potwierdzają prawdziwość opisywanych wydarzeń.

1. Działalność sióstr Boromeuszek w Świebodzinie
1.1 Kierunki i zakres posługi Sióstr w Domu św. Józefa
Działalność sióstr Boromeuszek w Świebodzinie przypada na lata 1871-1948. Przybyły tu na zaproszenie proboszcza parafii św. Michała Archanioła
ks. Teofila Schacha. W budynku dawnej szkoły parafialnej siostry zorganizowały przychodnię i sierociniec a dla najbardziej potrzebujących chorych i starców zorganizowano przytułek2.
Gdy udało się zakupić budynek dawnego zajazdu pocztowego przy placu
Browarnianym 3 siostry uruchomiły szpital św. Józefa. Następnym etapem
było zakupienie zamku wraz z przylegającym do niego parkiem i wybudowanie gmachu łączącego szpital z zamkiem. Szpital liczył docelowo 130 miejsc.
Posiadał rentgen, nowoczesną salę operacyjną, laboratorium, oddział internistyczny, chirurgiczny, rehabilitacyjny, laryngologiczny, położniczy, i kuchnię,
łaźnię, oraz pralnię z możliwością dezynfekcji. Siostry prowadziły też opiekę
ambulatoryjną przy szpitalu i opiekę na chorymi w domach w mieście i okolicy
oraz dom starców.
Ponadto prowadziły przedszkole, żłobek, dom dziecka, ochronkę i zajmowały się nauczaniem dzieci katolickich w wieku przedszkolnym oraz dziećmi
2

D. Rathmann, Das St. Joseph – Krankenhaus in Schwiebus (Neumark), [w:] Brandenburg.
Kranken-Heil und Pflegenstalten, Düsseldorf 1929, s.121.
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z tzw. opieki społecznej3. Ważną dziedziną stało się też kształcenie zawodowe
w postaci szkoły gospodarstwa domowego4, dla której otwarto również pensjonat oraz kurs robót ręcznych. To pozwalało na wielokierunkowe przygotowanie
dziewcząt do życia i pracy. Liczba korzystających z niej dziewcząt wahała się
od 40 do 100 rocznie. Wobec niedoboru kadry pielęgniarskiej, już w czasach
późniejszych, założona została szkoła „Caritasowa”, która dawała możliwość
dziewczętom zdobycie tytułu pielęgniarki caritasowej5.
Nieodzowne stało się również funkcjonowanie piekarni i chłodni, gdyż każdego dnia należało przygotować ponad 250 posiłków. Do zakładu należał także
duży ogród i pole o powierzchni 3,8 ha6.
Tak dobrze rozwijająca się działalność niosła za sobą potrzebę zwiększenia
personelu. Toteż przełożeni kierowali do pracy w Świebodzinie wciąż nowe
siostry celem sprostania wyłaniającym się zadaniom i obowiązkom. W 1941 r.
w Zakładzie św. Józefa pracowało 38 sióstr7 a w styczniu 1945 r. 40 sióstr8. Zatrudniano również na stałe 51 pracowników świeckich9.
Siostry starały się sprostać potrzebom miejscowej i okolicznej ludności. Zabiegały także o zdrowie duchowe swoich podopiecznych, zwłaszcza ciężko chorych. Oprócz tego przygotowywały dzieci do I komunii św. i prowadziły Sodalicję Mariańską.
Stopniowo powstawały także domy sióstr w pobliskich miejscowościach. Na
obszarze Kościoła gorzowskiego przed 1939 r. w 13 domach zakonnych pracowało 158 sióstr10. Posługiwały m. in. w Szczecinie, Międzyzdrojach, Święciechowie, Rokitnie, Ołoboku, Lubrzy, Międzyrzeczu, Skwierzynie, Jordanowie,
Bledzewie i Babimoście11.

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Por. B. Kubaj, Działalność zewnętrzna Sióstr Boromeuszek w Świebodzinie w latach 1871-1948, Gorzów Wlkp. 1993, s. 93.
APM. Świebodzin. Zezwolenie Ministerstwa Wyznań Szkolnictwa i Medycyny z dnia
9.I.1897 r. na prowadzenie szkoły.
AZBT. Trzebnica. sygn. A. Nr 36. Zawiadomienie i program otwarcia szkoły „caritasowej”
w Świebodzinie.
Zob. B. Kubaj, Działalność zewnętrzna Sióstr Boromeuszek w Świebodzinie w latach
1871-1948, s.55.
AZBT. Protokół z wizytacji przeprowadzonej dnia 18 V 1941 r. przez m. Konstantynę Herrman i s. Marinę Hettwer.
Relacja ustna s. Amandy Głombik z lat 1939-1947. s.1.
AZBT. Trzebnica. Sygn.C I. Nr 45. Akta personelu pracującego w Świebodzinie. Akta personalne pracowników z lat 1931,19351938,1943,1944. Lista płac pracowników z 1944 r.
Grzegorz Wejman, Posługa Sióstr Zakonnych w placówkach społeczno-opiekuńczych Kościoła
Gorzowskiego, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2011), s. 64–65.
J. Schweter, Geschichte der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borromäus (Mutterhaus Trebnitz1848-1948), b.m,r.w. mskp.
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1.2. W czasie II wojny światowej
Wybuch II wojny światowej zmienił zasadniczo charakter i formy działalności dobroczynnej sióstr boromeuszek w Świebodzinie. Lata wojny zahamowały głównie działalność oświatowo-wychowawczą. Siostry dzieliły los prawie wszystkich placówek położonych zarówno na terenie Brandenburgii, Prus
Wschodnich, jak też znajdujących się na Śląsku i Pomorzu. Nie przestały jednak funkcjonować placówki szpitalne. Zarządy niemieckie, przejmujące ośrodki
lecznictwa, nie zawsze zwalniały cały pracujący tam personel. Wykorzystywano
go często jako wykwalifikowaną siłę roboczą12. W Świebodzinie dotychczasowy szpital dla ludności cywilnej przekształcony został na szpital wojskowy.
Pomieszczenia będące dotychczas w dyspozycji Zgromadzenia zostały
zajęte przez rannych żołnierzy. W głównym domu mieściło się około 300 łóżek. Ponieważ okazało się to za mało zajęto pobliskie budynki i liczbę łóżek
zwiększono do 1000. Siostry wraz z personelem świeckim sprawowały opiekę
nad wszystkimi rannymi żołnierzami. Ofiarami walk byli głównie Niemcy oraz
przebywający tu czasowo Belgowie, Włosi, Francuzi, Polacy i inni. Wszystkimi
bez różnicy opiekowały się siostry troskliwie. Brak leków i środków opatrunkowych stanowił dla nich największy problem. Taka, w miarę „unormowana”
sytuacja istniała do końca 1944 r.

1.3. Niepewność styczniowa
Na początku 1945 r. zbliżające się wojska radzieckie wywołały niepokój
i poruszenia wśród ludności cywilnej. 22 I 1945 r. ruszyły pierwsze transporty
z uciekinierami do Niemiec. Ostatni kolejowy transport mieszkańców Świebodzina odjechał 27 stycznia 1945 r.
28 stycznia ewakuowano wszystkich rannych z domu św. Józefa. Jednakże
znów zaczęto zwozić rannych, przeważnie żołnierzy. Wszystkich nowych rannych zgromadzono w budynku głównym. Siostry schroniły się w piwnicy wraz
z 60 niemieckimi rannymi żołnierzami, których nie można było ewakuować.
Przebywało tam również wielu ludzi i matki z dziećmi, którzy szukali schronienia u sióstr. Ci, którzy pozostali, ulegli panice. Ponieważ nie otrzymali nakazu
opuszczenia miasta, nie wiedzieli co mają robić.
Proboszcz Otfried Müller odprawił 28 stycznia 1945 r. ostatnią Mszę
św., udzielił absolucji i przeniósł Najświętszy Sakrament z kościoła i kaplicy
sióstr do schronu. Przebywające w nim siostry i ludzie siłę duchową czerpali
12

E. Podolska, Zakłady opieki zdrowotnej. Opieka sióstr św. Elżbiety nad chorymi, [w:] NP 55.
s 198.
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z modlitwy i chrześcijańskiej nadziei. W tym trudnym i niespokojnym czasie
siostry ofiarnie trwały na swym posterunku pielęgnując chorych i rannych.
29 stycznia uciekli ostatni oficerowie niemieccy. Odeszli również lekarze.
Po ich odejściu przywieziono do szpitala pewnego majora z ostrą niewydolnością serca. Siostra Ernesta wraz z inną siostrą zaaplikowały mu zastrzyki bezpośrednio w serce. Major szybko doszedł do siebie i w zamian za to polecił
swojemu adiunktowi (SS) by pojechał na dworzec i zarezerwował wagon dla
wszystkich sióstr, chciał je w ten sposób uratować przed Rosjanami. Opowiedział jak okrutnie obchodzą się oni z kobietami. Siostry nie skorzystały z możliwości ucieczki, podziękowały majorowi za życzliwość, a swoje miejsca ustąpiły matkom z małymi dziećmi. Poczucie obowiązku nie pozwoliło im wyjechać.
W szpitalu byli przecież pacjenci wymagający opieki, także w mieście byli chorzy i starzy ludzie, o których należało się zatroszczyć. Majorowi podobała się
postawa sióstr, powiedział więc do s. Ernesty: „Siostro, mam rozkaz wysadzenia miasta, ale nie uczynię tego ze względu na was, na waszą szlachetność”. Po
czym opuścił szpital13.

2. Losy sióstr po wkroczeniu Armii Czerwonej
2.1. Armia Czerwona wyzwala
Wojska, które dotarły w styczniu 1945 r. na tereny obecnej Zachodniej Polski, a w tym i do Świebodzina, miały nieść wyzwolenie. Również do sióstr dochodziły tajne informacje: „Niemcy wytrzymajcie, Rosjanin przychodzi jako
przyjaciel. Stalin obiecuje wam wszelką ochronę! Wówczas w to wierzono”.
Tymczasem dla ówczesnych mieszkańców ich przybycie stało się źródłem wielu cierpień, tragedii i życia w ukryciu. 31 stycznia 1945 r. Świebodzin zajęły
wojska 1 Frontu Białoruskiego z 69 Armii pod dowództwem gen. Kołpacza
oraz 33 Armii Cwietajewa14.
Rosjanie zajęli cały dom sióstr wraz z wyposażeniem. Pozwolili oni siostrom początkowo zostać w zamku w, którym była klauzura. Ale już 1 lutego
do domu sióstr udała się grupa Rosjan, żądając polskich sióstr do pielęgnacji
własnych rannych. W zamian obiecali siostrom ochronę. Zgłosiło się ich sześć.
Tymczasem nieustannie zwożono chorych i rannych. Wszystkie możliwe pomieszczenia, korytarze i przejścia zajęte zostały przez cierpiących i zmasa13

14

Zob. Relacja siostry Ernesty (Hedwig Neumann) ze Schwibus spisana dnia 18.11.1987 r. przez
s. Diethildę.
W. Korcz, Świebodzin, [w:] Szkice z dziejów miast środkowego nadodrza, Zielona Góra 1985,
s. 98.
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krowanych żołnierzy. Siostry starały się ulżyć ich cierpieniom choć nadal dotkliwie odczuwały brak leków i środków opatrunkowych. Młodsze siostry
opiekowały się rannymi, przyjaciółmi i wrogami, starsze troszczyły się o kuchnię i dom. Nadal pozostawały jeszcze razem15.
Rosjanie wzniecali pożary w Świebodzinie i wokół miasta. Więcej niż jedna
trzecia miasta spłonęła. Knuty, karabiny maszynowe, pistolety, broń, pijaństwo
do nieprzytomności, pożary, gwałty i zabójstwa: to wszystko panowało teraz
w niemieckim mieście. Wielu ludzi – ok. jednej siódmej mieszkańców nie dało
rady – popełniło samobójstwo w akcie rozpaczy. Siostra Petrussa Richter wspomina o samobójstwie gospodyni na plebani w Rusinowie i jej ojca16.
Tymczasem rozpoczęło się plądrowanie sklepów, mieszkań i aptek. Przedmioty zostały wyrzucane na ulice lub do ogrodów. Szpital św. Józefa i szpital
ewangelicki zostały doszczętnie splądrowane. W pustych pomieszczeniach leżało pierze z porozcinanych łóżek, podarte książki, na których porozlewany był
syrop i przetwory. Taki obraz można przyporządkować każdemu domowi.
Wszystkie fabryki i zakłady rzemieślnicze zostają zdemontowane, wszystkie
maszyny, kotły, maszyny parowe i narzędzia do ostatniego gwoździa sprzątnięte.
Z prywatnych domów wynosi się wszystkie maszyny do szycia, pianina, radia, instrumenty muzyczne, kuchenki gazowe, meble, obrazy, dywany. Częściowo całe to
mienie jest natychmiast wysyłane do Rosji lub magazynowane w tzw. hali miejskiej
przy dworcu kolejowym17.

W mieście nie było ani światła, ani wody. Niemcy wysadzili te instalacje
przed wejściem Rosjan. Warunki, w których przyszło teraz siostrom żyć były
nie do wytrzymania18.
Czerwonoarmiści
jako zwycięzcy uważali, że mają prawo do wszystkiego. Także do kobiet. Pijani żołdacy gwałcili kobiety na masową skalę. Nie oszczędzali nikogo. Zagrożone były małe dziewczynki, ciężarne i zakonnice. Bezpiecznie nie mogły czuć się
nawet więźniarki wyzwolone z obozów koncentracyjnych i staruszki. Do napaści
mogło dojść wszędzie. W okolicach dworców kolejowych roiło się od żołnierzy
polujących na ofiary. Masowe gwałty odbywały się na ulicach miast. Czerwonoarmiści rzucali się na przypadkowe kobiety, które akurat przechodziły w pobliżu.
Bezpieczeństwa nie gwarantował też własny dom. Żołnierze często kwaterowali
15
16
17

18

Relacja siostry Petrussy Richter, s. 3.
Tamże, s. 5.
M. Rothe-Rimpler. Ostatnie dni niemieckiego Świebodzina, http://www.swiebodzin.eu/okolice_najblizsze/Okolice/okolicenajblizsze.pl (23.05.2018 r.)
List s. Marii Aphrodisi Latzel.
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w prywatnych gospodarstwach albo przychodzili tam jeść. Wiele kobiet zgwałcono
więc w ich własnych sypialniach, kuchniach i na podwórzach. Nierzadko działo się
to na oczach ich mężów i dzieci19.

Margarete Rothe-Rimpler tak opisuje sytuacje świebodzińskich kobiet:
Żaden dom, żadne mieszkanie nie ma prawa być zamknięte, dniem i nocą chodzą patrole. Śpi się w ubraniach, w nocy człowiek zostaje oświetlony przez jaskrawe
światło lampy karbidowej. Młodsze kobiety – siostry, które pielęgnują niemieckich
rannych w barakach, czernią sobie twarze, wkładają możliwie stare i brudne odzienie, ponieważ ciągłe gwałty są przeokropne. Brak dostatecznej ilości środków do
życia jest ogromny. Tylko węch jest w stanie odnaleźć zapasy20.

Takie zachowania czerwonoarmistów przywołuje także siostra Aphrodisia Latzel:
Zabójstwa, gwałty, pożary należały do porządku dziennego. Gwałcono wszystkich: od dziecka do staruszki w domu spokojnej starości, a jeśli nie było to możliwe
z powodu wieku, uderzeniem kolbą rozbijano kobietom czaszkę. W mieście zaroiło
się od okrutnych band z Syberii i ludów mongolskich. Napastowali kobiety, niektóre
były gwałcone 60-100 razy, po czym umierały. Niestety, ważyli się oni także napastować siostry21.

Najgorsze dla kobiet były wieczory. Rosjanie wpadali wówczas do domów. Świecili latarkami po twarzach i wybierali sobie ofiary22 Zimą i wiosną
1945 r. posuwające się w głąb III Rzeszy odziały Armii Czerwonej dopuściły się masowych gwałtów na niemieckich kobietach. Szacuje się, że w całych
Niemczech zgwałcono wówczas ponad 2 miliony kobiet. Ofiarami gwałtów stawały się również Polki.

19

20
21
22

21

M. Brzezińska, Jak Polki broniły się przed gwałtami czerwonoarmistów (04.05.2017 r.), http://
www.swiebodzin.eu/okolice_najblizsze/Okolice/okolicenajblizsze.pCiekawostki historyczne.pl
(04.06.2018).
M. Rothe-Rimpler, Ostatnie dni niemieckiego Świebodzina.
List s. Marii Aphrodisi Latzel do przełożonej Matki Marynii z 10 sierpnia 1945 r.Görlitz.
Por. T. Kruszewski, Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej (październik 1944- 8/9 maja 1945) i w pierwszych latach po jej zakończeniu, Wrocław 2016, s. 98; por. Relacja s. Ernesty (Hedwigis Neuman), s. 3.
D. Kaliński, Czerwonoarmisci! Niemieckie kobiety są wasze. Sowieckie gwałty w Prusach
i Berlinie, http://www.swiebodzin.eu/okolice_najblizsze/Okolice/okolicenajblizsze.pCiekawo
stki historyczne.pl, (23.05.2018).
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2.2. Między strachem a odwagą. Życie w poniewierce
2 lutego, po odprawieniu ostatniej Mszy św., w południe, siostry zostały usunięte z domu. Kilka Sióstr udało się na plebanię i do przedszkola, część natomiast ukryła się w sąsiednich domach i budynkach gospodarczych. Gdy Rosjanie zajęli cały szpital, siostry musiały przenieść swoich pacjentów do szkoły,
zupełnie do tego celu nieprzystosowanej. Same znosiły więc łóżka i niezbędne
sprzęty z opuszczonych mieszkań. Do prowizorycznie urządzonych sal przeniesiono chorych. Ale i tu siostry nie czuły się bezpiecznie. Rosjanie nie dawali im
spokoju. Francuzi starali się bronić zakonnic, jak tylko potrafili. Żyły one w nieustannym napięciu, ale nie rezygnowały z pielęgnacji chorych. Skazane zostały
na życie w rozproszeniu i ciągłe ukrywanie się.
Piętnastoosobowa grupa sióstr zmuszona została udać się do obozu w pobliskiej wsi, gdzie przebywały do 3 maja 1945 r.23. Siostra Ernesta tak wspomina
okoliczności wypędzenia sióstr ze Świebodzina:
zostałyśmy wypędzone ze Schwiebus (Świebodzin). A teraz dokąd? To było
pytanie napełniające strachem. Starsze i schorowane siostry nie mogły już iść dalej. W obozie, w którym wcześniej przebywali uwięzieni Rosjanie, znalazłyśmy
magazyn ze słomą. Do kwietnia koczowałyśmy tam w strasznych warunkach. Razem z nami było wiele innych kobiet, mężczyzn i dzieci. Żeby nie umrzeć z głodu,
musiałyśmy z wielkim strachem szukać ziemniaków w pustych piwnicach. To było
jedyne, co miałyśmy do jedzenia. […]. Długie noce i te ciągłe przychodzenie tych
bestii, krzyk i wołanie o pomoc kobiet i dziewcząt oraz strach – tego się nie da opisać. W kwietniu 1945 r. zostałyśmy uwolnione i udałyśmy się do tamtejszej szkoły,
gdzie byłyśmy same wraz z naszymi staruszkami i jedną młodą dziewczyną. Było
dwanaście sióstr, które zajmowały się chorymi, towarzyszyły umierającym i chowały zmarłych, robiąc wszystko najlepiej, jak tylko potrafiły. A księdza nie można było
nigdzie znaleźć24.

Gdy front przesunął się dalej na zachód mieszkańcy miasta a także i siostry rozpoczęły prace porządkowe. Grzebano ciała zmarłych i zabitych ludzi
i zwierząt. Ludność cywilna grzebała ciała w mieście, siostry na okolicznych polach. W miejscu, gdzie leżały zwłoki, kopało się grób głęboki na
1 metr i składało się w nim ciało. Siostra Ernesta nosiła zawsze przy sobie buteleczkę z wodą święconą: wodą skrapiała grób, odmawiała modlitwę i kończyła pochówek znakiem krzyża. Zauważył to żołnierz nadzorujący grzebanie ciał. Znalezione na polach ciała odwracał twarzami do góry i zakrywał
oblicza zmarłych papierem lub kawałkiem płótna. Następnie wołał zakon23
24

Brak danych w jakiej miejscowości znajdował się ten obóz.
J. Kaps, Martyrium und Heldentum Ostdeutscher Frauen 1945/46, München 1954. s. 112.
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nicę, by pokropiła każdy grób wodą święconą i odmówiła modlitwę. On sam
w skupieniu salutował. W ten sposób siostra Ernesta mogła poznać także
i dobrą stronę duszy rosyjskiego żołnierza25.
27 lutego siostry otrzymały rozkaz komendanta aby wszystkich rannych
(Niemców, Włochów i Francuzów) będących pod opieką sióstr wraz z siostrami
wywieźć do Rosji. Zostało, jeszcze około 180 rannych. Siostry pozostawiły im
całą żywność jaką miały. Same natomiast opuściły Świebodzin. Siostra przełożona zadecydowała, że 10 najstarszych sióstr pozostanie w Märzdorf (Lubinicko), gdyż tam były wolne domy. Siostra Amanda udała się wraz z 10 siostrami dalej aż do Kiełcza. Siostra Aphrodisia pielęgnowała chorych w Rusinowie,
inne udały się do Smardzewa, Jezior, Babimostu, Pszczewa. Jeszcze inne znalazły się w Sulechowie, gdzie przez dwa tygodnie żyły w ukryciu. Ukrywały
się w piwnicy, gdzie jedna z kobiet przez okienko dostarczała im jedzenie. Gdy
zrobiło się bezpieczniej zajęły się pielęgnacją chorych na tyfus i niesieniem pomocy wszystkim bez wyjątku, na miarę swoich możliwości. Ofiarą poświęcenia
i miłości bliźniego padłą też s. Filomena Gwóźdź, która pielęgnując chorych na
terenie Zbąszynia zaraziła się i zmarła 1 czerwca 1945 r.26. Walka z głodem, dezynterią, tyfusem i innymi chorobami nie była łatwa. Chorzy pozbawieni byli
bowiem jakiejkolwiek opieki medycznej. Znajdujące się na terenie Świebodzina
dwa szpitale zajmowane były przez wojsko rosyjskie (szpital św. Józefa) i wojsko polskie (szpital protestancki). Nie przyjmowały one ludności cywilnej. Często pozostawało już tylko grzebanie ofiar śmiertelnych w zbiorowych mogiłach,
dla których cmentarzem były zwykle pola i lasy.
Pozbawione strojów zakonnych siostry używały ubrań cywilnych. Narażone były na gwałty i pobicie przez Rosjan. Ostatecznie kończyło się na pobiciu
kolbami, gdyż Rosjanie potrzebowali ich jako siłę roboczą. Kilka razy kilkuosobowa grupa sióstr skazana była na rozstrzelanie. Podczas jednej z prób rozstrzelenia sióstr jeden z oficerów zerwał siostrze Joeli kornet z głowy i cisnął go
o ziemię. Następnego dnia ten sam żołnierz trafił do sióstr ze złamaniem ręki
w trzech miejscach. Siostry założyły mu gips. Ten żołnierz za to, że ręka dobrze się zrosła przyniósł siostrom upolowaną wielką sarnę. Jeden z żołnierzy
widząc ofiarną pracę sióstr chciał je zabrać ze sobą do Rosji. Jak widać, nawet
niektórzy wrogowie doceniali ich poświęcenie. Rozproszone w wielu miejscowościach pracowały w różnych miejscach m.in. w polu, w oborze. Spały często
w stodole na sianie, jadły tylko to co znalazły: gotowane ziemniaki w mundurkach, pęczak i woda ze śniegu lub ze stawu w wiosce. Służyły pomocą sobie
nawzajem, jeśli tylko nadarzała się taka okazja, ale i ludziom wśród, których
25
26

Por. Relacja Siostry Ernesty. s. 3.
Zob. B. Kubaj, Działalność zewnętrzna Sióstr Boromeuszek w Świebodzinie w latach 1871-1948, s. 63.
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się znajdowały, np. siostra Senna pomagała matce sześciorga dzieci pracując
w polu w zamian za chleb, który jej oddawała. Pomagała też u piekarza, by móc
zarobiony chleb wysłać siostrom do obozu.
Gdy droga do Świebodzina była wolna s. Parmenia i s. Petrussa dobrowolnie
zgłosiły się do pomocy rosyjskiemu lekarzowi. Części sióstr rosyjski komendant wystawił listy ochronne pozwalające im na przekraczanie granic Świebodzina celem pielęgnowania chorych i rannych. Z chusteczek zrobiły sobie
czepki, na których umieściły czerwony krzyż i opaskę na ramieniu. Mogły teraz
uczynić dużo dobrego dla niemieckiej i polskiej ludności. Fakt ten wykorzystały
siostry w celu uzyskania takiego dokumentu dla proboszcza Müllera, rzekomo
jako dla doktora; doktorat posiadał on z teologii, a nie z medycyny. Oprócz żądanego dokumentu otrzymały wóz i rosyjską ochronę, co ułatwiało im dojazd
do okolicznych miejscowości. Oficjalnie udawano się tam by pielęgnować chorych, jednak starano się równocześnie zapewnić mieszkańcom opiekę duchową.
Podczas gdy jedna siostra opatrywała chorych, druga przygotowywała pomieszczenie w jednym z domów mieszkalnych do udzielania sakramentów. Proboszcz
udający się tam w roli lekarza, chrzcił dzieci, spowiadał, błogosławił małżeństwa, udzielał komunii św. ludziom od dawna pozbawionych takich możliwości. Wielu bowiem kapłanów z okolicznych parafii zostało zamordowanych lub
wywiezionych przez Rosjan. W czasie walk frontowych i niebezpieczeństwie
życia proboszcz udzielał absolucji generalnej. Troską otaczano także ludność
napływową osiedlającą się na terenie Świebodzina i okolicznych wioskach.
Wówczas do ochrony przydzielono siostrom Polaków co czyniło warunki ich
pracy znacznie bezpieczniejsze.

3. Ofiary reżimu w Świebodzinie
3.1. Tragiczna noc
W początkach 1945 r. w Świebodzinie zginęło 6 sióstr. Zostały zadenuncjowane przez Ukrainkę znaną siostrom, gdyż z nakazu przez jakiś czas pracowała u nich w szpitalu. To ona 4 lutego przyprowadziła 2 oficerów rosyjskich na
plebanię, gdzie przebywały siostry. Zażądali oni 4 sióstr, rzekomo do pielęgnowania chorych. Wszystkie siostry musiały ustawić się w koło. Podchmieleni
oficerowie świecili każdej w twarz latarką. Najpierw musiała wystąpić siostra
Melissa. Jako drugą wyznaczyli siostrę Ernestę. Gdy świecąc latarką wybierali trzecią, siostra Ernesta przeczuwając zagrożenie wycofała się tyłem za siostry, wydostała się na korytarz i wyskoczyła przez okno. Ukryła się na węglu
w najdalszym kącie piwnicy. Trzęsła się z zimna, a gdy po upływie dwóch
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godzin prawie straciła czucie w kończynach, odważyła się wyjść. Na plebanii
dowiedziała się, że w podobny sposób umknęły dwie inne siostry s. Parmenia
i s. Eusebia: jedna skoczyła przez okno na ziemię, druga ukryła się w pokoju
pod łóżkiem. Gdy oficerowie spostrzegli, że trzy siostry im się wymknęły, rozwścieczeni chcieli rozstrzelać pozostałe.
Te bestie tak długo szalały i strzelały, aż siostry znajdujące się na najwyższym
piętrze usłyszały hałas i zeszły na dół, aby zobaczyć, co się tam działo. Dwie młodsze uzdolnione siostry dobrowolnie zaofiarowały, że pójdą zamiast dwóch innych
sióstr, mimo, że wiedziały, co ich czeka. Miały wrócić po dwóch godzinach, aby
zastąpiły je cztery inne siostry. Wszyscy domyślali się, że to była tylko wymówka.
Przy wyjściu siostry oddały starszym siostrom pierścionki i zegarki. Ich ostatnie słowa brzmiały: Nigdy więcej już nie wrócimy.

W końcu w miejsce uciekinierek zabrali oprócz s. Melissy jeszcze s. Leutbergis i s. Speciosę. Po godzinie Rosjanie mieli ponownie przyjść po uciekinierki. Pozostałe, przerażone siostry spodziewając się śmierci odbyły, pomimo późnej godziny, spowiedź z życia. To samo uczyniły pozostałe siostry. Żadna nie
położyła się spać tej nocy, czuwały modląc się. W dotkliwym zimnie ukryły się
na dworze. Oficerowie już nie wrócili, ale uprowadzone siostry też nie.
Następnego dnia siostry poszły szukać tych czterech sióstr. Około południa
s. Petrussa znalazła na Salkauer Strasse (obecnie ul. Świerczewskiego) w sklepie papierniczym, w którym pracowała wspomniana już Ukrainka, ogromną kałużę krwi i część dużego różańca należącego do siostry Speciosy oraz kawałek
jej fartucha. W pomieszczeniu panował bałagan: rozrzucone książki, czasopisma, karty. Niestety nic więcej nie znaleziono, tym bardziej, że należało uważać, bo w każdej chwili groziła śmierć. Kilka dni później do sióstr przyszła po
kryjomu pewna kobieta z oddziału porządkowego i zdradziła, że wczoraj pogrzebano ciała czterech katolickich sióstr (w odróżnieniu od protestanckich
diakonis). Ciała te były podobno poćwiartowane, odzież rozerwana, pełno krwi
i strasznie okaleczone. Ciała te znajdowały się w dwóch domach po dwie siostry. Pochowano je w rowie strzeleckim27. Siostry straciły życie w bardzo, bardzo haniebny sposób. Odcięto głowy, przybito do futryny drzwi, odcięto piersi,
były i inne okropieństwa.
Wszystkie siostry przeżywały ogromną niepewność. Nagabywania nie było
końca. Dzień i noc ktoś przychodził i wychodził. Każdy chciał mieć coś z ich
dobytku, jaki udało się im jeszcze uratować. „To były okropne dni i noce dla
naszych dusz i ciał”28.
27
28

Por. Relacja siostry Petrussy Richter, s. 4.
List s. Aphrodisi.Latzel
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3.2. Sylwetki zamordowanych sióstr
3.2.1 S.M. Lybia Elżbieta Zaporowicz
Urodziła się 07 października 1882 r. w Wąbrzeźnie. Już następnego dnia
została ochrzczona w tamtejszym Kościele pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Judy. Miała sześcioro rodzeństwa. Dnia 01.05.1902 r., w dwudziestym roku życia, rozpoczęła nowicjat w Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek. Otrzymała imię zakonne s. Lybia. Po czterech latach, dnia 15.05.1906 r.
złożyła wieczyste śluby zakonne. Zdobyła przygotowanie zawodowe jako
przedszkolanka. Jej miejsca pracy to następujące placówki: Pruszków, Trzebnica, Brzeg Dolny, Wrocław, Rybnik, Kamieniec, Pławna. Ze wspomnień
sióstr wynika, że siostra Lybia była w swej pracy osobą bardzo ofiarną i była
lubiana przez wszystkich a szczególnie przez dzieci. W maju 1945 r. odnotowano, że siostra zajmuje się także szyciem. Ostatnim miejscem posługi była
placówka w Świebodzinie, gdzie pracowała do momentu swojej śmierci. Siostra Lybia w lutym 1945 r. została poproszona o pomoc, gdy Rosjanie chcieli
zabrać małe dziecko od żony dra Wulko. Naoczny świadek tak opisuje to zdarzenie:
Moja matka i my, pięcioro rodzeństwa, byliśmy zebrani z kilkoma ludźmi, którzy się u nas schronili, w pokoju mieszkalnym. Jedna boromeuszka, siostra Aphrodisia, leżała w łóżku chora w domu na górze. Znów przyszli Rosjanie, jak codziennie
do domu. Oni chcieli zabrać ze sobą moją najmłodszą siostrę Marię – 3 lata mającą,
którą moja matka obejmowała i mocno trzymała. Stali z bronią gotowi w nie strzelać. W tym momencie siostra Lybia odważnie stawała w ich obronie i mówiła z naciskiem w języku polskim do Rosjanina stojącego obok niej. Ciągle błagała i ciągle
zwracała się błagalnie do Rosjanina. Widzę ją jeszcze przede mną jak natarczywie
walczyła o moją 3 latka mającą siostrę Marię. Nagle Rosjanin, który był przy mnie
strzelił w siostrę Lybię. Błyski wychodziły z rury karabinu i ogłuszający huk. Widziałam jak siostra Lybia uniosłą się nieco w powietrzu a następnie upadła na ziemię. Krzycząc raptownie otwarłam drzwi, tupałam nieprzerwanie na drewnianych
schodach w sieni i krzyczałam, krzyczałam i krzyczałam. Jakby w cieniu spostrzegłam jeszcze, jak Rosjanie wybiegli z domu. Mnie położono potem do łóżka, leżącej
siostry Aphrodisi, abym się uspokoiła29.

Rodzina lekarza później uciekła do Niemiec. Ciało siostry przez 9 dni leżało
w pokoju opatrunkowym. Gdy siostry dowiedziały się o tym, s. Petrussa osobiście wykopała jej grób w zmrożonej ziemi i z pomocą sześciu Rosjan pogrzebano siostrę w ogrodzie. Pogrzeb odbył się 18 lutego. Tylko krzyżyk z gałęzi
29

Relacja pisemna naocznego świadka córki dra Wulko Ursuli Walking z dnia 30 czerwca 2014 r.
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jabłonki wskazywał gdzie leżała30. Poniosła śmierć 9 lutego 1945 r. w wieku 62
lat, w 39 roku profesji zakonnej.
3.2.2. S.M. Edmara Eleonora Komischke
Urodziła się 19.11.1915 r. w Szczecinie. Nowicjat rozpoczęła 27.07.1935 r.
w Trzebnicy. Po formacji początkowej dnia 01.08.1937 r. złożyła śluby zakonne. Z zawodu była dyplomowaną przedszkolanką. Pracowała wcześniej w Ząbkowicach, Sławęcicach i ostatnio w Świebodzinie.
Gdy Rosjanie wyrzucili siostry z domu św. Józefa siostra Edmara z kilkoma
innymi siostrami zamieszkała w domu starszego małżeństwa, które wymagało
opieki (podobno byli to rodzice pewnej boromeuszki).
Rano ok. godz. 09:00 do mieszkania weszło dwóch Kozaków, którzy wyrzucili
właścicielkę. My, tzn. trzy siostry zostałyśmy same z tymi bestiami. Na początku
pobili nas gałązkami wierzbowymi. Stałyśmy w rzędzie a jeden Kozak chwycił jedną siostrę za ramię i chciał ją wciągnąć do pokoju obok. Zobaczył jednak młodszą
siostrę i ruszył w jej stronę. Ona cofała się, broniła rękoma i krzyczała: Proszę mnie
nie dotykać, proszę strzelać! Kozak ściągnął karabin maszynowy i tym samym momencie siostra osunęła się koło szafy, trafiona w czoło przez jedną z kul, tak, że
mózg wydostał się przez potylicę. Żyła jeszcze dwie godziny, umierała w strasznych
jękach. Przytomność umysłu innej siostry w tych momentach była godna podziwu.
Klęczała przy umierającej siostrze i wypowiadała na głos krótkie modlitwy. Jeszcze nigdy w życiu nie słyszałam tak żarliwej modlitwy. Strzał usłyszał drugi Rosjanin, który zaraz przyszedł, zawołał Kozaka i rozmawiał z nim. Potem zniknęli,
w przeciwnym razie spotkałby nas zapewne taki sam los jak naszą współsiostrę, bo
za żadną cenę nie oddałybyśmy najważniejszego. Zaraz sprowadzono tamtejszego
duchownego i w obecności modlących się kapłanów i sióstr nasza współsiostra odeszła do wiecznej ojczyzny31.

Siostra otrzymała 2 strzały w głowę a mały palec u dłoni, którą odpierała
Rosjan był od połowy oderwany. Zmarła w ramionach siostry Petrussy. Sakramentu namaszczenia chorych udzielił jej ksiądz Müller. Została pochowana o zmierzchu w ogrodzie plebanii. Nad jej grobem ksiądz powiedział: „tutaj
w tym miejscu nie potrzebujemy modlić się za zmarłą, dobra siostra modli się
za nami”32. W chwili śmierci miała 29 lat.

30
31
32

Por. Relacja siostry Petrussy Richter, s. 5.
J. Kaps, Martyrium und Heldentum Ostdeutscher Frauen 1945/46, s. 110.
Relacja siostry Petrussy Richter, s. 3.
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3.2.3. S. M. Lautbergis Elfryda Stania
S. Leutbergis Stania urodziła się 28.02.1912 r. w Chwałowicach, pow. Rybnik. Miała dwie siostry: Hildegardę i Charlotę oraz brata Edmunda. Siostra Hildegarda również została boromeuszką.
Rodzina Staniów była rodziną o tradycjach górniczych. Ojciec Franciszek
pochodził ze Świętochłowic. Pracował jako sztygar w kopalni. W pracy uległ
wypadkowi i przeszedł na rentę. Matka Maria zajmowała się dziećmi i domem.
Rodzina pielęgnowała również tradycje religijne. Dowodem tego było przygotowanie dzieci do I. Komunii św. oraz przynależność dziewczynek do Sodalicji Mariańskiej.
Ojciec, podczas pobytu w karnym więzieniu w Sosnowcu jako więzień, został ustanowiony intendentem. W więzieniu udzielał pomocy Rosjanom, którzy
też tam przebywali i przydzielani mu byli do pomocy w magazynie. Pozwalał
im się najeść do syta, ale nie mogli nic ze sobą wynosić. Nie brał tych samych
osób, ale zawsze innych, by trochę ich dożywić. Podobnie zachowywał się jej
brat Edmund, spiesząc z pomocą Rosjanom, z którymi pracował w kopalni. Zawsze brał ze sobą podwójną porcję, by z którymś z nich się podzielić. Obaj zostali ostrzeżeni przed uwięzieniem. Nie zdecydowali się na ucieczkę. Ojciec
siostry został uwięziony. Z więzienia nie powrócił do domu. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach i nie wiadomo gdzie został pochowany. Brat siostry
Leutbergis również zmarł w więzieniu, a część rodziny została wywieziona do
Rosji33.
Siostra Leutbergis wstąpiła do klasztoru sióstr Boromeuszek w Trzebnicy
04 lutego 1932 r. rozpoczęła formację w nowicjacie. Po odbyciu nowicjatu dnia
27 czerwca 1934 r. złożyła profesję zakonną oddając się na całkowitą służbę
Bogu. W tym samym roku zdobyła dyplom pielęgniarki. Pracowała początkowo
w szpitalu w Trzebnicy a od 1943 r. w Świebodzinie. Wg opinii sióstr była wzorową zakonnicą i sumienną, ofiarną pielęgniarką.
Podczas wydarzeń z lutego 1945 r. s. Leutbergis była chora. Ukryła się na
drugim piętrze plebani. Poproszona przez s. Orlandę, by poszła razem z nią
w zastępstwie za inne 2, które uciekły zgodziła się. Wszystkie pożegnały się
z siostrami. Ksiądz proboszcz udzielił im kapłańskiego błogosławieństwa.
Siostra nigdy nie wróciła. Poniosła śmierć 04.02.1945 r. w wieku 33 lat. Zginęła z ręki rodaków tych, którym ojciec i brat tak chętnie przychodzili z pomocą.
Rodzina o śmierci siostry dowiedziała się z małej kartki dostarczonej do
domu rodzinnego a podpisaną przez siostrę Sennę. Nie ma na niej daty, jest
33

Relacja ustna Franciszka Stani z dnia 19.05. 2012 r spisana przez s. Krzysztofę (Barbarę) Kubaj i s. Janę (Agnieszkę) Gabriel.
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jedynie zaznaczona miejscowość i zlokalizowanie domu koło kościoła. Nie
można było wówczas otwarcie pisać i mówić o tych wydarzeniach. Nie wiadomo też kto i kiedy dostarczył tę informację.
3.2.4. S.M. Melisa Mechtylda Pawlik
S. M. Melisa Pawlik urodziła się 28 marca 1911 r. w Grzędzinie, pow. Kędzierzyn Koźle na Górnym Śląsku. Na chrzcie św. otrzymała imię Mechtylda.
Suknię zakonną przyjęła i rozpoczęła nowicjat 28 lutego 1929 r. Śluby zakonne
złożyła 29 października 1931 r. Była bardzo ofiarną pielęgniarką, chętnie pełniła
dyżury nocne. Pracowała w domach w Grodowicach, Namysłowie, Sośnicowicach, Bytomiu, Lwówku Śl., a od 1943 r. w Świebodzinie. By sprawić radość
chorym i współsiostrom chętnie robiła im niespodzianki. Słynęła z wielkiego
poczucia humoru. Według opowiadań sióstr jako młoda dziewczyna zwierzała się swojej koleżance, że chciałyby umrzeć jako męczennica. Tak też się stało. Poniosła śmierć męczeńską 04 lutego 1945 r. w Świebodzinie34.
3.2.5. S.M. Orlanda Klara Striegan
Urodziła się w 08 sierpnia 1904 r. w Klisinie, w powiecie głubczyckim, województwo opolskie. Jej rodzice to: Alojzy i Maria z domu Brinsa. Była trzecim
z kolei dzieckiem wielodzietnej rodziny. Na chrzcie otrzymała imię Klara. Jej
rodzeństwo to według kolejności: Grzegorz, Wilhelmina, Erich, Richard, Wilhelm i Herbert. Klara była cichym, spokojnym dzieckiem. Ojciec był piekarzem. Rodzina prowadziła więc w swoim domu piekarnię i sklep spożywczy35.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej pomagała rodzinie w prowadzeniu tychże.
W wieku 29 lat wstąpiła do klasztoru w Trzebnicy. Najmłodszy brat Herbert
wspomina liczne odwiedziny rodzeństwa w klasztorze w Trzebnicy. Z informacji rodziny wynika, że przez zawieruchę wojenną nie zachowała się żadna korespondencja z s. Orlandą.
19 lutego rozpoczęła nowicjat. Przez profesję zakonną w dniu 05 maja
1935 r. poświęciła się całkowicie na służbę Bogu. Zdobyła wykształcenie w kierunku pielęgniarstwa. Dyplom pielęgniarki dyplomowanej otrzymała w 1935 r.
Pracowała początkowo w Trzebnicy a po uzyskaniu dyplomu została w 1935 r.
skierowana do pracy w szpitalu w Świebodzinie. W spisie sióstr pracujących
w Świebodzinie z 18 maja 1941 r. widnieje jako osoba zatrudniona na oddziale
męskim. Była bardzo cenioną przez lekarzy, chorych i współsiostry jako osoba
pełna dobroci, sumienna i zawsze gotowa do pomocy i ofiary. Siostra Petrussa
34
35

AZBT. Trzebnica. Katalog zmarłych Sióstr 1932- nr 1928.
Relacja ustna pani Gertrudy Jakimiec z Klisina z dnia 19.05.2012 r.
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Richter w swojej relacji pisze o niej, że była to „dusza pełna zadośćuczynienia,
która w dobrych dniach klęczała często przy Najświętszym Sakramencie”. Te
chwile modlitwy z pewnością dały jej siły, by w sytuacji tragicznej ofiarować
siebie w zamian za inne siostry. Zginęła dnia 04 lutego 1945 r. po 10 latach pracy w Świebodzinie w wieku 41 lat.
3.2.6. S. M. Speciosa Jadwiga Urbańczyk
Urodziła się 19 stycznia 1898 r. w Szymiszowie, pow. Strzelce Opolskie.
Na chrzcie św. otrzymała imię Jadwiga. 28 lutego 1923 r. rozpoczęła nowicjat
w Trzebnicy. Profesję zakonną złożyła 22 lutego 1926 r. W 1934 r. zdobyła
dyplom pielęgniarki. Pracowała kolejno w Trzebnicy, Cerekwicy a od 1926 r.
w Świebodzinie, gdzie pracowała m.in. w sali operacyjnej i rentgenie. S. Petrussa Richter wspomina ją jako osobę do końca wierną swojemu postanowieniu
z nowicjatu „nigdy nie mówić o błędach współsióstr.” Jej ostatnie słowa miały
brzmieć: „Chcemy złożyć ofiarę, już pewnie nigdy nie wrócimy”36. Została zamordowana 04 lutego 1945 r.
Ciała sióstr zostały ekshumowane na świebodziński cmentarz przez pierwszego polskiego proboszcza Piotra Janika (1945-1978).

3.3. Na innych boromeuszowskich placówkach
Liczne placówki Zgromadzenia dzieliły podobne losy. Siostry w nich pracujące spotkały równie trudne doświadczenia. W podobny bestialski sposób życie straciły:
s. M. Nymha Anna Skawran w Ujeździe, pow. Strzelce Opolskie
(+27.01.1945 r.)
s. M. Annuncjata Anna Heckel w Urazie, pow. Wołów (+27.01.1945 r. uprowadzona z domu w Urazie. Znaleziono tylko jej zakrwawiona bieliznę i dowód.
Ciała nie odnaleziono).
s. M. Symphorosa Rozalia Dokupil, w Kucharzowicach, pow. Strzelin
(+26.02.1945 r.)
s. M.Gorgonia Franciszka Pogrzeba w Mochowie (+19.03.1945 r.)
Inne siostry zginęły podczas bombardowań w miejscach gdzie często przebywały wraz z tymi, którymi się opiekowały.
W Otmuchowie zginęły wraz z pensjonariuszami: s. M. Celestina Frieda
Grundei i s. M. Herlinda Agnieszka Langer (+15.03.1945 r.). Podczas ewakuacji
36

Por. Relacja s. Petrussy Richter, s. 4.
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z Brzegu do Drezna zginęła wraz z chorymi ze szpitala s. M. Malberta Franciszka Hettwer (+15.02.1945 r.)37. W czasie ewakuacji w drodze z Nowego Lasu
do Głuchołaz, trafiona granatem, zginęła s. M. Fidelia Paulina Nowag (25.03.
1945 r.). Podczas bombardowania Kołobrzegu zginęły opiekując się chorymi
i starszymi ludźmi s. M. Cyriona Fabian, s. M. Usrulina Borky i s. M. Bathildis
Ponitka. Miało to miejsce w połowie marca 1945 r.
Te które przeżyły przez całe życie nosiły ze sobą ogromny bagaż przeżyć
o których nie mogły mówić. W późniejszych opisach lub wspomnieniach pojawia się ogromna doza informacji o nieludzkich zachowaniach. Żadne miejsce nie zostało oszczędzone. Nawet kościoły, cmentarze czy osoby Bogu
poświęcone. Niech zabrzmi choćby głos siostry ze Święciechowa: „Czerwonoarmiści szaleli po domu a najwięcej w kaplicy domowej […]. Siostry wraz
z innymi osobami w liczbie 33 przebywały w dwóch pokojach gdzie ponownie przeżywały piekło ze strony żołdaków. Później zostały zmuszone do
sprzątania ulic”38.

4. Próba reaktywowania placówki i zakończenie działalności
8 maja 1945 r. ogłoszono zakończenie wojny. Radość mieszkańców Świebodzina była ogromna. Otwarto ocalały, choć zrabowany z parametrów liturgicznych i szat, kościół. Część sióstr uprzątnęła kilka pomieszczeń w domu św. Józefa i zajęła się polskimi chorymi. Niektóre siostry nadal pielęgnowały chorych
na tyfus w okolicznych wioskach. Kilka z nich także zaraziło się i chorowało.
Po wojnie funkcjonujący już urząd zdrowia zatrudnił siostrę Amandę
i s. Teodorę do przeprowadzania wśród kobiet badań na kiłę. Wykryto bowiem
ogromne ilości zachorowań. Dla chorych kobiet otwarto w Sulechowie szpital
i tam skierowano do pracy w/w siostry oraz siostrę Eusebię. Pozostałe siostry
żyły w rozproszeniu, koczując w różnych miejscowościach. Wydawać się mogło, że nareszcie nastał upragniony spokój.
Jednakże 10 czerwca 1945 r. siostry otrzymały nakaz opuszczenia Świebodzina. Wraz z długim szeregiem przesiedleńców udały się pieszo w kierunku
Frankfurtu nad Odrą.39 Wielu spośród przesiedlonych zmarło. Po bardzo uciążliwej wędrówce, część sióstr trafiła do niemieckich boromeuszek w Poczdamie,
Berlinie bądź Wittichenau. Tylko czterem siostrom udało się zostać na miej37

38

39

A. Hanich, Martyrologium duchowieństwa Śląska opolskiego w latach II wojny światowej,
Opole 2009. s. 85-88.
J. Feński, Dzieje Kościoła Katolickiego na Pomorzu po Reformacji do 1945 r. (przyczynek historyczny), Szczecin 2011, s. 91.
AZBT. Trzebnica, Relacja s. Petrussy Richter, s. 8.
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scu i po dwumiesięcznym okresie ukrywania się wrócić do Trzebnicy i do domów znajdujących się na Śląsku40.
Druga wojna światowa przyniosła Zgromadzeniu ogromne straty. Z końcem
wojny przestało istnieć wiele placówek. Prowadzona na mocy umowy poczdamskiej z 2 sierpnia 1945 r akcja przesiedleńcza ludności niemieckiej z terenów państwa polskiego41, przyczyniła się do znacznego zmniejszenia liczby
sióstr i objęła siostry wszystkich Zgromadzeń zakonnych pracujących na byłych
terenach niemieckich. Jeśli chodzi o gałąź śląską sióstr boromeuszek, to wg
danych z dnia 1 lipca 1957 r., w okresie powojennym, do Niemiec wyjechało
779 sióstr.42 Część z nich powróciła później do Trzebnicy w charakterze repatriantek.
Niestety braki personalne spowodowały zakończenie działalności ogromnej
liczby placówek. Wraz z odejściem ostatnich sióstr ze Świebodzina, zakończyła się dotychczasowa efektywna działalność boromeuszek w domu św. Józefa
(czerwiec 1945 r.).
W rok później nastąpiła próba powrotu sióstr do Świebodzina, zainicjowana przez pierwszego administratora apostolskiego w Gorzowie Wlkp.,43 ks. Edmunda Nowickiego /1945-1951/, który zwrócił uwagę na opuszczony budynek w Świebodzinie i skierował pismo do przełożonej generalnej w Trzebnicy
z prośbą, by natychmiast po opuszczeniu budynku przez stacjonujące tam wojsko rosyjskie, zająć go na cele kościelne44. Zarząd Zgromadzenia wysłał do
Świebodzina dwie siostry, które wcześniej już tam pracowały, w celu zorientowania się w sytuacji. Okazało się, że zniszczenia były ogromne. Brakowało dosłownie wszystkiego. Pozostał brud, bałagan stosy odpadów i zniszczonych rzeczy. Siostry zamieszkały początkowo u sióstr Pasterek. Podjęły się
uporządkowania domu św. Józefa i jednocześnie służyły chorym i potrzebującym mieszkańcom Świebodzina i okolicznych miejscowości. Pielęgnowały
m.in. angielskiego spadochroniarza, któremu po powrocie do zdrowia pomo40

41
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Wysiedlenie było wynikiem akcji wysiedleńczej prowadzonej jeszcze przed ogłoszeniem treści umowy Poczdamskiej z 2 VIII 1945 r. Akcja ta była bezplanowa i często dokonywano jej
samowolnie, a czyny sprzeczne z prawem tj. rabunek i znęcanie się nad przesiedlanymi działy
się na porządku dziennym. Por. B. Nitsche, Wysiedlanie Niemców z Ziemi Lubuskiej w latach
1945-1950, [w:] Zeszyty Historyczne, z. 104. Paryż 1993, s.103.
Por. A. Klafkowski. Podstawy prawne granicy Odra-Nysa Łużycka, [w:] Polskie Ziemie Zachodnie, Poznań 1959. s. 90-91.
AZBT. Trzebnica. Sprawozdania. Pogląd na stan personalny Zgromadzenia z dnia 1 VII 1957 r.
Administracja Apostolska w Gorzowie Wlkp. Została ustanowiona dekretem ks. Kard. Augusta
Hlonda, Prymasa Polski w dniu 15 VIII 1945 r. Jej oficjalna nazwa to: Administracja Kamieńska, Lubuska i Prałatury Pilskiej. Por. M. Chorzempa. Rozwój Organizacji Kościelnej na Ziemi
Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1964, NP. t. XXII, 1965, s.113.
AZBT. Trzebnica. Sygn. L.dz. 4360/46, Pismo administratora apostolskiego w Gorzowie
Wlkp. Ks. Dra E. Nowickiego do przełożonej Generalnej w Trzebnicy z dnia 1 VII 1946 r.
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gły w wyjeździe z Polski. Starały się o żywność dla potrzebujących. Kilkakrotnie w tym celu udawały się do komendanta wojskowego. Posyłały również
paczki żywnościowe uwięzionemu bratu zamordowanej s. Libii45. Stopniowo
uzupełniano meble i rzeczy. Część wyposażenia przywieziono z Bledzewa.
Jednak ze względu na ogromne braki personalne zarząd Zgromadzenia zwrócił się do administratora apostolskiego z prośbą o wydzierżawienie domu innemu użytkownikowi. Prośba została przyjęta i po komisyjnych oględzinach
stwierdzono, że obiekt nadaje się na urządzenie w nim szpitala dla dzieci kalekich. Dnia 15 IV 1947 r. została podpisana umowa pomiędzy Zgromadzeniem
Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy a Związkiem „Caritas” Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. na bezpłatne użytkowanie tego domu przez okres
15 lat. Utworzono w nim Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla dzieci kalekich.
Początkowo opiekę w nim sprawowały siostry boromeuszki. Ze względu na
braki personalne z końcem 1948 r. siostry musiały opuścić tę placówkę. Jak
wiele innych podobnych ośrodków i zakładów będących własnością Kościoła,
a w tym i zgromadzeń zakonnych, tak i powstały „Caritas” w Świebodzinie,
na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r., został przejęty na
własność państwa46.

Zakończenie
Pokazane zmagania, cierpienia, odwaga, heroizm aż do śmierci kilku
sióstr, pokazują, że swoją posługę miłosierdzia w Świebodzinie traktowały jako misję, a nie tylko obowiązek. I choć wojna ma wpływ destrukcyjny
na psychikę człowieka ze względu na zachwiane poczucie bezpieczeństwa,
życie w ciągłym strachu, głód, bezsilność i niepewność, to nie poddały się
one nienawiści czy rozgoryczeniu. Zmuszone do walki o własne przetrwanie
śpieszyły pomocą innym. Nie poszły na kompromisy, by ocalić własne życie.
Siostry Boromeuszki w tych warunkach zachowały się właściwie, czasem
nawet bohatersko. Skąd taka postawa? W Regule Zgromadzenia z tamtych
lat czytamy:
Siostry niech służą chorym z wielką i niestrudzoną miłością. Niech będą gotowe do wszelkich ofiar, by cierpiącym ulżyć w ich nędzy, a boleści ich ukoić. Niech
pielęgnują każdego chorego z jednakową ochotą, starannością i uprzejmością, choćby czasem natura czuła wstręt do takiej pracy. Niech to siostry poczytują sobie za
45
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Zob. B. Kubaj, Działalność zewnętrzna Sióstr Boromeuszek w Świebodzinie w latach
1871-1948, s. 68.
Zob. tamże, s 70.
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szczęście, że Bóg im pozwala pełnić taką służbę miłosierdzia, nawet z niebezpieczeństwem życia47.

Do takiej postawy człowiek dojrzewa przez wychowanie i autoformację.
Jednakże bez wiary i osobistej ascezy nie jest możliwe zachowanie człowieczeństwa w nieludzkich warunkach.
Przez wiele lat te „chlubne” dni wyzwalania Ziem Zachodnich przez Armię Czerwoną były wyciszane przez władzę ludową w imię „dobrych stosunków między sąsiedzkich i wdzięczności” za odzyskaną wolność. W „czasie
milczenia” historia została zapomniana, a dowody, pamiątki i zdjęcia z tamtego czasu zaginęły. Relacje sióstr, naocznych świadków, spisano wiele lat
po wojnie. One dostarczają najwięcej informacji. Gdy po 1989 roku sytuacja
polityczna się zmieniła, można było oficjalnie o tych wydarzeniach mówić.
Z rozmów z mieszkańcami Świebodzina przybyłych z różnych stron wynika, że
wszyscy wiedzieli o strasznym traktowaniu ludzi przez Rosjan, wszyscy wiedzieli o męczeńskiej śmierci sióstr, wszyscy od kogoś usłyszeli o śmiertelnych
wydarzeniach. Mówiono o tym po cichu. Mówili znajomi, sąsiedzi, czasem nauczyciele. Wielu modliło się nad grobami sióstr. Momentem decydującym do
podjęcia kwerendy stała się inicjatywa Akcji Katolickiej w Świebodzinie z roku
2012, by odnowić i upamiętnić pochowane na cmentarzu siostry. Jakby naturalną stała się wówczas potrzeba dotarcia do szerszych informacji. Ważnym
czynnikiem jest zainteresowanie ludzi odkrywanymi faktami. i wolność pisania
i mówienia.
Wyniki kwerendy pozwoliły na poszerzenie biografii zamordowanych
sióstr oraz na wyjaśnienie rozbieżności. Jak dotąd, udało się odnaleźć rodziny
3 sióstr. One przybliżyły znacznie środowisko, z których wyszły nasze siostry.
One udostępniły nam pamiątki, fotografie dwóch z nich. Znaczącym okazało
się spotkanie z żyjącym jeszcze dziś, naocznym świadkiem śmierci siostry Lybii. Osoba ta potwierdziła relacjonowane zdarzenie i wyjaśniła pojawiające się
w nich różnice, gdzie raz jest mowa o 10 letnim dziecku a innym razem o 3
letnim. Mimo upływu czasu i coraz mniejszej ilości świadków warto nadal nie
ustawać w poszukiwaniach. Wszystkie dokumenty sióstr, kronika szpitala zostały podczas wojny zniszczone. Nie zachowały się żadne fotografie osób. Jedynie
rodziny mogłyby jeszcze dysponować zdjęciami, listami bądź pamiątkami po zamordowanych siostrach. Mamy nadzieję, że dalsza kwerenda okaże się równie
owocna. Potrzeba dotarcia do prawdy, do ukazania bohaterskich postaw w nieludzkich warunkach, jest tym bardziej konieczna w świecie, w którym wciąż
47

Konstitutionem der barmherzigen Schwestern von hl. Karl Borromäus. Mutterhaus Trebnitz
1929, s. 31 nr 93; Konstytucje dla Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, Cieszyn 1929.
pkt. 79, rozdz.III.
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toczą się fragmentaryczne walki i istnieje realne zagrożenie wojną ogólnoświatową. Gdyby ofiary mogły mówić nawoływały by do pokoju, do wzajemnego
poszanowania wolności, religii i przynależności rasowej. A dziś naszym obowiązkiem jest przemilczany przez wiele lat temat nagłośnić ku przestrodze.

Streszczenie
Zasadniczym problemem badawczym, podejmowanym w niniejszej pracy, jest ukazanie możliwie najpełniejszego obrazu bezprawia Rosjan wobec Sióstr Boromeuszek po
wkroczeniu Armii Czerwonej do Świebodzina pod koniec stycznia 1945 r. W szczególności analizie poddane zostały relacje naocznych świadków tragicznych wydarzeń. We
wspomnieniach dominuje wstrząsający obraz okrucieństwa, który dotyczy niemieckich
kobiet a jeszcze bardziej sióstr katolickich.
Wkład badań ma wpływ na wyjaśnienie lokalnej historii, obalenie wielu mitów powstałych wokół ostatnich dni II wojny światowej fałszujących prawdę i ukazanie często
bohaterskich postaw pokrzywdzonych. Ukazanie prawdy o ofiarach reżimu ma nie tylko
ocalić od zapomnienia, ale winno mieć wpływ na kształtowanie postaw empatii wobec
ofiar reżimu i jednocześnie wskazać na podejmowanie pełnej odpowiedzialności za swoje
decyzje i czyny dla nas, ludzi współczesnych.
Słowa kluczowe: Rosjanie, boromeuszki, bezprawie, ofiary

Abstract
Boromeusz Sisters from Świebodzin – victims of Russian lawlessness.
Report of facts. Time context and state of research.
The main research problem undertaken in this work is to show the whole possible
picture of the lawlessness of the Russians against the Sisters of St. Borromeo after the
Red Army entered Świebodzin at the end of January 1945. In particular, the reports of
eyewitnesses to the tragic events were analyzed. The memories are dominated by a shocking picture of cruelty, which concerns German women especially Catholic sisters.
The contribution of research influences the explanation of local history, the overthrow
of many myths created around the last days of World War II falsifying the truth and showing the heroic attitudes of the victims. Presenting the truth about the victims of the regime
is not only to save from oblivion, but it should also influence the attitudes of empathy
towards the victims of the regime and at the same time point to taking full responsibility
for their decisions and actions for us contemporary people.
Keywords: Russians, The Sisters of Mercy of St. Borromeo, unlawfulness, victims
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Stan badań w Europie nad dziejami stalinizmu
Seria wydawnicza Storia della Chiesa in Europa
centro-orientale
Wprowadzenie
Po zakończeniu drugiej wojny światowej roku na okupowanych przez wojska radzieckie bądź wyzwolonych samodzielnie przez partyzantkę komunistyczną terenach nowe władze oparte na ideologii marksistowsko-leninowskiej
niezwłocznie przystąpiły do budowania nowej formacji politycznej. Nowe
społeczeństwo, które z determinacją budowali, miało być wolne od wszelkich
wpływów religijnych, oparte wyłącznie na ateistycznej wizji świata. Formowanie w poszczególnych państwach radzieckiej sfery wpływów nowego społeczeństwa dokonywało się wyłącznie pod przywództwem lokalnych partii komunistycznej. Duża cześć terytorium Europy centralnej oraz wschodniej znalazła
się teraz pod bezpośrednim wpływem i uzależniona politycznie-gospodarczo
od Związku Radzieckiego. Decyzje polityczne podjęte przez zachodnich Aliantów wspólnie ze Związkiem Radzieckim na konferencjach w Jałcie i Poczdamie stworzyły na dziesiątki lat nowy podział wpływów politycznych w Europie; Litwa, Łotwa i Estonia oraz przedwojenne wschodnie terytoria Polski,
podobnie jak Bukowina i Besarabia zostały włączone do Związku Radzieckiego. W konsekwencji zmiany granic państwowych miały miejsca przesiedlenia
milionów osób, szczególnie dotknięci przymusowymi przesiedleniami byli Polacy i Niemcy. Podzielone również zostało terytorium przedwojennego państwa
niemieckiego, w rosyjskiej strefie okupacyjnej zostało utworzone całkowicie zależne od Związku Radzieckiego nowe państwo niemieckie DDR. Po raz pierwszy w europejskiej historii takie miasta jak Praga, Budapeszt, Lipsk czy Berlin, będące teraz pod wpływem polityki sowieckiej zostały włączone do Europy
1
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wschodniej. Po roku 1945 znaczna cześć Europy stała się częścią imperium sowieckiego: Polska, Czechosłowacja, Węgry oraz DDR. Bezpośrednio do ZSSR
zostały włączone: Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś i Mołdawia. Wchodzące w skład Jugosławii państwa bałkańskie była przez pewien okres ideologicznie związana ze Związkiem Radzieckim. Pomimo różnic w podejściu do
problematyki światowego komunizmu indoktrynacja ideologiczna w Jugosławii
miała podobny przebieg jak i w innych krajach bloku wschodniego. Nowy podział Europy był również ważny ze względów wyznaniowych, siła jak i formy
prześladowań religijnych zależne były od tego, czy poszczególne tereny znajdowały się bezpośrednio w ZSSR czy też były tylko w strefie jego interesów.

1. Seria wydawnicza Kościół w Europie środkowo-wschodniej
Powstała w 2016 roku w środowisku naukowym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie nowa seria wydawnicza pod tytułem La Chiesa
cattolica in Europa centro orientale [Kościół katolicki w Europie środkowowschodniej] ma za swoje główne zadanie prowadzić i koordynować badania
naukowe i systematycznie przedstawiać różne aspekty historii Kościoła w poszczególnych krajach wchodzących do sowieckiej strefie wpływów. Problematyka religijna w tych krajach jest wieloaspektowa i w dużej mierze zależna od
niejednokrotnie skomplikowanych wydarzeń historycznych poszczególnych
państw członkowskich. Postanowiliśmy wspierać, koordynować i w miarę możliwości prowadzić intensywne badania w otwartych po upadku komunizmu
otwartych dla badaczy archiwach państwowych i kościelnych poszczególnych
krajów z uwzględnieniem powstających w językach narodowych publikacji.
W roku 2016 ukazała się po kilku latach przygotowań pierwsza z nowej
serii wydawniczej książka pod tytułem: La Chiesa cattolica e il Comunismo
in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica [Kościół katolicki i komunizm
w Europie środkowowschodniej i w Związku Radzieckim], Verona 20162. Prezentacja książki w auli Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie była nie tylko z naukowego punktu widzenia ważnym wydarzeniem. Poszczególne teksty
publikowane w książce zostały napisane w różnych językach przez międzynarodowe grono autorów, następnie zostały one przez grono redakcyjne metodologicznie ujednolicone i przetłumaczone na język włoski. Autorzy publikowanych tekstów to grono historyków i nauczycieli akademickich pochodzących
czy też prowadzących badania naukowe w krajach Europie środkowowschod2

J. Mikrut [red.], La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione
Sovietica, San Pietro in Cariano (Verona)2 2016.
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niej. Książka wydana w języku włoskim wywołała duże zainteresowanie tą tak
mało znaną w literaturze włoskojęzycznej problematyką w środowisku zarówno
naukowym jak i kościelnym Rzymu. Język włoski jest językiem wykładowym,
jest też językiem pracowników instytucji kościelnych oraz kurii papieskiej, dlatego lektura książki jest możliwa zarówno dla studentów jak również osób posługujących się tym właśnie językiem.
Obszerna i wielojęzyczna literatura przedmiotu podana i przetłumaczona
w przypisach umożliwia czytelnikowi dalsze pogłębienie swoich zainteresowań
przez indywidualną lekturę w wybranym przez siebie języku. Słowo wstępne do
pierwszej książki napisał blisko z nami związany emerytowany arcybiskup Pragi kardynał Miloslav Vlk (1932-2017), który w komunistycznej Czechosłowacji
był mimo licznych prześladowań, m.in. zakazu spełniania funkcji kapłańskich
nałożonym na niego przez urzędy do spraw wyznań odważnym świadkiem wiary. Współpraca z nim, oraz z osobami przez niego wskazanymi ubogaciło dodatkowo przygotowane do druku teksty. Z powodów zdrowotnych niestety nie
mógł już przybyć na prezentacje książki i wygłosić przygotowywanego w tym
celu wystąpienia w formie świadectwa. Książka od momentu prezentacji cieszyła się i cieszy nadal dużym zainteresowanie czytelników. Po upływie zaledwie
kilkunasty tygodni cały nakład książki został ostatecznie wyczerpany, jeszcze
w listopadzie tego samego roku zostało przygotowane kolejne, nieco poprawione nowe wydanie książki3.
W marcu 2017 roku ukazała się druga książka w tej serii pod tytułem: Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista [Świadkowie wiary. Świadectwa osobiste
i zbiorowe katolików Europy środkowo-wschodniej za rządów komunistycznych], Verona 20174. Słowo wstępne do książki napisał arcybiskup Wiednia
kardynał Christoph Schönborn. Prezentacja książki odbyła się 8 marca w auli
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, w czasie której okazjonalny wykład
o znaczeniu męczenników wiary na świecie wygłosił ówczesny prefekt Kongregacji do spraw świętych Kardynał Angelo Amato.
W omawianej książce przedstawione są różne metody walki z religią w poszczególnych krajach demokracji ludowej. Analizując heroiczne postawy ludzi
wierzących zostały przedstawione przez autorów ideologicznie motywowane
metody walki z religią, jak również charyzmatyczne postacie ludzi wierzących
oraz ich niestrudzona walka o wolność religijną. Niektórym bohaterskim posta3

4

Przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim czytelnikom oraz osobom zainteresowanym problematyką, które przez swoje informacje skierowały nasze uwagę na nowe, nieznane jeszcze fakty
oraz elementu badan historycznych w tym zakresie.
J. Mikrut [red.], Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa
centro-orientale sotto il regime comunista, San Pietro in Cariano (Verona) 2017.
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ciom zostały dedykowane osobne teksty, wielu z nich już zostało w ostatnich
latach ogłoszonych błogosławionymi czy świętymi Kościoła katolickiego. Do
wybranych i przedstawionych w publikacji świadków wiary z poszczególnych
krajów należą miedzy innymi: Wincenty Eugeniusz Bosiłkow, Pavol Peter Gojdič, Ján Ivan Mastiliak, Miron Petrašovič, Vasiľ Hopko, Vojtěcha Hasmandová,
Konrad von Preysing, Wilhelm Weskamm, Julius August Döpfner, Petrus Legge, Otto Spülbeck, Gerhard Schaffran, Alojzie Stepinac, Anton Vovk, August
Hlond, Stefan Wyszyński, Czesław Kaczmarek, Ignacy Tokarczuk, Jerzy Popiełuszko, Antonio Durcovici, Vladimir Ghika, Szilárd Bogdánffy, Áron Márton,
József Mindszenty Vilmos Apor i Zoltán Lajos Meszlényi. Szczególną uwagę
w książce poświecono znaczeniu i historycznej roli pontyfikatu polskiego papieża świętego Jan Paweł II.
Od kilku lat wspólne z grupą historyków pochodzących albo pracujących na
terenie ZSSR przygotowywaliśmy osobną publikacje poświęconą w całości Kościołowi katolickiemu w poszczególnych regionach tego kraju. Z okazji setnej
rocznicy wybuchu rewolucji październikowej została wydana odrębna publikacja poświęcona dzielności ludzi wierzących jak i prześladowaniom religijnym
w krajach byłego ZSRR: La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka [Kościół katolicki w Związku Radzieckim. Od
Rewolucji 1917 r. do Pierestrojki], Verona 20175. Książka ta prezentuje tragiczne losy ludzi wierzących oraz instytucji kościelnych latach 1917-2017 w republikach dawnego ZSRR. Słowo wstępne do książki napisał obecny arcybiskup
Mińska na Białorusi Tadeusz Kondrusiewicz, który był również osobiście obecny na prezentacji książki w Rzymie i wygłosił okolicznościowy wykład-świadectwo o życiu katolików w ZSSR6.
Celem serii wydawniczej La Chiesa cattolica in Europa centro orientale jest
inicjowanie i wieloaspektowe wspieranie konkretnych badań naukowych z zakresu historii Kościoła w krajach Europy środkowowschodniej. W tym celu została wydana drukiem, napisana pod moim kierunkiem i wielokrotnie nagradzana praca doktorska o. Pawła Wójcika SVD. W swojej książce przedstawił on na
podstawie wieloletnich badan w międzynarodowych środowiskach naukowych
najnowszy stan badań związanych z relacjami dyplomatycznymi w latach
1945-1978 pomiędzy komunistycznym rządem w Warszawie a Stolicą Apostol5

6

J. Mikrut [red.], La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, San Pietro in Cariano (Verona) 2017.
Arcybiskup Kondrusiewicz urodził się i wychował w ZSSR, w latach 1991-2002 był administratorem apostolskim dla całej Rosji a po reorganizacji Kościoła katolickiego dokonanej 11 lutego 2002 roku przez papieża Jana Pawła II został arcybiskupem Moskwy. W dniu 21 września
2007 on został mianowany arcybiskupem archidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi, następcą kardynała Kazimierza Świątka.
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ską. Na szczególną uwagę zasługują przeprowadzone przez tego młodego historyka badania w archiwach w kraju i zagranicą, jak również wyczerpującą lista
najnowszej, wielojęzycznej literatury przedmiotu7.
Publikacja wymienionych książek zaowocowała zainteresowaniem problematyką historii Kościoła w Europie środkowowschodniej jak i różnymi
aspektami związanymi z tematyką totalitaryzmów XX wieku. Przez tę publikację zmienił się w znacznym stopniu stan wiedzy o historii Kościoła w Europie środkowo-wschodniej w XX wieku. Fakt, że publikowane teksty zostały
napisane w większości przez autorów pochodzących albo pracujących naukowo w dawnym ZSRR dodaje tym publikacjom dodatkowej kompetencji. Takie ujęcie problematyki związane z dziejami Kościoła katolickiego zaproponowane osobom posługującym się językiem włoskim jest nowością na tutejszym
rynku wydawniczym. Publikacja skierowana jest nie tylko do środowiska
naukowego w szerokim znaczeniu, lecz powstaje także z myślą o nie małym
gronie naukowców, studentów i specjalistów z kręgów uniwersytetów i instytutów papieskich Rzymu oraz instytucji watykańskich. Jest to środowisko
międzynarodowe reprezentujące wszystkie regiony świata, zainteresowane historią Kościoła i posługujące się, na co dzień językiem włoskim. Stąd zasięg
oddziaływania publikacji jest szeroki i przekracza znacznie tradycyjne granice
kulturowo-narodowe. Omawiane publikacje zyskały uznanie środowisk naukowo-kościelnych i stały się chętnie używanym podręcznikiem naukowym dla
profesorów i studentów historii Kościoła. Nowa seria naukowa została też docenione przez instytucje watykańskie, w sposób szczególny przez Kongregację
do spraw świętych, jako ważna lektura dla osób zaangażowanych w przygotowanie i prowadzenie procesów beatyfikacyjnych i kanonizacji szczególnie męczenników komunizmu.
Współpraca licznego międzynarodowego grona naukowców oferuje zainteresowanym czytelnikom syntetyczne ujęcie tej tak często mało znanej poza
dawną sferą sowiecką problematyki. Zachowując przyjętą metodologię naukową projekt badawczy został podzielony na strefy geograficzne i tam, gdzie
jest to konieczne również dodatkowo na obrządki, łaciński i bizantyjski, dając
w ten sposób kompletny obraz tego regionu Europy. Z analizy metodologicznej
projektów i listy autorów wyłania się dzieło bogate w treść, wiarygodne i udokumentowane, z obszerną bibliografią, ujednoliconym aparatem naukowym,
spełniające powszechnie przyjęte standardy pracy historycznej. Bogaty materiał źródłowy, literatura międzynarodowa, nowatorskie ujęcie tematyki sprawiają, że tomy już opublikowane jak i te w przygotowaniu można uznać za ważne
i nowatorskie źródło do studiów nad krajami Europy środkowo-wschodniej XX
7
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wieku. Poszczególne rozdziały tomów, z których każdy stanowi oddzielny artykuł naukowy ujmują w sposób syntetyczny i systematyczny wieloaspektowy
temat prześladowań opowiadając historię krajów i regionów Europy środkowo-wschodniej. Seria wydawnicza odpowiada na współczesne wyzwania przywracania pamięci historycznej narodów a także na wezwanie św. Jana Pawła II,
który z okazji roku 2000 wzywał Kościoły lokalne i wspólnoty chrześcijańskie
do poszukiwania swoich bohaterów i świadków Ewangelii, którzy szczególnie,
jako męczennicy dali w sposób świadomy świadectwo wiary swoim życiem za
swoje przekonania religijne w XX wieku8.
Obecnie kończymy przygotowania do dwóch kolejnych tomów poświęconych męczennikom i świadkowie wiary w okresie Narodowego Socjalizmu
w Europie środkowo-wschodniej. W pracach tych skupiono się na licznych
międzynarodowych doświadczeniach i świadectwach osobistych jak i zbiorowych osób prześladowanych i zamęczonych przez reżim nazistowski w krajach
Europy środkowo-wschodniej okupowanych przez Trzecią Rzeszę oraz kraje
z nią współpracujące9. Pamięć historyczna jednostek, narodów czy instytucji
jest często nietrwała, stąd konieczność pobudzania świadomości i przypominania o wydarzeniach tak chwalebnych jak i tragicznych. Okres nazizmu jest
jeszcze stosunkowo nieodległym wydarzeniem historycznym, jednak jego opis
i postrzeganie wydaje się nastręczać wiele problemów, zarówno w środowiskach naukowych jak i na poziomie jednostek czy państw. Celem przygotowywanych obecnie publikacji jest przedstawienie roli Kościoła w poszczególnych
okupowanych przez Niemcy krajach jak i zebranie licznych świadectw dotyczących prześladowań osób i wspólnot chrześcijańskich przez system narodowosocjalistyczny w krajach okupowanych przez wojska niemieckie. Współpraca licznych historyków pochodzących z krajów bezpośrednio dotkniętych
tragedią prześladowań zostało już zauważone i pozytywnie docenione w poprzednich publikacjach serii. Należy w tym kontekście podkreślić szeroki
i kompetentny dostęp do źródeł archiwalnych i literatury w językach narodowych, jak również ujęcie historii poszczególnych krajów z perspektywy tysięcy ofiar, zapominanych lub pomijanych. Innym ważnym zadaniem jest podanie
w miarę dokładnych danych liczbowych i osobowych, opierających się na dostępnej dokumentacji.
Ważna z perspektywy krajów Europy środkowo-wschodniej jest możliwość
przedstawienia swojej historii w języku dostępnym dla międzynarodowego środowiska naukowego i kościelnego. W ten sposób prowadzone badania naukowe
8
9

E. Kumka, Recenzja książki, “Miscellanea Francescana” 116 (2016), s. 291-293.
J. Mikrut [red.], La Chiesa cattolica e il Nazionalsocialismo 1933-1945, San Pietro in Cariano
(Verona) w przygotowaniu na rok 2018; J. Mikrut [red.], I martiri e i testimoni di Cristo del
Nazionalsocialismo 1933-1945, San Pietro in Cariano (Verona) w przygotowaniu na rok 2019.
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w poszczególnych krajach, których wyniki zazwyczaj przedstawiane były prawie wyłącznie w językach lokalnych stały się teraz dzięki publikacjom naszej
serii wydawniczej znane szerokiemu kręgowi czytelników, którzy do tej pory
posługiwali się tylko niektórymi znanymi za granicą publikacjami napisanymi
w językach zachodnich. Przy tej okazji zostały skutecznie skorygowane, od lat
wielokrotnie dementowane w literaturze poszczególnych krajów niepełne lub
niezgodne z prawdą historyczną wiadomości oraz interpretacje niektórych faktów historycznych dotyczących poszczególnych krajów. W zaistniałej sytuacji
poszczególne kraje mogły prezentować w sposób niezależny swoje najnowsze
badania dotyczące przeszłości ich krajów. Nie byli więc już dłużej zdani na
dawne publikacje, które ukazywały się jeszcze w okresie silnego działania komunistycznej cenzury albo były pisane przez autorów w dużej mierze uzależnionych od ideologii komunistycznej.

2. Kraje dawnego Związku Radzieckiego
Po roku 1945 terytorium tak ogromnego państwa, jakim był Związek Radziecki zostało przez centralne władze państwowe podzielone pod względem
religijnym oraz ze względu na historyczne uwarunkowania, sytuacje geopolityczną oraz liczbę wiernych wspólnot religijnych w poszczególnych republikach radzieckich na tak zwane trzy strefy wolności religijnej10. Na terenie
ZSRR sytuacja religijna była pod tym względem bardzo różnorodna, każda
z poszczególnych republik ze względu na uwarunkowania historyczne oraz
ilość ludzi wierzących należała do jednej z trzech stref polityki religijnej państwa sowieckiego.
Do pierwszej strefy wolności religijnej należała takie kraje jak Litwa, Łotwa, gdzie były największe na terenie ZSSR działające wspólnoty katolickie. Na
Litwie oraz na Łotwie istniała przynajmniej w części dawna kościelna struktura hierarchiczna, znaczna część kościołów była tam jeszcze ciągle otwarta dla
kultu religijnego. W Kownie działało nadal, mimo ogromnych ograniczeń i całkowitej kontroli struktur komunistycznego państwa dawne wyższe seminarium
duchowne, w którym pod stałą kontrolą władz komunistycznych było przygotowywanych około 20 kandydatów do kapłaństwa. Wyświęceni tutaj nieliczni
kapłani pracowali później prawie wyłącznie na potrzeby kościoła litewskiego.
Drugie seminarium duchowne działało na Łotwie w Rydze, gdzie około
30 kandydatów przygotowywana była do kapłaństwa, byli oni przeznaczeni do
10

J. Mikrut, Lo scontro tra l’ideologia marxista-leninista e la Chiesa cattolica in Europa centroorientale, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 13-14.
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pracy duszpasterskiej wśród rozproszonych katolików na pozostałych terenach
ZSSR. O ilości seminarzystów oraz ich wyborze z ogromnej liczby chętnych
decydowały radzieckie urzędy do spraw wyznań oraz KGB, bez zgody tych organów żaden kandydat do kapłaństwa nie mógł być przyjęty do seminarium11.
Kilkunastu kapłanów tam wyświęconych w latach 1945-1991 było jednak tylko
kroplą w ogromnym morzu potrzeb dla około 10 000 000 katolików różnych
narodowości rozrzuconych po całym terytorium ZSSR. Pomimo różnych administracyjno-ideologicznych ograniczeń władz zarówno w doborze jak i formacji
kandydatów do kapłaństwa wielu z nich przeszło później do historii, jako odważni i gorliwi duszpasterze. Pomimo rozmaitych szykan ze strony władz administracyjnych wspólnoty katolickie pielęgnowały na miarę możliwości życie
religijne, w codziennej praktyce byli oni poddani intensywnej propagandzie ateistycznej zarówno w szkołach, uniwersytetach jak i w swoich zakładach pracy12.
W drugiej strefie religijnej znalazła się przedwojenne terytoria Polski, Białoruś, Ukraina i europejska część Rosji, z tego terenu już w 1945 roku został
wydalony przez komunistów ostatni biskup rzymsko-katolicki. Pozostali jeszcze nieliczni kapłani próbowali w istniejących wspólnotach w ramach istniejących możliwości koordynować życie religijne wiernych13. W otwartych
jeszcze dla kultu religijnego świątyniach życie religijne wiernych ograniczone było praktycznie tylko do mszy świętej. Wygłaszane przez duchownych
w czasie nabożeństw kazania musiały być napisane i zawsze gotowe do kontroli urzędu do spraw wyznań. Wspólnoty religijne istniały tylko w tych miejscowościach, gdzie istniały komitety kościelne złożone przynajmniej z dwudziestu osób, wierni musieli zebrać pieniądze, aby mogli opłacić narzucony
11

12

13

P. Botwina, Come sono diventato sacerdote nella realtà politica dell’Unione Sovietica, [w:] La
Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 458-460.
I. Mikłaszewicz, I tentativi di utilizzare il fattore etnico nella politica delle autorità sovietiche
nei confronti della Chiesa cattolica in Lituania negli anni 1944-1990, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 827-840; A. Streikus, Conventi religiosi clandestini nel periodo sovietico: tra la continuità e le nuove sfide,
[w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica,
s. 841-862; S. Krumina-Konkova, La Chiesa cattolica in Lettonia durante il periodo sovietico: le vittime della persecuzione, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centroorientale e in Unione Sovietica, s. 863-878; M. Kiope, “Dall’ambone al portale della chiesa”.
L’attività pastorale della Chiesa cattolica in Lettonia durante il periodo dell’occupazione sovietica, w: La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica,
s. 879-894; N. Pazuhina, Il movimento ecumenico nella Lettonia sovietica: un inciso della storia, [w:] La Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica,
s. 895-908; I. Runce, La testimonianza quotidiana della vita cristiana nelle famiglie, [w:] La
Chiesa cattolica e il Comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 909-925.
R. Dzwonkowski, La Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina. Dalla sciagura alla rinascita
(1939-1991), [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 689-706.

226

Stan badań w Europie nad dziejami stalinizmu

po przejęciu przez państwo bardzo wysoki czynsz za użytkowanie upaństwowionych świątyń. W przypadku posiadania odpowiednich środków materialnych mogli się starać w urzędach do spraw wyznań o pozwolenia na otwarcie
kościołów. W miejscowościach, gdzie to nie było możliwe wierni gromadzili
się zazwyczaj w niedzielę i święta wolne od pracy na wspólną modlitwę na
przykościelnych cmentarzach przy grobach swoich bliskich zmarłych. Wspólnoty religijne, pomimo pozwolenia władz na użytkowanie kościoła, nie miały
możliwości druku książek czy modlitewników. Aby podtrzymać dawne modlitwy i zwyczaje religijne, byli zmuszenia do ręcznego przepisywano istniejących już modlitewników przekazując w ten sposób dalszym pokoleniom swoje
tradycje i zwyczaje religijne14. Z powodu braku kapłanów, albo potrzebnego
dla kapłana pozwolenia z miejscowego urzędu wyznaniowego na sprawowanie
kultu religijnego „odprawiano” w otwartych jeszcze dla wiernych kościołach
tak zwane msze święte bez kapłana, podczas których modlono się wspólnie,
były śpiewane pieśni religijne oraz czytane teksty liturgiczne przypadające na
poszczególne niedziele. Wspólnoty zakonne musiały ukrywać swoją obecność
i działalność, zakonnice po zdjęciu habitów pracowały, jako osoby prywatne
w szpitalach, zakładach pracy a nawet w kołchozach. Jeśli to było możliwe
siostry mieszkały wspólnie w niewielkich wspólnotach w całkowitym ukryciu
ich religijnego charakteru życia15. Kapłani, zakonnicy i zakonnice, którzy przez
swoją działalność religijną czy społeczną weszli w konflikt z sowieckim ustawodawstwem wyznaniowym byli surowo karani, skazywani na kary pieniężne
czy więzienia, byli zsyłani na wiele lat do lagrów, z których wielu już nie wracało16.
Pozostałe terytorium Związku Radzieckiego należało do trzeciej strefy wolności religijnej, gdzie nie było już otwartych świątyń a obecni tam jeszcze kapłani nie mieli pozwolenia władz na spełnianie funkcji kapłańskich. Tylko jeszcze w placówkach dyplomatycznych w Moskwie i St. Petersburgu były otwarte,
ale tylko dla personelu dyplomatycznego dwie świątynie katolickie, w których
była regularnie przez zagranicznych kapłanów odprawiana msza święta. Ale
również w trzeciej strefie wolności religijnej mieszkali liczni ludzie wierzący,
katolicy pochodzący z różnych narodowości, niektórzy z nich byli tutaj zesłani jeszcze przez władze carskie inni już przez władze radzieckie, szczególnie
14

15

16

K. Laurynenka, L’attività dei “gruppi religiosi non registrati” di cattolici in Bielorussia orientale nel dopoguerra e la loro lotta per la legale esistenza alla luce della legislazione sovietica
sulle comunità religiose, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 633-660.
A. Mirek, La testimonianza di vita delle religiose in Unione Sovietica (1945-1991), [w:] La
Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 511-522.
L. Michajlik, Testimonianze dei sacerdoti e le complicate vicende del cardinale Kazimierz
Świątek, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 609-632; Marc Lindeijer, I gesuiti
nell’URSS (1939-1992), [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 483-510.
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w latach zsyłek 1939-1945, powstały wtedy nowe liczne skupiska katolików szczególnie w Kazachstanie i na dalekiej Syberii. Wielu wygnańców szczęśliwie powróciło do Polski po zakończeniu wojny, inni pozostali tam jeszcze
do rozpadu Związku Radzieckiego i wyjechali w lach dziewięćdziesiątych do
swoich krajów pochodzenia, wśród wyjeżdzających była duża grupa katolików polskich i niemieckich katolików. Wyjazdy licznych, szczególnie młodych
grup katolików spowodował w istniejących lokalnych wspólnotach religijnych
znaczne osłabienie roli katolicyzmu w tamtejszym wielokulturowym społeczeństwie. Pozostały na miejscu w dużej mierze tylko osoby starsze, które nie tylko
ze względu na wiek, ale również na przywiązanie się do nowego miejsca nie
zdecydowały się już na przeprowadzkę i na radykalną zmianę ich dotychczasowego życia nowym środowisku17.
W okresie dominacji komunistycznej historiografia poszczególnych
państw strefy sowieckiej była zdominowana wyłącznie przez historyków związanych z obozem władzy. Tylko oni mogli publikować tendencyjne książki i artykuły, przemawiać na kongresach oraz prowadzić wykłady w salach uniwersyteckich. Zakres i forma prezentacji badań historycznych była uzależniona od
założeń ideologicznych, dużych cięć oraz zmian w tekstach było dokonywanych
przez cenzurę. Powstałe w tym okresie zazwyczaj ideologicznie dominowane
publikacje prezentowały fakty historyczne dla potrzeb ideologicznych w sposób
tendencyjny, nie było w nich wiele miejsca na obiektywne oceny zaistniałych
faktów historycznych i wydarzeń. Przeciwnicy polityczni komunizmu przedstawiani byli w środkach masowego przekazu, jako element podejrzany, któremu
w żadnym wypadku nie należało dawać wiary. Zarówno podawane w tych publikacjach dane statystyczne czy osobowe jak i prezentacja zaistniałych wydarzeń miały charakter tendencyjny, odpowiadały one przyjętemu przez władze
programowi ideologicznemu kontrolowanemu w Moskwie jak i lokalnych centrach politycznych poszczególnych krajów.
Istniały również wartościowe publikacje naukowe powstające poza zasięgiem cenzury za żelazną kurtyną, w których niezależni historycy z poszczególnych krajów starali się przedstawić w sposób obiektywny swoje badania naukowe. Publikacje te były dostępne za granicami państw komunistycznych, rzadko
były dostępne w krajach komunistycznych zazwyczaj w środowisku nielegalnej
opozycji politycznej. Sytuacja w tym względzie zmieniła się dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego i po powstaniu, niezależnych politycznie państw,
które przez nowe badania archiwalne oraz lokalne publikacje dążyły do niezależnego ideologicznie odkrywania historii swoich krajów. Musiało minąć jeszcze wiele lat zanim prace te osiągnęły szersze rozpowszechnienie.
17

B. P. Dubik, Kwiaty na stepie. Pamiętnik z zesłania, Warszawa3 2007, s. 358.
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3. Kraje Bloku Wschodniego
W nowych krajach włączonych do strefy wpływów ZSSR, które do tej pory
były związane z kulturą zachodnią rozpoczęły się po 1945 roku zorganizowane
przez nowe struktury władzy komunistycznej nieznane tutaj dotąd zmasowane
i na dużą skalę prześladowania religijne, były one skierowane nie tylko przeciwko wspólnotom chrześcijańskim, ale przeciwko wszystkim znanym formom
religijności jak to miało na przykład miejsce w Albanii w przypadku dużej ilości wspólnot muzułmańskich18. W walce z religią wykorzystane zostały z sukcesem znane już wzorce sowieckie, które były w ZSSR w latach 1917-1945.
Według koncepcji politycznej Józefa Stalina wszystkie istniejące w strefie sowieckiej legalnie wspólnoty religijne musiały być całkowicie podporządkowane
systemowi ateistycznemu państwa sowieckiego. Ta idea Stalina była z determinacją realizowana nie tylko w republikach wchodzących w skład ZSRR, lecz
również w pastwach sowieckiej strefy wpływów19.
Ważnym elementem walki z religią była likwidacja cerkwi greckokatolickiej
w krajach strefy sowieckiej. Wspólnoty te zostały prawnie rozwiązane a ich materialna własność w poszczególnych krajach przekazana przez państwo cerkwi
prawosławnej20. W tym celu były organizowane przez współpracowników aparatu państwowego tak zwane „synody”, w roku 1946 na Ukrainie, w Rumuni
w 1948 i w 1950 w Czechosłowacji21. Kościół prawosławny w krajach komunistycznych miał w wizji komunistycznej za zadanie zjednoczyć w swoich
strukturach dotychczasowe wspólnoty greckokatolickie, praktyka taka była
18

19

20

21

Na temat Albani zobacz: R. Hibbert, Albania’s national liberation struggle: the bitter victory, London-New York 1991; I. A. Murzaku, Catholicism, culture, conversion: the history of
the Jesuits in Albania (1841-1946), Roma 2006; F. Guida [red.], Intellettuali versus democrazia: i regimi autoritari nell’Europa sud-orientale (1933-1953), Roma 2010; ID., L’altra metà
dell’Europa: dalla Grande Guerra ai giorni nostri, Roma 2015.
J. R. Mwaniki, La Chiesa cattolica in Albania, [w:] La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 27-62.
W. Osadczy, L’impegno della Chiesa cattolica di rito latino in Ucraina volto a sostenere
i greco-cattolici, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 707-726; M. Horyacha, Il
patriarca Josyf Slipyj: testimone della Chiesa silenziosa dei martiri, [w:] La Chiesa cattolica
in Unione Sovietica, s. 743-768; M. Horyacha, La soppressione della Chiesa greco-cattolica
in Ucraina, [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica, s. 769-794; I. Bilyk, La testimonianza della vita religiosa nella Chiesa greco-cattolica in clandestinità, [w:] La Chiesa cattolica
in Unione Sovietica, s. 795-807.
P. Šturák, Il regime comunista e la Chiesa greco-cattolica. Il beato vescovo Pavol Peter Gojdič, [w:] Testimoni della fede, s. 119-126; A. Mandzák, L’apostolo saggio, umile ed
eroico: Ján Ivan Mastiliak, [w:] Testimoni della fede, s. 127-140; A. Mandzák, Beato martire
Dominik Metod Trčka, [w:] Testimoni della fede, s. 141-156; P. Borza, Il caso del parroco di
Prešov Miron Petrašovič, [w:] Testimoni della fede, s. 157-162; P. Borza, Beato vescovo e martire Vasiľ Hopko, [w:] Testimoni della fede, s. 163-170.
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realizowana we wszystkich krajach strefy sowieckiej. W krajach tradycyjne
prawosławnych jak Bułgaria, Rumunia i Serbia hierarchia i duchowieństwo
Kościoła prawosławnego został w dużej części zdeterminowany do współpracy
z ideologicznymi strukturami ideologicznego państwa.
W krajach włączonych do strefy sowieckiej, które w czasie drugiej wojny
światowej były aliantami Niemiec jak Bułgaria, Chorwacja, Słowacja, Romania i Węgry pierwsze prześladowania religijne nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych. Ich przebieg zależny był w dużym stopniu od
ilości katolików mieszkających w poszczególnych krajach oraz od stopnia zaangażowania w dotychczasową politykę środowisk kościelnych. Szczególnie
trudna była sytuacja katolików na Słowacji, gdzie w okresie wojny 1939-1945
prezydentem kraju był ksiądz katolicki Josef Tiso. Był on od kilkunastu lat
zaangażowany politycznie, sprawował liczne ważne funkcje państwowe, był
ministrem, premierem rządu i prezydentem kraju. Po aresztowaniu przez władze komunistyczne Czechosłowacji został skazany w roku 1947 w krótkim
procesie pokazowym na karę śmierci. Ciało tragicznie zmarłego polityka i kapłana było przez dziesiątki lat starannie ukrywane przez władze, chciano, aby
w ten sposób, aby pamięć o zmarłym kapłanie i przywódcy politycznym została w nowych warunkach politycznych szybko zapomniana, żeby jego życie
i działalność polityczna została wymazana ze świadomości narodowej Słowaków22.
W Chorwacji partyzanci komunistyczni zamordowali setki kapłanów katolickich, sióstr zakonnych oraz świeckich działaczy katolickich zdecydowanie przeciwnych ideologii komunistycznej. W liście pasterskim z 21 września
1945 biskupi Jugosławii podali do wiadomości wiernych zgromadzonych w kościołach straszliwa statystykę strat Kościoła w tym kraju, 243 kapłanów zostało zamordowanych, 89 dalszych zaginionych bez wieści, 169 aresztowanych
w więzieniach i obozach. Właśnie w Chorwacji już w roku 1946 po odmowie
współpracy z władzami komunistycznymi został zorganizowany pokazowy proces arcybiskupa Zagrzebia Alojzije Stepinac (1898-1960)23. Rząd komunistycznego przywódcy Josip Bros Tito, rozpoczęły walkę ideologiczną przeciwko
ludziom kościoła, zdecydowanie przeciwnym ideałom komunistycznym24. Wła22
23

24

A. Krawczyk, Słowacja księdza prezydenta. Josef Tiso 1887-1947, Kraków 2015, s. 331-345.
J. Batelja, Il cardinale Alojzie Stepinac e la prima fase della battaglia ideologica, [w:] Testimoni della fede, s. 483-504.
J. Krišto, I procedimenti sommari delle autorità comuniste contro i religiosi, [w:] Testimoni
della fede, s. 505-516; V. Popić, Il calvario delle donne di vita consacrata, [w:] Testimoni della
fede, s. 517-532; M. Jareb, I laici e il regime comunista, [w:] Testimoni della fede, s. 533-548;
P. Triulcio, Il primo martire delle foibe. Beato don Francesco Giovanni Bonifacio, [w:] Testimoni della fede, s. 549-569.
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dze w Belgradzie drastycznie ograniczyły możliwości działania wspólnot religijnych, zabraniając działalności poza obrębem kościołów.
W interesie komunistów jugosłowiańskich było utworzenia Kościoła narodowego niezależnego od Watykanu. Arcybiskup Zagrzebia Alojzije Stepinac
nie zgodził się na współpracę z władzami, w związku z czym został niesłusznie
oskarżony o współpracę z faszystowskim rządem. W dniu 11 października 1946
arcybiskup Stepinac mimo swoich protestów i zapewnień o niewinności zarzucanych mu czynów został skazany na 16 lat ciężkich prac, w roku 1951 został
przeniesiony z więzienia w Lepoglava do aresztu domowego w swojej rodzinnej parafii w miejscowości Krasič. Ku ogromnemu zaskoczeniu światowych
mediów, jako więzień reżimu jugosłowiańskiego został 12 stycznia 1953 ogłoszony przez papieża Piusa XII nowym kardynałem, ku dużemu zaskoczeniu
i zdecydowanej krytyce rządu w Belgradzie. Dzięki tej decyzji papieża prasa
światowa dowiedziała się o istnieniu komunistycznych prześladowaniach Kościoła również w Jugosławii. Kardynał Stepinac czuł się przez poparcie ze
strony papieża bardzo doceniony w jego tak bardzo nierównej i nieuczciwej
walce z ideologicznym przeciwnikiem. Po krótkim życiu, szczególnie po wielu upokorzeniach w komunistycznych więzieniach i w miejscu odosobnienia, cierpieniach psychicznych i fizycznych, pozbawiony wszelkiego kontaktu
z duchowieństwem i wiernymi zmarł on 10 lutego 1960 roku. Prawdopodobnie podawano mu już od dłuższego czasu truciznę, która spowodowała powolne zatrucie jego organizmu i doprowadziła do śmierci. Jego uroczysty pogrzeb
w katedrze w Zagrzebiu przemienił się w manifestacyjne poparcie nie tylko katolickiego społeczeństwa dla zmarłego przedwcześnie, na skutek prześladowań
w czasie pozbawienia wolności chorwackiego purpurata. Kardynał Stepinac został pochowany w katedrze w Zagrzebiu25. W dniu 3 października 1998 roku
papież Jan Paweł II ogłosił w sanktuarium maryjnym Marija Bistrica kardynała
Alojzije Stepinca nowym błogosławionym Kościoła katolickiego. Wydarzenie
25

Na temat osoby arcybiskupa Zagrzebia zobacz miedzy innymi: R. Pattee [red.], The Case of
Cardinal Aloysius Stepinac, Milwaukee 1953; I. Cvitković, Ko je bio Alojzije Stepinac, Sarajevo 1986; J. Batelja, Živjeti iz vjere. Duhovni lik i pastirska skrb kardinala Alojzija Stepinca,
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Stepinac. Svjedok Istine, Zagabria 2008, s. 246-274; V. Horvat, Kardinal Alojzije Stepinac
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i nakon Drugoga svjetskoga rata, vol. I-II, Zagabria, 2010; Z. Gavranović, In serch of Cardinal Steoinac. A Complete Biography, Zagabria 2011; R. J. Rychlak, Cardinal Stepinac and
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nadbiskup Zagrebački, Propovijedi, govori, poruke 1941-1946, Zagabria 2012.

231

Jan Mikrut

to miało i ma nadal niezwykle ważne znaczenia nie tylko dla katolików w Chorwacji26.
W innym kraju związkowym dawnego Królestwa Jugosławii w Słowenii
w czasie wojny okupowanym zarówno przez wojska niemieckie jak i włoskie
rosło pod koniec wojny coraz bardziej znacznie komunistycznej partyzantki koordynowanej przez doświadczonego w walce ideologicznej chorwackiego komunistę Josifa Broz Tito27. Nowe ideologiczne władze Jugosławii rozpoczęły
prześladowania swoich tradycyjnych przeciwników politycznych w tym również bardzo wielu ludzi wierzących, dla których nie do przyjęcia były proponowane ateistyczne ideały. Już pod koniec wojny z obawy przed komunistycznymi
represjami około 300 kapłanów, aby ratować swoje życie, musiało bezzwłocznie opuścić terytorium Słowenii. Wielu kapłanów, którzy mimo wszystko pozostali w kraju zostało zgodnie z oczekiwaniami aresztowanych przez władze
komunistyczne, niektórzy z nich zostali poddani bardzo modnym wówczas procesom pokazowym. Procesy te były dzięki dostępnym dla władz komunistycznych wszystkim środkom masowego przekazu relacjonowane za pośrednictwem
radia, prasa codzienna publikowała swoje tendencyjne sprawozdania procesowe. Przeciwnicy polityczni, w tym głównie duchowieństwo katolickie zdecydowanie przeciwne ideologii komunistycznej przedstawiani byli, jako wrogowie państwa. Przeciwnicy komunistycznej propagandy ukazywani byli, jako
zatwardziali przedstawiciele zagranicznych obozów władzy, w tym Watykanu,
propaganda z wielkim wysiłkiem czasu i środków starała się ukazując wymyślone dowody ich winy, aby udokumentować ich zgubny wpływ na nowe komunistyczne społeczeństwo. W latach 1945-1961 zostało aresztowanych i uwiezionych bez procesu około 425 księży, 9 z nich po sfingowanych procesach zostało
skazanych na śmierć. Wszelka dzielność wspólnot religijnych w Słowenii została ograniczona wyłącznie do terytorium kościoła parafialnego, w szkole zabroniono nauki religii a na jej miejsce rozpoczęła się akcja ateizacyjna dzieci
i młodzieży. Aby rozbić jedność Kościoła, również i w Słowenii kapłani podob26

27
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nie jak i w innych krajach strefy komunistycznej byli zmuszani do wstępowania
do patriotycznych organizacji dla kapłanów, dla sympatyzujących z nowa władzą duchownych zostało zorganizowane tzw. Stowarzyszenie Świętego Cyryla
i Metodego28.
Bardzo tragiczny wymiar miały prześladowania religijne w Albanii, gdzie
władze państwowe gwarantowały w konstytucji ateizm, jako podstawę ideologiczną współtworzonego nowego państwa. Albania wprawdzie nie została wyzwolona przez wojska radzieckie jednak partyzantka komunistyczna odegrała
w czasie wojny a szczególnie po jej zakończeniu ogromną rolę. Terror komunistyczny ograniczyły tradycyjne formy życia Albańczyków, zabronił sprawowania funkcji religijnych, budynki o charakterze religijnym zostały zamienione
na obiekty o charakterze publicznym. Wszystkie wspólnoty religijne, zarówno
chrześcijańskie jak i muzułmańskie zostały prawnie zabronione, obiekty kultu,
które nie zostały przejęte przez władze zostały zniszczone. W kraju tym miała
miejsc najcięższe prześladowania religijne ze wszystkich krajów europejskich29.
W Bułgarii zdecydowana większość mieszkańców należała tradycyjnie do
Kościoła prawosławnego, katolicy tworzyli w tym kraju tylko niewielka wspólnotę, wśród ich wielu obcokrajowców. Wraz z końcem wojny rozpoczęły się
prześladowania religijne, szczególnie ciężkie były prześladowania katolików,
którzy uznawani byli przez władze a wyznanie zagraniczne, które swoje centrum miało za granica Bułgarii w Watykanie. Nieliczni w Bułgarii kapłani katolicy jak również zakonnicy i zakonnice byli bezpodstawnie oskarżani o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, w tym także na rzecz Watykanu30.
W dniu 16 lipca 1952 został aresztowany biskup Nicopoli Wincenty Eugeniusz Bosiłkow a 3 października tego samego roku został razem z trzema innymi kapłanami skazany na śmierć, wyrok został wykonany przez rozstrzelania
11 listopada. Jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. Papież Pius XII wspomniał jego męczeńską śmierć w swojej encyklice Orientales Ecclesias31. Papież
Jan Paweł II dokonał w Rzymie w dniu 15 marca 1998 roku beatyfikacji bisku28
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pa Eugeniusza Bosiłkow, który rok później został również całkowicie zrehabilitowany przez władze państwowe Bułgarii32.
We wschodniej części Niemiec wyzwolonej poprzez wojska radzieckie komuniści niemieccy utworzyli nowe państwo oparte na ideologii komunistycznej
i wzorach sowieckich. Mieszkańcy tej części kraju byli od pocztów reformacji
byli w większości członkami Kościoła protestanckiego. Nieliczna wspólnota katolicka powiększyła się na skutek przymusowych przemieszczeń ludności z innych
sąsiadujących krajów, jakie miały miejsce po zakończeniu wojny. Katolicy byli
rozproszeni po całym kraju, większe wspólnoty znajdowały się w dużych miastach33. W DDR nie było bezpośrednich prześladowań religijnych, jak to miało
miejsce w Czechosłowacji czy Albanii, komuniści niemieccy w obawie przed
emigracja ludności do o wiele bogatszej BRD musieli zachować przynajmniej pozory tolerancji religijnej, sytuacja zmieniła się po wybudowania muru berlińskiego w roku 1961 oraz po umocnieniu granic między dwoma niemieckimi państwami. Dla komunistów niemieckich, którzy świadomie ignorowali tradycje religijne
społeczeństwa, jako relikty z dawnych czasów szczególnie ważna była ateistyczna
32

33
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edukacja dzieci i młodzieży, programy szkolne przedstawiały religie, jako element
kulturalnego zacofania, ideologie ateistyczna zaś, jako postępowy światopogląd
naukowy. Mimo licznych prób nie udało się niemieckim komunistom rozbić jedności i solidarności wśród kapłanów, jak to miało miejsce w sąsiadującej z DDR
Czechosłowacji, do której obywatele niemieccy mogli wyjeżdżać bez trudności. W DDR kapłani, choć nieliczni nie współpracowali z władzami jak to miało
miejsce w większości krajów komunistycznych, zwłaszcza Czechosłowacji, nie
przynależeli oni do organizacji politycznych widząc ogromną determinację komunistów w ideologicznej walce z religią, w wyniku której około 60 procent niemieckiego społeczeństwa przyjęło proponowaną przez władze ateistyczną formację i w ten sposób trwale wyrzekło się swoich dotychczasowych chrześcijańskich
korzeni34. Ateizacja społeczeństwa niemieckiego prowadzona w szkołach, na uniwersytetach i w zakładach pracy miała w porównaniu z innymi krajami dominacji
sowieckiej najwięcej sukcesu, nie może być nawet porównywana ze Związkiem
Radzieckim, gdzie po upadku komunizmu nastąpiło sile odrodzenie religijne, które dało podstawę do odnowienia życia religijnego.
Tradycyjne oparte na zwyczajach religijnych wydarzenia życia codziennego,
dotychczas w sposób naturalny związane z kulturą i tradycją chrześcijańską taką
jak chrzest, bierzmowania (konfirmacja), ślub czy pogrzeb zostały teraz zastąpione nowymi formami uroczystości o zdecydowanie ideologicznym, ateistycznym charakterze. Szczególnie oparte na ateistycznej ideologii uroczyste przechodzenie po zakończeniu szkoły podstawowej z wieku młodzieńczego do tak
zwanego dorosłego życia (Jugendweihe), w którym z czasem brała już udział,
mimo licznych przemyślanych i dobrze przygotowanych protestów lokalnego episkopatu jak i miejscowych duszpasterzy prawie cała młodzież szkolna35.
W konsekwencji gotowej na wszystko polityki ateizacyjnej dzieci i młodzieży
w DDR zasadnicza większość dzisiejszego społeczeństwa w tych landach jest
w zasadniczej większości bez przynależności religijnej, deklaruje się jako niewierząca, co jest niewątpliwie skutkiem intensywnej ateizacji organizowanej
przez władze państwowe36.
Chociaż Czechosłowacja została wyzwolona przez wojska sowieckie witane
przez miejscowych działaczy komunistycznych z kwiatami, kraj ten początkowo cieszył się w miarę dużą swobodą polityczną, była ona znacznie większa niż
w innych krajach strefy sowieckiej. W okresie 1945-1948 komuniści czescy nie
mieli jeszcze odpowiednio przygotowanych ludzi oraz przewagi liczbowej po34
35
36
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trzebnej do przejęcia władzy, w związku z tym nie mieli też właściwej okazji do
walki z tak ważnym przeciwnikiem, jakim był Kościół katolicki. W wyniku wypędzenia ludności niemieckiej z terytorium nowego państwa czechosłowackiego Kościół katolicki stracił przeszło jedną czwartą całej ludności katolickiej37.
Do sprawowani władzy formacje komunistyczne potrzebowały jeszcze ciągle
chętnego do współrządzenia i oddanego interesom państwa właściwego koalicjanta. Dużą rolę w tym okresie politycznej stabilizacji Czechosłowacji odegrał
ksiądz katolicki Jan Šrámek (1870-1956) z Czechosłowackiej Partii Ludowej
(Československá strana lidová), jak to miało zwyczaj w partiach politycznych
zarówno w Czechach jak i na Słowacji. Ksiądz Jan Šrámek po agresji Niemiec
na Czechosłowację w 1939 roku wyemigrował z kraju i już w następnym roku
w latach stał na czele rządu Republiki Czechosłowackiej w Londynie, urząd
ten pełnił w latach 1940-1945. W 1945 roku ksiądz Jan Šrámek razem z innymi
emigracyjnymi politykami wrócił do kraju i objął obowiązki wicepremiera nowego rządu w Pradze, jednak już w 1948 roku został on aresztowany po przejęciu władzy przez komunistów38.
Po komunistycznym zamachu stanu i upadku rządu w 1948 sytuacja polityczna gwałtownie się zmieniła, władze komunistyczne przejęły władze
i w konsekwencji zaczęły bardzo szybko wprowadzać ustawodawstwo, które ograniczało możliwości dzielności politycznej jak również coraz dokładnej
kontrolowało działalność Kościoła katolickiego. Ks. Jan Šrámek został aresztowany i zastąpiony przez znanego z sympatii do komunistów duchownego katolickiego, był nim ks. Josef Plojhar (1902-1981), w latach 1951-1968 był przewodniczącym Czechosłowackiej Partii Ludowej39. Był on współpracownikiem
reżimu komunistycznego i zaangażowanym działaczem a następnie przewodniczącym Ruchu Patriotycznym Księży formalnie w walce na rzecz pokoju światowego. W latach 1948–1968 ks. Josef Plojhar był czechosłowackim ministrem
zdrowia, miedzy innymi w 1957 roku przygotował projekt ustawy aborcyjnej40.
Arcybiskup praski Josef Beran mimo ogromnej presji władz zdecydowanie potępił współpracę kapłanów katolickich z władzami komunistycznymi i nałożył
na ks. Josef Plojhar ekskomunikę, której nie odwołał41.
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Dalsze informacje na ten temat zobacz w: https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1939-1945-protektorat-cechy-a-morava/jana-sramek-1/jan-sramek-45195/ [15.07.2018].
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in Europa centro-orientale e in Unione Sovietica, s. 79-157.
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Współpraca kapłanów z władzami komunistycznymi jest jednym z bolesnych
doświadczeń Kościoła czeskiego tego okresu, z ich środowiska byli mianowani
przez władze państwowe nowi administratorzy diecezji po aresztowaniu biskupów ordynariuszy. W czerwcu 1949 roku został aresztowany, znany w kraju ze
swojego patriotycznego służenia ojczyźnie, były więzień obozów koncentracyjnych, arcybiskup praski Josef Beran a później prawie wszyscy tamtejsi biskupi42.
Na ich miejsce bardzo szybko władze mianowały zdeterminowanych, wiernie
z nimi współpracujących księżmi z ruchu patriotycznego Mírové hnutí katolického duchovenstva (MHKD), jako wikariusze kapitularni. We wszystkich diecezjach zostali mianowani specjalni urzędnicy państwowi, którzy kontrolowali całą
bieżącą działalność biskupa i jego współpracowników. W latach sześćdziesiątych
część biskupów, kiedy już skutki ideologicznej i antykościelnej działalności państwa były dobrze widoczne została zwolniona z więzień, pozostali hierarchowie
zostali zmuszeni do zamieszkania w specjalnych domach kontrolowanych przez
służbę bezpieczeństwa. Biskupi, którzy wreszcie powrócili do swoich diecezji
nie mogli w żaden sposób swobodnie prowadzić swojej dzielności, ich praca
była skutecznie kontrolowana przez państwowych zarządców diecezji oraz służbę bezpieczeństwa. Szczególnie trudna była każda próba pracy z młodzieżą, władze komunistyczne były w tym względzie bardzo aktywne posądzając bezpodstawnie ludzi Kościoła o ukrytą formę dzielności politycznej43.
W kwietniu 1950 roku w ciągu jednej tylko nocy zostali aresztowani na terenie całego kraju wszyscy zakonnicy a w sierpniu tego samego roku taki sam
tragiczny los spotkał wszystkie czechosłowackie zakonnice. Zarówno zakonnicy jak i zakonnice zostali umieszczeni w specjalnych na ten cel odpowiednio
wcześnie przygotowanych ośrodkach odosobnienia a następnie po odpowiedniej
selekcji zostali przeznaczeni do pracy specjalnych zakładach przemysłowych,
42
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państwowych gospodarstwach rolnych, a dla szczególnie dla państwa niebezpiecznych przypadkach zostali skazani na pobyt w ciężkich obozach pracy. Cała
dotychczasowa tak bardzo różnorodna i bogata działalność Kościoła: instytucje
charytatywne, szpitalnictwo oraz szkolnictwo zostały bezprawnie przejęte przez
państwo, zaś rola Kościoła ograniczona została zredukowana tylko do uznanych
przez władze miejsc kultu, gdzie być po ścisłą kontrola państwa mogły być
sprawowane tradycyjne obrzędy religijne. Osoby, które regularnie brały udział
w życiu religijnym w swoich wspólnotach i nie były członkami partii komunistycznej nie mogły zajmować żadnych ważniejszych stanowisk w zakładach
pracy. Szczególnie trudna była sytuacja dla wierzących nauczycieli, byli oni
szykanowani przez władze oświatowe za swoje poglądy religijne, które nie odpowiadały ideologicznym założeniom nowego państwa44.
Na powojenną sytuację polityczną zamieszkałą głównie przez katolików
Słowacji ogromny wpływ miał fakt współpracy wojskowej Słowaków z Trzecią Rzeszą. Dalszą trudnością była rola księdza katolickiego Josefa Tiso
(1887-1947), który w latach 1939-1945 pełnił funkcje prezydenta Republiki
Słowackiej. Ks. Tiso uciekł ze Słowacji przez Austrie do Bawarii, gdzie znalazł schronienie w klasztorze benedyktyńskim w sanktuarium Maryjnym w Altötting, wydany przez aliantów władzom czechosłowackim był sądzony i został
skazany na karę śmierci, wyrok mimo starań o ułaskawienie został wykonany
przez powieszenie w dniu 18 kwietnia 1947 roku45. Fakty te miały również
bezpośredni wpływ na prześladowania religijne na Słowacji, Kościół katolicki
został przez komunistów zakwalifikowany, jako niebezpieczny przeciwnik ideologiczny zdolny przez swoje wpływy na społeczeństwo katolickie wydajnie
destabilizować formowanie struktury państwowej na ideałach ateistycznych.
W roku 1950 zostali aresztowani biskupi Ján Vojtaššák (1877-1965) i Michal
Buzalka (1885-1961); w roku 1954 zostali internowani dalsi biskupi Eduard
Nécsey (1892-1968) z Nitry i biskup Róbert Pobožný z Rožňavy (1890-1972)46.
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Na wolności pozostali jeszcze tylko biskupi słowaccy Ambròz Lazík i Josef
Čarsky, byli oni jednak w oczach duchowieństwa i wiernych zbyt otwarci na
współpracę z władzami47.
W tym politycznym kontekście Słowacji została przez władze państwowe
jednostronnie zawieszona dotychczasowa legalna działalność Kościoła greckokatolickiego. W dniu 28 kwietnia 1950 wierni tego Kościoła zostali administracyjnie zmuszeni do zjednoczenia się z Kościołem prawosławnym. Pomimo
takiej decyzji władz dwaj biskupi tego Kościoła, Pavol Gojdič i Vasiľ Hopko
wraz z gronem księży, z zakonnikami, zakonnicami a nawet grupa świeckich
nie zastosowali się do decyzji władz i odmówili przystąpienia do Kościoła
prawosławnego, z tego powodu obaj biskupi zostali aresztowani i umieszczeni w więzieniach. Wielu ludzi Kościoła greckokatolickiego zostało aresztowanych i zamkniętych w obozach pracy na terenie całego kraju. Większość ludzi
wierzących tego obrządku z powodu zamknięcia ich dotychczasowych świątyń
czy tez aresztowania kapłanów uczęszczała w dalszym ciągu na nabożeństwa
do swoich dotychczasowych świątyń przejętych teraz przez duchownych prawosławnych. Po zamieszkach politycznych spowodowanych „praską wiosną”
i wydarzeniami z 1968 roku, Kościół greckokatolicki w Czechosłowacji został
ponownie uznany przez władze państwowe, jednak nie zwrócono zabranych
obiektów Kultu, które pozostały w dalszym ciągu do dyspozycji wiernych prawosławnych48.
W Polsce podobnie jak w Czechosłowacji komuniści w latach 1945-1948
nie stanowili jeszcze zagrożenia dla swobód obywatelskich i wolności religijnej. Po pierwszych sfałszowanych przez komunistów wyborach parlamentarnych w 1947 roku sytuacja ludzi wierzących zaczęła się systematycznie
pogarszać. Zaczęły się pierwsze aresztowania kapłanów i ludzi świeckich aktywnych w organizacjach kościelnych. Po śmierci prymasa Augusta Hlonda
(1881-1948) nowym ojcem duchowym i zarazem przywódcą polskiego kościo-
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ła został prymas Stefan Wyszyński (1901-1981)49. W 1949 roku prymas Wyszyński rozpoczął z władzami państwowymi rozmowy o przyszłości Kościoła
w Polsce, pertraktacje zostały zakończone w dniu 14 kwietnia 1950 roku, zostało podpisane porozumienie pomiędzy państwem a Kościołem. Zawarta umowa
miedzy państwem a kościołem nie była przez władze przestrzegana. Szczególnie trudna była sytuacja związana z organizacja życia kościelnego na ziemiach
zachodnich, władze państwowe nie uznały ustanowionych administratorów apostolskich mianowanych w 1945 roku (Gdańsk, Olsztyn, Wrocław, Gorzów Wielkopolski i Opole). W roku 1951 zostali oni zmuszeni do opuszczenia swoich
administratur, na ich miejsce zostali mianowani nowi wikariusze kapitularni
sprzyjający władzom państwowym50. W 1951 roku został aresztowany biskup
kielecki Czesław Kaczmarek51 oraz internowany arcybiskup Eugeniusz Baziak
(1890-1962)52 pełniący po przymusowym wyjeździe z archidiecezji lwowskiej
rozpoczął nowe obowiązki, jako administrator apostolski w królewskim mieście
Krakowie. W listopadzie 1952 roku został usunięty z diecezji biskup katowicki
Stanisław Adamski (1875-1967 a razem z nim dwaj biskupi pomocniczy Juliusz
Bieniek (1895-1978) i Herbert Bednorz (1908-1989). Spór z władzą osiągnie
swój szczyt w lutym 1952, kiedy rada państwa wydala dekret o nominacjach na
urzędy kościelne. Prymas Wyszyński odpowiedział kategorycznie swoim słynnym Non possumus, w dniu 26 września 1953 został aresztowany a następnie
przetrzymywany w różnych miejscach odosobnienia na terytorium całego kraju. Prześladowania komunistyczne trwały nadal, następnym aresztowanym był
biskup pomocniczy z Gniezna Antoni Baraniak (1904-1977). Do roku 1953 aż
12 biskupów zostało aresztowanych albo musieli opuścić swoje diecezje, 4 kapłanów zostało skazanych na karę śmierci przez rozstrzelanie, 37 kapłanów zostało zamordowanych bez wyroków sądowych, 260 uznano za zaginionych,
350 zostało przeniesionych do pracy duszpasterskiej w innej części Polski,
około 1.000 kapłanów zostało aresztowanych, 1.200 musiało z polecenia władz
państwowych opuścić swoje dotychczasowe parafie, niektórzy z nich mogli peł49
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nić tylko podrzędne funkcje kościelne, ponieważ utracili zaufanie urzędów do
spraw wyznań, które podobnie jak to miało miejsce w Związku Radzieckim
chciały bardzo dokładnie kontrolować wszystkie ważniejsze prace duszpasterskie.
W Rumunii, która należała do krajów wspieranych Niemców w czasie
drugiej wojny światowej od samego przejęcia władzy w 1945 komuniści rumuńscy rozpoczęli zdecydowaną walkę z religią. Katolicy stanowili tam tylko niewielką mniejszość zarówno katolicy rytu łacińskiego jak też bizantyńskiego. Szczególnie trudna była sytuacja katolików, gdyż prawosławni, którzy
stanowili zasadniczą większość społeczeństwa chętnie współpracowali ze
strukturami nowej władzy, podobnie jak w innych krajach w większości zamieszkałych przez ludność prawosławną. Mimo prześladowań biskupi rumuńscy okazali się odważnymi pasterzami, niektórzy z nich byli aresztowani,
od 14 lutego 1949 biskup pomocniczy diecezji Satu Mare Szilárd Bogdánffy
(1911-1953), Áron Márton (1896-1980) z diecezji Alba Iulia oraz Anton Durcovici (1888-1951) z diecezji Jassy53. Szczególnie tragiczny był los biskupa
Anton Durcovici, z obawy przed rozruchami ludności nie został aresztowany
26 czerwca 1949 w swojej rezydencji, ale, podczas gdy był w drodze do wizytacji parafii w Popești-Leordeni. Na trzy miesiące przed śmiercią wycieńczony
męczarniami więzienia oraz postępującą ciężką chorobą został on przeniesiony
do więzienia w Sighet, gdzie w dniu 20 grudnia 1951 zmarł, jego ciało zostało
pochowane w nieznany miejscu54. W dniu 17 maja 2014 biskup Anton Durcovici został ogłoszony błogosławionym w swoim mieście biskupim Jassy, jako
męczennik za wiarę55.
Bardzo silne represje administracyjno-policyjne zostały skierowane w Rumunii podobnie jak w innych krajach o znacznej liczbie członków Kościoła
prawosławnego przeciwko niewielkiej w skali kraju bardzo dynamicznej wspólnocie kościoła greckokatolickiego. Kościół greckokatolicki został założony
na tym terytorium w okresie rządów Habsburgów w Siedmiogrodzie. Akt unii
53
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kościelnej został ogłoszony na synodzie Kościoła Prawosławnego w Siedmiogrodzie w dniu 4 września 1700 roku. Wspólnoty greckokatolickie miały pod
protektoratem habsburskim dobre warunki do dalszego rozwoju, powstało wiele nowych parafii oraz centrum do formacji przyszłych kapłanów. Szczególnie
w XIX wieku Kościół greckokatolicki odegrał bardzo ważną rolę w odradzaniu
się rumuńskiej świadomości narodowej. Po rozpadzie Austro-Węgier w listopadzie 1918 roku nastąpiła zasadnicza zmiana granic i uformowanie się nowego
niezależnego państwa rumuńskiego, od tego momentu większa część wiernych
greckokatolickich znalazła się na terenie Królestwa Rumunii, mniejszość mieszkała na terenach włączonych do Węgier. W Transylwanii na wzór modelu sowieckiego prawnie została zabroniona działalność tego kościoła. W dniu 1 grudnia 1948 rozpoczęły się prześladowania osób wierzących, które mimo nakazu
administracyjnego władz nadal było zwianych z tą wspólnotą kościelną. Majątek kościoła greckokatolickiego, świątynie, klasztory, szkoły i inne struktury zostały przekazane do użytku kościołowi prawosławnemu. Prześladowania wiernych greckokatolickich w Rumunii miało często bardzo tragiczny przebieg56.
Cały episkopat jak również duża cześć duchowieństwa została mimo masowych
represji władz wierna swojemu obrządkowi. Opór ludności przeciwko zniesieniu Kościoła greckokatolickiego spotęgował jeszcze dodatkowo prześladowania, w konsekwencji cała hierarchie kościelna została aresztowana bez możliwości kontaktów miedzy biskupami, kapłanami czy tez grupami wiernych,
a później wydalona poza terytorium kraju. Wśród prześladowanych świadków wiary kościoła greckokatolickiego należy wymienić szczególnie bohaterskich biskupów zmarłych z wycieńczenia czy chorób w więzieniach czy też
skazanych przez władze na wieloletnie kary pozbawienia wolności oraz zakazu
wszelkich kontaktów ze wspólnotami wiernych. Do bohaterskiego grona umęczonych czy też aresztowanych biskupów, którzy mimo prześladowań pozostali
wierni swojemu Kościołowi należy wymienić: Vasile Aftenie (1899-1950), Valeriu Traian Frențiu (1875-1952), Ioan Suciu (1907-1953), Titu Liviu Chinezu
(1904-1955), Ioan Bălan (1880-1959), Alexandru Rusu (1884-1963), kardynał
Iuliu Hossu (1885-1973) oraz Alexandru Todea (1912-2002).
Na terytorium państwa węgierskiego, które w czasie wojny współpracowało z Niemcami, którego terytorium zostało wyzwolone przez armię czerwoną
grupy węgierskich komunistów przygotowanych odpowiednio wcześnie do tego
zadania w Moskwie rozpoczęły organizację nowych struktur państwowych.
56
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Historycznie rzecz biorąc Węgry były krajem o głębokiej tradycji chrześcijańskiej, ludność Węgier w dużej części należała do Kościoła katolickiego, jednak część społeczeństwa związana była z wyznaniami protestanckimi. W roku
1948 został przez nowe władze przeprowadzany rozdział Kościoła od państwa,
który już wkrótce dał początek intensywnej walce z religią oraz otwartej ateizacji kraju57.
Od 15 września 1945 arcybiskupem Esztergom i prymasem Węgier był
Jòzsef Mindszenty (1892-1975).58 W rozmowach z władzami komunistycznymi arcybiskup Mindszenty repetował zdecydowanie katolickie punkty widzenia broniąc roli Kościoła i ludzi wierzących w swoim kraju.59 W tym celu
władze węgierskie podjęły starania o przeniesienie arcybiskupa poza granice kraju, najlepiej do Watykanu. Ponieważ arcybiskup okazał się nieugięty
w swoich poglądach władze szukały sposobu, aby go aresztować i w ten sposób pozbawić wpływu na społeczeństwo. Arcybiskup Jòzsef Mindszenty został
aresztowany w swoim mieście biskupim w dniu 26 grudnia 1948 pod zarzutem szpiegostwa oraz zdrady stanu60. Po krótkim procesie pokazowym w dniu
8 lutego 1949 purpurat został skazany na kare dożywotniego więzienia. Przez
cztery lata żył w całkowitym odosobnieniu o od roku 1955 przebywał w areszcie domowym. Podczas rewolucji węgierskiej w 1956 roku został uwolniony,
po ataku wojsk sowieckich w listopadzie 1956 roku na Budapeszt arcybiskup
Jòzsef Mindszenty poprosił o azyl polityczny w ambasadzie USA w Budapeszcie, gdzie przebywał w latach 1956-1971. Pod kontrolą władz sowieckich
János Kádár utworzył nowy komunistyczny rząd, który stosował w praktyce
wypróbowane w innych krajach sowieckie modele sprawowania władzy. Dzię57
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ki staraniom watykańskiego dyplomaty arcybiskupa Agostino Casaroli pomimo
protestów ze strony arcybiskupa Mindszenty w dniu 15 września 1964 doszło
do podpisania umowy między Węgrami a Stolicą Apostolską, umowa ta była
widziana z perspektywy Rzymu, jako sukces dyplomacji watykańskiej61. Dla
Kościoła katolickiego na Węgrzech podpisanie tej umowy nie przyniosło żadnych znaczących zmian poza bardzo kontrowersyjnymi nominacjami nowych
biskupów związanych, czy jak to zostało później udowodnione, zmuszonych do
współpracy z władzami62.
Władze w Budapeszcie domagały się przede wszystkim natychmiastowego
usunięcia niewygodnego dla władz kardynała Mindszenty z ambasady amerykańskiej w Budapeszcie. Po skomplikowanych pertraktacjach i konkretnych
rozporządzeniach papieża Pawła VI kardynała Mindszenty w roku 1971 wyjechał do Austrii i zamieszkał w Wiedniu63. Kardynał Mindszenty nie czuł się
dobrze w Wiedniu, jego pragnieniem był powrót do swojej ojczyzny. Podobne
były nastroje społeczne katolików węgierskich, z trudem godzili się oni na decyzje papieża Pawła VI, który zobowiązał kardynała Mindszenty do rezygnacji
z arcybiskupstwa i do opuszczenia kraju. Jòzsef Mindszenty był dla uciemiężonego narodu węgierskiego symbolem niepodległości kraju, który w swoich
pismach i przemówieniach wśród Węgrów rozproszonych po całym świecie
krytykował politykę Watykanu, który w rozmowach dyplomatycznych z krajami komunistycznymi był reprezentowany przez arcybiskupa Agostino Casaroli (1914-1998). Dla dyplomacji watykańskiej umowa z państwem węgierskim
miała jednak pewne znaczenie strategiczne, ponieważ była to pierwsza tego
typu umowa państwo-kościół w krajach bloku wschodniego.
Na terytoriach Ukrainy wchodzącej w przeszłości do państwa polsko-litewskiego znajdowała się po roku 1945 największa wspólnota wiernych Kościoła
greckokatolickiego licząca około siedmiu milionów osób64. W dniu 1 listopada
61

62

63

64
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1944 na czele wspólnoty kościelnej stanął arcybiskup Josyp Ivanovyč Slipyj
(1892-1984), aresztowany w 1945 roku i zesłany na daleką Syberię65. Mniejsze
wspólnoty zjednoczone z Rzymem zamieszkiwały w krajach ościennych w Polsce, Słowacji, Rumunii i Serbii. Przez aresztowania duchowieństwa i wiernych
władze sowieckie starały się zastraszyć wspólnotę tego Kościoła, jednak w niedalekiej przyszłości miała zostać przeprowadzona całkowita likwidacja Kościoła greckokatolickiego. Jedność Kościoła a następnie jego egzystencja zostały zabronione po tak zwanym pseudo-synodzie we Lwowie w roku 1946. We
wspomnianym synodzie nie brał udział żaden z zwierzchników tego Kościoła,
ponieważ cały episkopat został przez władze sowieckie aresztowany i skazany na ciężkie prace w obozach pracy66. Po 18 latach spędzonych na wygnaniu
w więzieniach i obozach arcybiskup w dniu 23 stycznia 1963 arcybiskup Slipyj
dzięki staraniom dyplomatycznych papieża Jana XXIII i prezydenta USA Johna Fitzgeralda Kennedy został zwolniony, ale jako osoba przeciwna ideologii
państwa sowieckiego został wydalony ze Związku Radzieckiego. Slipyj był bardzo zdziwiony faktem, że po uwolnieniu nie mógł pozostać na Ukrainie, gdzie
zamierzał podjąć swoje obowiązki, jako arcybiskup we Lwowie. Przed opuszczeniem ZSSR w dniu 4 lutego 1963 roku ojciec Basilio Welyczkowskyj został
przez Slypija potajemnie wyświecony na biskupa, chciał w ten sposób odnowić
hierarchię swojego Kościoła67.
Arcybiskup wyjechał na zaproszenie papieża do Rzymu, gdzie właśnie
obradował Sobór Watykański II. Paweł VI w dniu 23 grudnia 1965 mianował
arcybiskupa Slipyja kardynałem. Przyjazd do Rzymu był dla żyjącego do-
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tychczas daleko od wydarzeń międzynarodowych Slypija wielkim wydarzeniem. Obecni na soborze biskupi z całego świata mogli słyszeć jego opowiadania o prześladowaniu Kościoła i religii w ZSSR. Z czasem jednak na skutek
jego kampanii informacyjnej o straszliwych warunkach życia ludzi wierzących
w ZSRR jego osoba stała się niewygodna dla Watykanu i nawet dla samego
papieża, który bardzo chciał, aby w obradującym właśnie soborze wzięli również udział biskupi prawosławni ze Związku Radzieckiego. Kardynał Slipyj
nie wiedział wtedy jeszcze o spotkaniu i ustaleniach jakie miało miejsce we
wrześniu 1962 roku we francuskim mieście Metz pomiędzy wysłannikiem Watykanu Eugène Tisserant (1884-1972) i prawosławnym przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego arcybiskupem Nikodemem (Boris Georgievič Rotov
1929-1978)68. Warunkiem przybycia delegacji biskupów radzieckich był fakt,
że na soborze nie będzie rozmów na temat rządów komunistycznych w Europie
środkowowschodniej i w ZSSR oraz nie dojdzie do potępienia przez sobór systemu komunistycznego69. W dniu 12 października 1962 przybyła do Rzymu
delegacja Patriarchatu Moskiewskiego Witalij Borowoj z Leningrad i Wladimir Kotljarow z Jerozolimy.
Dla kardynała Slypija tak bardzo doświadczonego sowieckimi prześladowaniami była trudno zrozumieć, dlaczego ojcowie soborowi podczas swoich
licznych spotkań nie mówią na temat prześladowanego Kościoła za żelazną
kurtyną. Był on zaniepokojony brakiem konkretnych działań o charakterze międzynarodowym w obronie ludzi wierzących we wszystkich krajach dominacji
sowieckiej, a szczególnie dla niego bliskiej wspólnoty Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. W swoich licznych publicznych wystąpieniach krytykował
watykańską politykę w Krajach Europy środkowowschodniej i jej zdeterminowane próby dyplomatycznego zbliżenia z europejskimi rządami komunistycznymi. Nie mogąc przez swoje wystąpienia w Rzymie odnieść większego zrozumienia dla wspólnot kościelnych w krajach sowieckich rozpoczął swoje liczne
podróże po całym świecie. Podróżował szczególnie chętnie tam, gdzie mieszkały ukraińskie wspólnoty greckokatolickie, wszędzie tam dawał, jako naoczny świadek świadectwo, o straszliwych prześladowaniach religii oraz wspólnot
kościelnych w ZSSR. W latach 1968-1970 odwiedził Kanadę, USA, Kolumbię,
Wenezuelę, Peru, Brazylię, Argentynę, Paragwaj, Australię, Nową Zelandię,
Niemcy, Hiszpanię, Portugalię, Wielką Brytanię, Francję i Austrię. Niektóre
68
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kraje jak Australię, USA odwiedził kilkakrotnie70. Zmarł w Rzymie po 22 latach
od uwolnienia z obozów Syberii w dniu 7 września 1984. Po odzyskaniu przez
Ukrainę niepodległości jego śmiertelne szczątki zostały w sierpniu 1992 przewiezione do ojczyzny i przez trzy tygodnie wystawione w lwowskiej katedrze
aż do 7 września, do rocznicy jego śmierci.

Streszczenie
Niniejszy artykuł koncentruje się wokół problematyki prześladowań Kościoła katolickiego w po roku 1945 poszczególnych krajach bloku sowieckiego oparte na ideologii
marksistowsko-leninowskiej. W konsekwencji zmiany granic państwowych miały miejsca ogromne przesiedlenia milionów osób, szczególnie dotknięci byli Polacy i Niemcy.
W strefie rosyjskiej zostało utworzone zależne od Związku Radzieckiego państwo niemieckie DDR. W artykule przedstawiono wieloaspektowe prześladowania religijne w poszczególnych krajach. Zakres oraz intensywność prześladowań komunistycznych zależne
były od ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w Europie, a zwłaszcza w Związku
Radzieckim. Przedstawiono w omawianym tekście główne wątki polityki antyreligijnej
poszczególnych państw bloku wschodniego.
Powstała w 2016 roku seria wydawnicza La Chiesa cattolica in Europa centro orientale [Kościół katolicki w Europie środkowowschodniej] prezentuje historię Kościoła
w poszczególnych krajach. Problematyka religijna była wieloaspektowa i zależna od
złożonych wydarzeń społeczno-historycznych w poszczególnych państwach członkowskich. Wielojęzyczna literatura przedmiotu prezentowana w serii wydawniczej prezentuje ogrom walki z religią i ułatwia współczesnemu czytelnikowi dalsze pogłębienie
problematyki przez indywidualną lekturę w wybranym przez siebie języku.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki w ZSSR i w Europie środkowowschodniej, prześladowania komunistyczne Kościoła, sylwetki męczenników za wiarę, polityka wschodnia
Watykanu, literatura przedmiotu w językach narodowych

Abstract
The state of research on the history of Stalinism
Publishing series of Storia della Chiesa in Europa centro-orientale
The following article concentrates on the problem of the persecution of the Catholic Church after 1945 in particular countries belonging to the Soviet group and based
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on Marxism-Leninism ideology. There was the great displacement, especially of Polish
and German people, in the consequence of the countries boundaries changes. In Germany,
in the Russian zone, there was established the German country DDR, depending on Soviet Union.
The article describes complex religious persecutions in the particular countries. The
extent and intensity of the communist persecutions depended on the social and political
situation in Europe, particularly in the Soviet Union, at this time. In the text there are
presented the main aspects of the anty religious politics in the countries of the east group.
In 2016 there was established the publishing series La Chiesa cattolica in Europa
centro-orientale (The Catholic Church in centre-oriental Europe). It presents the history
of church in particular countries. The religious situation in these countries had different
aspects and depended on the social and political situation there. Multilingual literature
presented in La Chiesa shows the immensity of the struggle with religion and help to see
the subject deeper through the individual studying in the chosen language.
Key words: The Catholic Church in the Soviet Union and in the middle-east Europe,
communist persecutions of church, persons of martyrs for the faith, east politics of Vatican, literature on this subject in national languages
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Nowi „Lubuszanie” wobec problemów osadniczych
i politycznych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956
Opór – przystosowanie – uległość
Wprowadzenie
Powojenny obraz Ziemi Lubuskiej i jej nowych mieszkańców nie jest wcale
łatwy do odtworzenia oraz opisania i to nie tylko ze względu na upływ czasu,
ale także z powodu różnic interpretacyjnych co do takich kwestii jak tożsamość
ludzi, zasięg i spójność regionu czy też w ogóle potrzeba jego utworzenia i następnie administracyjnego funkcjonowania. Chociaż w kwestiach tych jak dotąd powiedziano już wiele, cały szereg spraw jest nadal otwartych. Za niezwykle ważne w badaniach nad Ziemią Lubuską i całymi „Ziemiami Odzyskanymi”
należy uznać połączenie w ostatnich latach badań nad tym obszarem z badaniami nad Kresami Wschodnimi II RP. Chociaż obie geograficzne krainy dzieliła
spora odległość i różniło wiele, żeby nie powiedzieć niemal wszystko, łączyły
je zmiana przynależności państwowej i niespotykane dotąd na tak dużą skalę
migracje ludności. Te dwa czynniki warunkowały dalsze przewidywalne i nieprzewidywalne zdarzenia z różnych dziedzin życia. Po 1989 r. problem ten znalazł się w szerszym zainteresowaniu naukowców i dokonał się wyraźny postęp
w pogłębionych badaniach nad związkami pomiędzy utratą przez Polskę Kresów Wschodnich a pozyskaniem Ziem Odzyskanych. Nie jest to jednak problem
wyczerpany i wymaga dalszych, pogłębionych i interdyscyplinarnych badań.
Poniemieckie ziemie przejęte przez Polskę po drugiej wojnie światowej stanowiły trzecią część terytorium państwa polskiego w powojennych granicach.
Część poniemieckich powiatów położonych w środkowej części nowego pogranicza polsko-niemieckiego stosunkowo prędko zaczęto nazywać Ziemią
Lubuską. Nazwa ta miała nawiązywać do polskiej przeszłości kreowanego od
1
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nowa regionu i uzasadniać historyczne prawa Polski do poniemieckich ziem nad
Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem. W tym kontekście mówiono o repolonizacji
a z czasem także o reslawizacji Ziem Odzyskanych, w tym Ziemi Lubuskiej,
chociaż w gruncie rzeczy dokonywała się także ich polonizacja i slawizacja. Interes narodowy brał wówczas górę nad racjami z dalszej i bliższej przeszłości
i w zasadzie panował konsensus Polaków co do poparcia dla włączenia w granice państwa polskiego poniemieckich ziem. Terytorialny przyrost Polski na zachodzie miał w planach polskich i sowieckich władz łagodzić żal Polaków po
stracie Kresów Wschodnich. Nie było to jednak w odniesieniu do wschodnich
województw II RP ani wiarygodne, ani też społecznie akceptowane. Początkowo określenie Ziemia Lubuska odnosiło się do czternastu poniemieckich powiatów (pilski, trzcianecki, gorzowski, gubiński, krośnieński, międzyrzecki,
babimojski, skwierzyński, rzepiński, strzelecki, sulęciński, sulechowsko-świebodziński, wschowski i zielonogórski), które aż do 1950 r. należały administracyjnie do województwa poznańskiego2. Wówczas to utworzono województwo
zielonogórskie, w granicach którego znalazły się powiaty tworzące dotąd Ziemię Lubuską i dodatkowo jeszcze pięć poniemieckich powiatów należących
dotychczas do województwa wrocławskiego (żarski, żagański, głogowski, kożuchowski i szprotawski)3. W 1953 r. siedziba powiatu kożuchowskiego przeniesiona została do Nowej Soli, odtąd powiat funkcjonował pod nazwą: powiat
nowosolski. W granicach administracyjnych ustalonych w 1950 r. województwo zielonogórskie funkcjonowało do 1975 r. tj. do czasu reformy administracyjnej w Polsce, na mocy której powstały nowe województwa i zlikwidowano
powiaty. Dla tak terytorialnie ukształtowanego województwa zielonogórskiego
w latach 1950-1975 używano także nazwy Ziemia Lubuska, weszła ona do powszechnego użytku i powoli utrwalała się w codziennej praktyce administracyjnej i w świadomości społeczeństwa regionu i kraju. Po reformie administracji
w Polsce z 1975 r. i powstaniu nowych województw proces kształtowania regionu lubuskiego osłabił się, a nawet pozostawał w swoistym zawieszeniu. Tak
było aż do końca 1998 r. kiedy to dokonano ponownego podziału administracyjnego kraju i utworzono województwo lubuskie, które jednak nie do końca
pokrywało się terytorialnie z województwem zielonogórskim sprzed 1975 r., ale
także z województwami gorzowskim i zielonogórskim z lat 1975-1998. Częste
zmiany terytorialne Ziemi Lubuskiej nie wpływały pozytywnie na szeroko ro2

3

W 1946 r. powiat trzcianecki został włączony do powiatu pilskiego. Powstał powiat świebodziński w miejsce powiatu sulechowsko-świebodzińskiego. Powiat babimojski nie był samodzielnym powiatem, funkcjonował jako obwód [obwód babimojski] i podlegał staroście
powiatowemu w Wolsztynie, który występował jako starosta powiatu babimojskiego i wolsztyńskiego.
Poza granicami nowo utworzonego województwa zielonogórskiego znalazł się powiat pilski.
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zumianą spójność regionu i opóźniały kształtowanie się lubuskiej tożsamości,
chociaż nazwa „lubuski” w różnych odmianach funkcjonowała w nazwach wielu instytucji, organizacji i stowarzyszeń.
Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie obrazu nowego społeczeństwa
Ziemi Lubuskiej ukształtowanego po 1945 r. i jego funkcjonowania w kilkunastu powojennych latach, w zasadzie do 1956 r. Mieszkańcy Ziemi Lubuskiej
osiedlali się na poniemieckich ziemiach w różnych okolicznościach i z różnych
pobudek: jedni byli do tego zmuszeni zmianą granic państwa, inni mieli nadzieję na lepsze niż dotychczas warunki życia i awans ekonomiczny. Pierwsze lata
życia na Ziemi Lubuskiej dla osadników nie były łatwe, bez względu na to skąd
tu przybyli, gdzie osiedli się i czym zajęli się w nowym miejscu zamieszkania.
Warunki życia w nowym miejscu chociaż były najczęściej lepsze niż na ojcowiźnie były jednak obce kulturowo, krajobrazowo i mentalnie. Nie zawsze można było także liczyć na wsparcie państwa, które w tym czasie nie było jeszcze
zorganizowane, było poranione wojną i zmianą granic, z dnia na dzień ewoluowało w kierunku coraz większej ideologizacji. Pomimo tego osadnicy przystosowywali się do nowych warunków, organizowali lokalne życie i zajmowali się
pracą, w większości na roli. Ogromną wagę przywiązywali do życia religijnego, stąd też wspierali duchownych, dbali o lokalny kościół i byli zainteresowani
lekcjami religii dla swoich dzieci. Z upływem czasu ludzie byli coraz bardziej
kontrolowani przez państwo, zmuszani do udziału w absurdalnych i ideologicznych projektach narzucanych im w życiu prywatnym i rodzinnym, w pracy i miejscu zamieszkania. Państwo osaczało ludzi i zmuszało do uczestnictwa
w różnych zdarzeniach wbrew ich woli, oczekiwaniom i przekonaniom. Nowe
społeczeństwo Ziemi Lubuskiej dobrze radziło sobie z organizacją od podstaw codziennego życia w nowym miejscu zamieszkania. Nie zawsze jednak
radzono sobie z ekspansją państwa w życie indywidualne, rodzinne, zawodowe oraz lokalne, nie zawsze udawało się ludziom obronić ważne dla wszystkich
wartości. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie o granice i obszary uległości ludzi wobec autorytarnego, a w latach 1949-1956 totalitarnego, państwa.
Form oporu społeczeństwa wobec polityki stalinowskiego państwa było wiele,
przybierały one różny zasięg i miały zarówno indywidualny, jak też grupowy
i zbiorowy charakter.
Badania nad dziejami Ziemi Lubuskiej były i nadal są trudne przede wszystkim z powodu nieutrwalonej historycznie nazwy regionu i zmian jego przynależności państwowej na przestrzeni wieków. Przed 1945 rokiem prowadzono je
w ramach badań nad dziejami Śląska, Wielkopolski, Pomorza, Brandenburgii,
Łużyc, Prus i dziejów Kościoła. Podobnie było po 1945 r., ponadto pojawiły
i rozwinęły się badania nad Ziemią Lubuską jako regionem administracyjnym
funkcjonującym już w państwie polskim i jako fragment badań nad Ziemiami
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Odzyskanymi. Początkowo prowadziły je ośrodki naukowe spoza Ziemi Lubuskiej, dopiero od lat sześćdziesiątych XX wieku badania podjęli w szerszym niż
dotychczas zakresie historycy i osoby związane z kulturą z ówczesnego województwa zielonogórskiego. Ziemia Lubuska stała się po wojnie interesującym,
chociaż jak już wspominano skomplikowanym obszarem badawczym, głównie
ze względu na poniemiecką przeszłość budującego się od podstaw regionu i widoczne na każdym kroku poniemieckie dziedzictwo materialne, którym zawładnęło państwo polskie i polscy osadnicy. Ważnym punktem odniesienia w badaniach nad dziejami Ziemi Lubuskiej jest funkcjonująca w latach 1124-1589
w ramach polskiej organizacji kościelnej Diecezja Lubuska. Obejmowała ona
ziemie leżące w widłach Odry i Warty oraz ziemie na lewym brzegu Odry po
Sprewę m.in. Górzycę, Kostrzyn, Łagów, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Torzym oraz Lubusz, Fürstenwalde, Guben, Neuzelle, Frankfurt nad Odrą, Beeskow i Alt Friedland, zatem obszar i miejscowości znajdujące się dziś w Polsce
i w Niemczech4. Należy jeszcze dodać, że w latach 1816-1950 po niemieckiej
stronie dzisiejszej granicy polsko-niemieckiej istniał okręg administracyjny nazywany wówczas: Kreis Lebus (powiat lubuski).
W polskiej historiografii ogólna chronologia dziejów Ziemi Lubuskiej oparta
jest dziś o podział na trzy epoki sformułowany przez Gerarda Labudę: piastowską (do połowy XIII wieku), brandenbursko-pruską (do 1945 r.) i polską (od
1945 r.). Taki podział uznawany jest obecnie przez większość historyków zajmujących się dziejami Polski i Niemiec za najbardziej racjonalny i poprawny. Ziemia Lubuska obejmuje dawną prawobrzeżną część Nowej Marchii,
tj. wschodnią część Brandenburgii, fragmenty Dolnego Śląska i Łużyc, przejściowo także skrawek Pomorza i Wielkopolski. Do XVIII wieku regiony te
rozwijały się i funkcjonowały w znacznym stopniu w sposób niezależny od
siebie, choć – co trzeba podkreślić – granice między nimi były dosyć zmienne. Po 1945 r. przez określenie Ziemia Lubuska należy rozumieć środkową część nowego pogranicza polsko-niemieckiego. Dokładniej zaś ujmując
w latach 1945-1950 czternaście poniemieckich powiatów wchodzących wówczas w skład województwa poznańskiego, w latach 1950-1975 obszar województwa zielonogórskiego, w latach 1975-1988 województwa zielonogórskie
i gorzowskie i od 1999 r. województwo lubuskie.

4

A. Weiss, Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu, „Studia kościelno-historyczne”
1 (1997).
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1. Ludność niemiecka na Ziemi Lubuskiej po wojnie
i wysiedlenie ludności niemieckiej
Na przekazanych Polsce w Poczdamie poniemieckich ziemiach na wschód od
Odry i Nysy Łużyckiej mieszkało przed wojną 8,5 mln osób. W obliczu zbliżającego się frontu połowa spośród nich opuściła swoje domostwa i udała się na zachód. Było to następstwo przymusowej ewakuacji zarządzonej przez niemieckie
władze oraz panicznej ucieczki ludności cywilnej przed Armią Czerwoną. Po zakończeniu działań wojennych około 2,5 mln Niemców nadal mieszkało na Śląsku, 1 mln na Pomorzu Zachodnim, 550 tys. w Prusach Wschodnich, 350 tys. na
Ziemi Lubuskiej i 200 tys. na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska5. Na Ziemi Lubuskiej w swoich domostwach pozostało około 30 % Niemców, na ogół
kobiety, dzieci i starcy. Wyludnienie miast i wsi Ziemi Lubuskiej było znacznie
wyższe niż miejscowości w Prusach Wschodnich, na Śląsku czy też Pomorzu Zachodnim. Liczba pozostałych w swoich domach Niemców nie była jednakowa
w poszczególnych powiatach. Największe wyludnienie nastąpiło w powiecie krośnieńskim, w którym pozostało zaledwie 8 % ludności. W powiecie głogowskim
pozostało około 9 % Niemców, żarskim – 10 %, słubickim – 17 %, szprotawskim
i żagańskim – 15-20 %. W części powiatu gubińskiego, która po wojnie znalazła
się w granicach Polski w swoich domach pozostało 12 % ludności niemieckiej6.
Po przejściu frontu część osób (15-20 % uciekinierów) powróciła do dawnych miejsc zamieszkania. Stąd też liczba Niemców w poszczególnych miastach i wsiach powiatów położonych na prawym brzegu Odry i Nysy Łużyckiej
ponownie wzrosła, chociaż już nigdy nie zbliżyła się nawet do przedwojennego
stanu. Przykładowo na początku czerwca 1945 r. w powiecie żarskim mieszkało
w porównaniu z 1939 r. 51 % Niemców, gorzowskim – 40 %, międzyrzeckim –
25 %, szprotawskim i żagańskim – 38 % i słubickim – 40 %. W powiecie gubińskim mieszkało w tym czasie 30 %, zaś w prawobrzeżnej części Gubina zaledwie 5 % ludności niemieckiej w porównaniu z liczbą mieszkańców z 1939 r.
W Kostrzyniu mieszkały zaledwie 634 osoby podczas gdy przed wojną miasto
liczyło 23 771 mieszkańców7.
Część obywateli Niemiec, którzy nie ewakuowali się i nie uciekli przed
frontem z terenów położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, stano5

6

7

C. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994, s. 104-107.
C. Osękowski, Osadnictwo polskie na poniemieckich ziemiach po drugiej wojnie światowej. Ziemia Lubuska i powiat Gubin, [w:] „Transodra” online. Internetportal. Deutsch-polnische-Grenzregion. Pogranicze polsko-niemieckie, www.transodra-online.net/pl/node/1411.
Tamże; H. Dominiczak, Proces zasiedlania województwa zielonogórskiego w latach
1945-1950, Zielona Góra 1975, s. 142.
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wiła ludność polskiego pochodzenia (autochtoni). Polskie władze oceniały jej
liczbę na około 1,2 mln osób (po kilkaset tysięcy na Górnym Śląsku, Warmii
i Mazurach). Na Ziemi Lubuskiej według tych szacunków mieszkało około
20 tys. osób polskiego pochodzenia. W sumie jednak liczby te były znacznie
zawyżone, chociaż stały się jednym z podstawowych argumentów na rzecz
przeprowadzonej po wojnie weryfikacji narodowościowej. Dążono do oddzielenia osób uznanych za ludność rodzimą polskiego pochodzenia od osób
uznanych za Niemców. Ludność rodzima miała być poddana repolonizacji,
zaś Niemcy mieli zostać z Polski wysiedleni. Weryfikacja narodowościowa
nie była prostym przedsięwzięciem. Ludność rodzima uznana przez władze za
ludność polską żyła przez wieki w państwie niemieckim. Sam ten fakt sprzyjał asymilacji i powodował mniej lub bardziej świadome przyjmowanie od
Niemców wzorców życia i gospodarowania. Stąd też nie było łatwo w jednoznaczny i niebudzący wątpliwości sposób wskazać kto jest Niemcem a kto Polakiem, tym bardziej że większość ludności rodzimej sama uważała siebie za
Niemców i czuła się związana z niemiecką kulturą. Ludzie ci, choć często wyróżniali się innymi niż ich niemieccy sąsiedzi cechami i wartościami (język,
obyczaj, wiara, piśmiennictwo, brzmienie nazwiska), opowiadali się w przewadze za przynależnością do narodu niemieckiego. Nie miało to jednak większego znaczenia w prowadzonej weryfikacji, w wyniku której obywatelstwo
polskie nadano ponad 1 mln autochtonów, posiadającym do 1945 r. niemieckie
obywatelstwo (najwięcej na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach). Na Ziemi
Lubuskiej do końca 1950 r. za obywateli polskich uznano 14 569 osób, które
wcześniej posiadały obywatelstwo niemieckie, w tym najwięcej w powiatach
Sulechów (3249 osób), Żagań (1342), Zielona Góra (1113), Sulęcin (957), Kożuchów (955) i Świebodzin (784). W powiecie gubińskim obywatelstwo polskie
nadano 487 autochtonom8.
Z rozwiązaniem kwestii ludnościowej w powojennej Polsce wiązało się
wysiedlenie z poniemieckich ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej niemieckiej ludności cywilnej. Wysiedlenie odbywało się w kilku etapach.
W pierwszym, przypadającym jeszcze na czas przed konferencją w Poczdamie, wysiedlono głównie z przygranicznych powiatów około 500 tys. Niemców. W historiografii niemieckiej i częściowo w polskiej etap ten określany
jest jako wypędzenie. Ma to swoje uzasadnienie, głównie z tego powodu, że
nie było jeszcze w tym czasie ostatecznych międzynarodowych decyzji odnośnie pokonanych Niemiec, w tym dotyczących terytorium III Rzeszy i niemieckiej ludności cywilnej znajdujących się w innych państwach. Wysiedlenia
przed poczdamskie przeprowadziło wojsko polskie w czerwcu i lipcu 1945 r.
8

C. Osękowski, Proces zasiedlania Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, „Studia Zachodnie”
5 (2000), s. 5-14.

260

Nowi „Lubuszanie” wobec problemów osadniczych i politycznych na Ziemi Lubuskiej…

Najpierw sporządzano spisy Niemców, następnie starano się jak najprędzej
przemieścić ich na zachodni brzeg Odry i Nysy Łużyckiej, a tam pozostawiano własnemu losowi. Decyzję o wypędzeniu podjęły władze polskie po uzgodnieniach z wojskowymi władzami sowieckimi. Ten etap wypędzenia ludności
niemieckiej nie był uregulowany międzynarodowym prawem, odbywał się
w sposób chaotyczny i pośpieszny, z użyciem przemocy. Ludności niemieckiej
nie pozwolono zabrać dobytku, a nawet większych bagaży podręcznych. Po
drodze Niemców wielokrotnie kontrolowano i obrabowywano z najdrobniejszych nawet przedmiotów. Wypędzenie ludności niemieckiej w czerwcu i lipcu
1945 r. wiązało się z planami osiedlenia w przygranicznych powiatach wzdłuż
Odry i Nysy Łużyckiej demobilizowanych żołnierzy z różnych formacji Wojska Polskiego i ich rodzin. Mieli oni tworzyć zbiorowość gotową do pierwszego
przeciwstawienia się ewentualnemu ponownemu zagrożeniu ze strony Niemiec,
ponadto pierwszeństwo w osiedleniu się w wyznaczonych poniemieckich powiatach miało być dla nich nagrodą za uczestnictwo w wojnie z Niemcami.
Od sierpnia do końca grudnia 1945 r., a więc już po konferencji
w Poczdamie, z poniemieckich ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej
wysiedlono 530 tys. Niemców. W 1946 r. wysiedlono z Polski nieco ponad
1 mln 668 tys. Niemców, w 1947 r. dalszych 502 tys., w latach 1948-1950 wysiedlono łącznie 140 tys. Niemców. W sumie w latach 1945-1950 wysiedlono
z Polski około 3 mln 200 tys. Niemców9.
Wypędzenie i wysiedlenie ludności niemieckiej z Ziemi Lubuskiej przebiegało podobnie jak z pozostałych terenów Ziem Odzyskanych. Uwagę zwraca
jedynie szybsze niż na Śląsku, Warmii, Mazurach i Pomorzu tempo wysiedleń.
Na początku marca 1946 r. na Ziemi Lubuskiej znajdowało się jeszcze około
59 tys. Niemców co stanowiło niespełna 7 % liczby niemieckiej ludności sprzed
1939 r. W sumie od września 1945 do końca 1950 r. wysiedlono z Ziemi Lubuskiej około 120 tys. Niemców10.

2. Polskie osadnictwo
Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich II RP
Jeszcze podczas trwania wojny prowadzono rozważania nad koncepcjami zasiedlenia polską ludnością poniemieckich ziem nad Odrą, Nysą Łużycką
i Bałtykiem. Nie zamierzano przy tym czekać na ostateczne międzynarodowe
decyzje dotyczące pokonanych Niemiec i ich terytorium. Wręcz przeciwnie,
9
10
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polscy osadnicy na poniemieckich ziemiach na wschód Od Odry i Nysy Łużyckiej mieli być argumentem przemawiającym za włączeniem tego obszaru
do państwa polskiego. W maju 1945 r. Ministerstwo Administracji Publicznej szacowało, że na poniemieckich ziemiach można od razu osiedlić około
6 mln osób, a po wysiedleniu Niemców dalsze 2 miliony. Zasiedlenie poniemieckich ziem miało odbywać się równocześnie z weryfikacją narodowościową
i wysiedlaniem Niemców do sowieckiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej. Przedsięwzięcia te przeplatały się wzajemnie, były od siebie zależne, zaś najintensywniej realizowano je w latach 1945-1947.
Najważniejsze czynności związane z polskim osadnictwem na Ziemiach Odzyskanych miał wykonać Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR). Instytucja ta
powołana 7 października 1944 r. zajmowała się początkowo organizacją przesiedleń i repatriacji z innych państw, głównie z ZSRS do Polski. Wczesną wiosną 1945 r. PUR zobowiązany został do organizowania swoich placówek na poniemieckich ziemiach. Praktyczną rolę w pierwszym etapie osadnictwa odegrać
miały centralne, wojewódzkie i powiatowe komitety przesiedleńcze i osiedleńcze, których tworzenie rozpoczęto pod koniec kwietnia 1945 r. W skład komitetów przesiedleńczych, na czele których stanęli wojewodowie i starostowie, weszli przedstawiciele partii politycznych, organizacji społecznych i zawodowych,
przedstawiciele PUR oraz władz i urzędów. Komitety przesiedleńcze miały
zająć się planowaniem akcji osiedleńczo-przesiedleńczej, udzielaniem pomocy
PUR i jego placówkom w terenie w przeprowadzeniu przesiedleń, organizowaniem środków transportowych, aprowizacyjnych i finansowych, osiedlaniem
oraz aktywizowaniem i wciąganiem miejscowego społeczeństwa do udzielania
pomocy władzom osiedleńczym przy prowadzeniu osadnictwa.
Ważnym wydarzeniem dla organizacji polskiego osadnictwa na poniemieckich terenach było powołanie 13 listopada 1945 r. Ministerstwa Ziem Odzyskanych (MZO). Jednym z najważniejszych zadań ministerstwa było opracowywanie polityki państwa w stosunku do przejętych terenów, planowanie ich
zagospodarowania, prowadzenie planowej akcji osiedleńczej, administrowanie
przekazanym Polsce obszarem oraz koordynowanie działalności na tym terenie
innych ministerstw. Zakres działania MZO był stosunkowo szeroki i obejmował praktycznie wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Ministerstwo stało się głównym organem państwa regulującym tempo i zakres ruchów migracyjnych na poniemieckich ziemiach.
Pierwsi polscy osadnicy pojawili się na Ziemiach Odzyskanych bezpośrednio po przejściu frontu, już w lutym i marcu 1945 r. Był to żywiołowy okres
osadnictwa, wyprzedzający działalność władz administracyjnych i nieuregulowany normami prawnymi. Osadnikami byli głównie ludzie z przygranicznych
powiatów, którzy zajmowali opuszczone poniemieckie gospodarstwa. Jeszcze
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wcześniej spotkać tu można było grupy osób powracających z obozów jenieckich i obozów pracy w Niemczech. Tuż za frontem przemieszczała się także
spora liczba szabrowników wykorzystujących bałagan i wyludnienie do łupienia
poniemieckiego majątku. Rabunek mienia stał się na poniemieckich ziemiach
zjawiskiem powszechnym i w znacznym stopniu przyczynił się do rozproszenia i dewastacji znajdującego się tu dobytku. Szabrownicy po penetracji terenu
transportowali zrabowane rzeczy do miejsc swojego zamieszkania, najczęściej
do centralnej Polski. Jeszcze większe spustoszenie powodowały wojska sowieckie. W pierwszych miesiącach po zdobyciu niemieckich terenów na wschód od
Odry i Nysy Łużyckiej wojska te prowadziły niekontrolowaną grabież mienia.
Demontowano i wywożono do ZSRS całe zakłady przemysłowe, majątek ruchomy, surowce, płody rolne i dzieła sztuki. Znaczna część niemieckiego majątku została w sposób bezmyślny bezpowrotnie zniszczona.
Osadnictwo polskie na poniemieckich ziemiach można analizować, badając jego przebieg na wsiach i w miastach. Można też badać osadnictwo poprzez
pryzmat miejsca, skąd przybywali osadnicy. W zależności od tego bada się
osadnictwo przesiedleńców z ZSRS, osadnictwo przesiedleńców z ziem dawnych Polski, osadnictwo repatriantów tj. obywateli polskich powracających do
kraju po przymusowym przesiedleniu podczas wojny do innych państw oraz
osadnictwo reemigrantów tj. osób, które przebywały poza granicami Polski
przed wybuchem wojny. Zdecydowanie najwięcej osób osiedlonych na Ziemiach Odzyskanych stanowili przesiedleńcy z Polski centralnej oraz przesiedleńcy i repatrianci z ZSRS.
Osadnictwo ludności z Polski centralnej na poniemieckich ziemiach nasiliło
się w maju 1945 r. po kapitulacji Niemiec. Z dalszych województw (m.in. rzeszowskiego, krakowskiego, kieleckiego) osadnicy przybywali specjalnymi, wahadłowo kursującymi pociągami. Z miejscowości położonych bliżej przedwojennego pogranicza polsko-niemieckiego –samochodami ciężarowymi,
pojazdami konnymi a nawet pieszo. Do końca 1945 r. na poniemieckie ziemie
przesiedliło się z Polski centralnej 1 630 838 osób, w tym najwięcej z województwa warszawskiego (369 067 osób), krakowskiego (256 192) i łódzkiego
(228 680). Również od wiosny 1945 r. na poniemieckie ziemie zaczęły przybywać transporty z polskimi osadnikami z terenów zagarniętych przez ZSRS.
Pierwsi przesiedleńcy zza Buga osiedlili się w marcu i kwietniu na Śląsku
Opolskim. Od maja kierowani byli także na Pomorze, Warmię, Mazury i Ziemię
Lubuską. Ogółem do końca 1945 r. na poniemieckich ziemiach osiedlono 400
138 osadników zza Buga11. Największa ich liczba osiedliła się na wsiach i objęła gospodarstwa rolne.
11
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Pierwsi polscy osadnicy pojawili się na Ziemi Lubuskiej już w lutym i na
początku marca 1945 r., głównie w powiatach Zielona Góra, Gorzów Wlkp.,
Świebodzin i Międzyrzecz. Przykładowo pomiędzy 25 a 30 maja 1945 r. do powiatu gorzowskiego przybyło 3700 przesiedleńców z Kresów Wschodnich II
RP. Pochodzili głównie z województw wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. W następnych miesiącach
osadnictwo nasiliło się jeszcze bardziej. Do końca 1945 r. przez punkty etapowe
PUR zorganizowane we wszystkich powiatach Ziemi Lubuskiej przewinęło się
162 057 osób, w tym najwięcej w powiecie żarskim – 24 887 osób, świebodzińskim – 16 028, głogowskim – 15 891 i gorzowskim – 13 140 osób12. Po udzieleniu osadnikom niezbędnej pomocy medycznej, żywnościowej i zorganizowaniu
transportu, odprawiano ich do miejsc stałego zamieszkania w poszczególnych
wsiach i miasteczkach.
Do końca 1945 r. na Ziemi Lubuskiej osiedliło się ogółem 227 061 polskich
osadników, w tym 145 958 na wsi i 81 103 w miastach. Spośród osiedlonych
110 338 osób pochodziło z województw zagarniętych po wojnie przez ZSRS,
zaś pozostali to osadnicy z ziem centralnej Polski, głównie z województw poznańskiego, rzeszowskiego, krakowskiego, kieleckiego, łódzkiego i warszawskiego13. Polscy osadnicy podkreślali na ogół dobre, pomimo zniszczeń wojennych, warunki do życia na poniemieckich ziemiach. Niemal każdy mógł
otrzymać dom, wystarczającą ilość ziemi, miał możliwość otrzymania mieszkania w mieście i zatrudnienia w przemyśle. W sumie zwracano uwagę na lepsze
warunki życia w porównaniu z dawnym miejscem zamieszkania, choć zwłaszcza osadnicy zza Buga tęsknili do rodzinnych stron i wierzyli, że wkrótce pojawi się możliwość powrotu na ojcowiznę.
Liczba ludności polskiej na Ziemiach Odzyskanych zwiększała się od lutego
1946 r. co wiązało się z wysiedlaniem ludności niemieckiej. Osadnicy zajmowali opuszczone przez Niemców gospodarstwa i mieszkania w miastach. Nierzadkie były w tym czasie przypadki usuwania Niemców siłą z domów i mieszkań oraz grupowania w jednym pomieszczeniu nawet kilku niemieckich
rodzin. Osadnicy przejmowali także mienie gospodarskie i domowe Niemców. Pod koniec 1946 r. skończył się masowy napływ polskich osadników. Wiązało się to z kurczeniem się możliwości osadniczych. Najlepsze gospodarstwa
i mieszkania w miastach były już zajęte. Wolne pozostawały jedynie najbardziej
zniszczone, których osadnicy wobec wcześniejszych możliwości wyboru nie
chcieli zajmować.
Pod koniec 1946 r. w wielu powiatach poniemieckich ziem możliwości
osiedleńcze były już małe. Dotyczyło to przede wszystkim Śląska Opolskiego,
12
13
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gdzie nie było już wcale wolnych gospodarstw indywidualnych. Do zasiedlenia
pozostawały jedynie przewidziane do parcelacji majątki ziemskie powyżej 100
ha. Podobne warunki osiedleńcze występowały w województwie wrocławskim,
gdzie wolne były jedynie gospodarstwa zniszczone oraz majątki. Także i na Ziemi Lubuskiej pod koniec 1946 r. – z wyjątkiem powiatów przylegających do
nowej granicy polsko-niemieckiej przeznaczonych do zasiedlenia przez demobilizowanych żołnierzy – kończyły się możliwości osiedleńcze. Sporo wolnych
gospodarstw i mieszkań w miastach było jeszcze w tym czasie na Pomorzu Zachodnim oraz na Warmii i Mazurach. W sumie jednak przejęte przez Polskę ziemie były nadal niedoludnione.
W 1946 i 1947 roku na poniemieckich ziemiach przejętych przez Polskę niemal całkowicie zmieniła się struktura narodowościowa. Wiązało się to
z wysiedleniem ludności niemieckiej, weryfikacją narodowościową, uznaniem za Polaków miliona byłych obywateli Niemiec oraz napływem polskich osadników. W połowie 1947 r. na Ziemiach Odzyskanych mieszkało
5 mln 238 tys. osób, w tym 4 mln 985 tys. polskiego pochodzenia. W ciągu
dwóch powojennych lat znacznie zwiększyła się także liczba polskich osadników na Ziemi Lubuskiej. W końcu 1947 r. roku mieszkało tu ogółem 473 744
polskich osadników, w tym 293 143 na wsi14.
Sporą grupę wśród przesiedleńców i repatriantów z ZSRS osiedlających się
na Ziemiach Odzyskanych stanowiła ludność żydowska. Największe jej skupiska pojawiły się na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Zdecydowana większość Żydów nie związała jednak swoich losów z nowym miejscem osiedlenia
i stosunkowo prędko podejmowała decyzję o ponownym przemieszczeniu się,
najczęściej poza granice Polski. W połowie 1946 r. na Dolnym Śląsku było około 80 tys. a na Pomorzu Zachodnim 30 tys. Żydów. Jednak po roku wielkości te
zmniejszyły się o połowę. W latach następnych liczba Żydów w Polsce, w tym
także na poniemieckich ziemiach, ciągle malała. Również na Ziemi Lubuskiej
liczba ludności żydowskiej mieszkającej tu po 1945 r. nie była stała. W trzech
bezpośrednio powojennych latach przez Ziemię Lubuską przewinęło się około
16 tys. osób pochodzenia żydowskiego. Największym skupiskiem Żydów były
Żary. Przez miasto to przewinęło się ponad 3,5 tys. Żydów. Przejściowo od kilkudziesięciu do kilkuset Żydów mieszkało również w Zielonej Górze, Nowej
Soli i Gorzowie Wlkp.15.
W 1947 r. przesiedlono na Ziemie Odzyskane w ramach akcji „Wisła” blisko 150 tys. osób pochodzenia ukraińskiego, które dotychczas mieszkały
w południowo-wschodniej Polsce w województwach rzeszowskim, lubelskim
14
15
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i krakowskim. Spora część tej ludności trafiła na Ziemię Lubuską. W sumie
osiedlono tu 11 768 osób pochodzenia ukraińskiego m.in. 1500 w powiecie
strzeleckim, 1534 – kożuchowskim, 830 – międzyrzeckim, 750 – skwierzyńskim, 650 – gorzowskim i 620 – sulęcińskim16.
Niewielka liczba polskich osadników zdecydowała się osiedlić na Ziemiach
Odzyskanych w 1948 i 1949 roku. W sumie w ciągu tych dwóch lat osiedliło się
tu niespełna 400 tys. osób polskiego pochodzenia17.
3 grudnia 1950 r. w Polsce przeprowadzono drugi już po wojnie Narodowy
Spis Powszechny. Według wyników spisu na poniemieckich ziemiach mieszkało 5 mln 967 tys. osób, w tym 3 093 700 na wsi i 2 874 300 w mieście. Blisko
2,5 mln nowych mieszkańców Ziem Odzyskanych stanowili Polacy z centralnej
Polski głównie z województw warszawskiego, łódzkiego, rzeszowskiego, poznańskiego, kieleckiego i krakowskiego oraz 1 mln 332 tys. Polacy zza Buga18.
W sumie jednak w porównaniu do okresu przedwojennego Ziemie Odzyskane
były nadal niedoludnione. Na poniemieckich ziemiach należących teraz do Polski mieszkało o około 2,5 mln osób mniej (tj. o około 29,4 %) niż przed wojną
co powodowało, że były one przez wiele lat niedoludnione, a to z kolei negatywnie wpływało na wykorzystanie ich potencjału, rozwój i szeroko rozumianą
spójność. Przyczyny niedoludnienia Ziem Odzyskanych były złożone: brakowało ludzi, których można było osiedlić na tym obszarze, gdyż władze ZSRS nie
zgodziły się na przesiedlenie do Polski kilku milionów Polaków mieszkających
nadal na Kresach Wschodnich II RP włączonych po wojnie do ZSRS i przebywających w różnych miejscach sowieckiego imperium. Ponadto kilka milionów Polaków przebywających po zakończeniu wojny na Zachodzie Europy nie
chciało powrócić do kraju co wiązało się ze zmianą w Polsce ustroju.
Na Ziemi Lubuskiej w 1950 r. mieszkało 560 613 osób, w tym 352 689 na
wsi i 207 924 w miastach. Liczba mieszkającej tu pięć lat po wojnie ludności
była o 38,6 % mniejsza niż w 1939 r. kiedy region należał do Niemiec. Wśród
mieszkańców Ziemi Lubuskiej w 1950 r. było 52,3 % przesiedleńców z województw centralnych Polski, 41,1 % przesiedleńców zza Buga („repatriantów”) i 2,8 % reemigrantów. Spośród Polaków przesiedlonych po wojnie na
Ziemię Lubuską z Kresów Wschodnich II RP ok. 10 % stanowili zesłańcy na
Sybir i w inne miejsca ZSRS. W latach 1945-1950 na Ziemi Lubuskiej urodziło się 105 556 dzieci co stanowiło 18,82 % ogółu mieszkającej tu ludności19.
16
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Można zatem mówić o wysokim niedoludnieniu Ziemi Lubuskiej w 1950 r.
w porównaniu do lat sprzed drugiej wojnie światowej, znacznie większym niż
na Warmii i Mazurach, Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku.

3. Specyfika Ziemi Lubuskiej po II wojnie
Powojenna liczba ludności na Ziemi Lubuskiej była ważnym czynnikiem
wpływającym na całokształt życia w tym regionie. Należy jednak pamiętać
o znacznym zróżnicowaniu nowej społeczności Ziemi Lubuskiej co przez kolejne dziesięciolecia świadczyło o specyfice regionu i wpływało na dokonujące
się tu procesy integracji i dezintegracji społecznej. Analiza społeczności Ziemi
Lubuskiej z pierwszych powojennych lat potwierdza, że były grupy polskich
osadników, które nie tylko odcisnęły piętno na ówczesnym życiu codziennym
w miastach, miasteczkach i wsiach regionu, ale wpłynęły na jego zorganizowanie, kulturę i charakter, a więc składniki niezwykle ważne w procesie kształtowania się lubuskiej tożsamości.
Ziemia Lubuska posiadała przez kolejne powojenne dziesięciolecia swoją
specyfikę właściwie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego i gospodarczego, a w niektórych kwestiach zachowuje ją nadal. Specyfika ta wynikała z jednej strony z wielowiekowej przynależności tego obszaru do Niemiec,
z drugiej zaś z tworzenia tu szeroko rozumianej państwowości polskiej od podstaw i następnie utrwalania jej. Za najbardziej typowe cechy świadczące o specyfice Ziemi Lubuskiej należy uznać: stosunki społeczne i niemal całkowitą wymianę ludności, obecne w świadomości nowych mieszkańców przez kolejne
dziesięciolecia poczucie tymczasowości, materialne i duchowe poniemieckie
dziedzictwo, dużą liczbę polskich i sowieckich garnizonów wojskowych, stosunki własnościowe w rolnictwie z rozbudowanym sektorem państwowym i spółdzielczym, utrzymywaną aż do 1972 r. tymczasową administrację kościelną,
codzienną pracę w przygranicznych okręgach byłej NRD od 1965 r. kilkunastu
tysięcy Polaków oraz bezpaszportowy i bezwizowy ruch turystyczny pomiędzy
Polską a NRD w latach 1972-1980. Odmienność Ziemi Lubuskiej i całego pogranicza polsko-niemieckiego w stosunku do pozostałej części kraju najbardziej
widoczna była przez kilkanaście powojennych lat. Z upływem czasu różnice te
zacierały się i kształtował się szeroko rozumiany jednolity charakter państwa
polskiego. Pomimo tego nadal dostrzega się specyficzne dla Ziemi Lubuskiej
sytuacje w różnych obszarach życia w porównaniu do reszty kraju. Najogólniej
rzecz ujmując są one pokłosiem powojennej odmienności oraz skutków transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. Na Ziemi Lubuskiej zarabia się dziś na
ogół mniej niż w innych regionach Polski, niewielki jest potencjał terytorialny
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i demograficzny, trudniejsze są codzienne warunki życia ludzi, brakuje krajowego i zagranicznego kapitału, wyższe jest bezrobocie, odmienne są preferencje
polityczne ludzi, zaniedbana i zaniechana jest eksploatacja strategicznych surowców (węgiel brunatny, ruda miedzi), region odznacza się stosunkowo pozytywnym stosunkiem mieszkańców do integracji europejskiej.
W pierwszych dziesięciu powojennych latach największy wpływ na obraz
społeczny Ziemi Lubuskiej miało pochodzenie terytorialne osadników i wniesiony przez nich na rzecz regionu potencjał demograficzny, własny potencjał
kulturowy oraz gospodarczy i następnie adaptowanie tego potencjału do szeroko rozumianych uwarunkowań w nowym miejscu zamieszkania. Podstawowa
rola w tym procesie przypadła przesiedleńcom z województw centralnych Polski oraz przesiedleńcom z Kresów Wschodnich II RP. Nie były to jednak grupy
jednorodne pod każdym względem stąd też można wyodrębnić wewnątrz nich
inne zbiorowości odznaczające się i zespolone swoim interesem. Tylko niewielkim dopełnieniem zróżnicowania ludnościowego na Ziemi Lubuskiej po wojnie
były mniejszości narodowe. Kilka lat po wojnie zdecydowanie przeważała tu
ludność polska. Poza wskazywaną już ludnością ukraińską, żydowską i autochtonami, którzy wcześniej byli obywatelami Niemiec, na Ziemi Lubuskiej na
początku lat pięćdziesiątych XX wieku mieszkało zaledwie 138 Niemców, 453
Romów, 200 Tatarów i 70 Greków20.

4. Osadnicy z centralnej Polski
W pierwszej kolejności warto wskazać na znaczenie osadników z Wielkopolski w procesie zasiedlenia Ziemi Lubuskiej i następnie ich wpływu na ówczesne życie w regionie a także na jego spójność po latach. Bezpośrednio po
przejściu frontu wielu wielkopolan decydowało się na zajęcie opuszczonych
przez ludność niemiecką domów i mieszkań, było to tzw. osadnictwo przygraniczne lub też „po sąsiedzku”. Świetnej analizy osadnictwa wielkopolan na Ziemi Lubuskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poniemieckich powiatów położonych najbliżej przedwojennego polsko-niemieckiego pogranicza, dokonali
Zygmunt Dulczewski i Andrzej Kwilecki21. Ludność pochodząca z województwa poznańskiego w znacznym stopniu przyczyniła się do zasiedlenia po wojnie
Ziemi Lubuskiej. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 1950 r.
w nowo utworzonym województwie zielonogórskim mieszkało 119 216 osób
20

21

C. Osękowski, Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, [w:] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, [red.] A. Czubiński,
P. Okulewicz, T. Schramm, Poznań 2002, s. 605-609.
Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachodnich, Poznań 1962, s. 27-30.
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tj. 21,9 % wszystkich mieszkańców województwa, które wcześniej były mieszkańcami województwa poznańskiego. W nadgranicznych powiatach Ziemi Lubuskiej wielkopolanie stanowili około 30 % wszystkich mieszkańców,
a w takich miastach jak Kargowa (pow. Sulechów) – 45 %, Pszczew (pow. Międzyrzecz) ponad 50 %22.
Liczba osiedlonych wielkopolan na Ziemi Lubuskiej była zatem znacząca. Nie
pozostawało to bez znaczenia dla miejscowych stosunków społecznych, mieszkańcy województwa poznańskiego byli na ogół dobrymi gospodarzami co było
widoczne zwłaszcza w konfrontacji z przesiedleńcami zza Buga. Wnieśli do nowego miejsca zamieszkania na Ziemi Lubuskiej wiele elementów kultury, które
stały się pożądane i z czasem akceptowane przez inne grupy osadnicze. Tak oto
osadnicy zza Buga oceniali swoich sąsiadów z Wielkopolski: „W naszej miejscowości przeważali ludzie ze wchodu. Z początku nie mogliśmy zrozumieć Poznaniaków. Kiedy my jeszcze nie myśleliśmy o pewnych pracach, oni już byli do nich
przygotowani. Denerwowało nas, że za dużo pracowali i tylko sprzątali swoje podwórka, a nawet drogę przed domem”. Przytoczona opinia zwraca uwagę na pracowitość osiedleńców z Wielkopolski, która niestety nie była udziałem wszystkich
kategorii osadników. Pracowitość przesiedleńców z województwa poznańskiego
szła w parze ze stosunkowo wysoką wśród nich kulturą gospodarowania. Dotyczyło to przede wszystkim jakości uprawy ziemi, wykorzystania maszyn i narzędzi
rolniczych oraz hodowli zwierząt domowych. Oceniano, że Poznaniacy to dobrzy
gospodarze, że można się było od nich wiele nauczyć i osiągają wysokie plony.
Wielkopolanie wnieśli na Ziemię Lubuską wiele elementów kultury dnia codziennego związanych z wystrojem mieszkań, sposobem wyżywienia, ubierania się oraz
obchodzeniem świąt i innych uroczystości. Charakterystyczne dla nich było przywiązywanie dużej wagi do porządków w mieszkaniu, udział mężczyzn w pracach
domowych uznawanych tradycyjnie za kobiece, świętowanie dożynek, a także wysoka pobożność23. Niewątpliwie wielkopolanie mieli znaczący wpływ na jakość
życia na Ziemi Lubuskiej oraz udział w kształtowaniu się wizerunku regionu i jego
mieszkańców jako określonej zbiorowości. Trudno zaprzeczyć takiej opinii skoro
w poszczególnych powiatach stanowili znaczący odsetek mieszkańców np. w powiecie sulechowskim – 33,3 %, międzyrzeckim – 31,6 %, zielonogórskim wraz
z miastem Zielona Góra – 30,5 %, wschowskim – 29,5 %, skwierzyńskim 29,4 %,
strzeleckim – 28,9 %, rzepińskim – 23,4 %, krośnieńskim – 22,7 % i gorzowskim
wraz z miastem Gorzów – 22,7 %24.
22
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Narodowy Spis Powszechny z 3 XII 1950; L. Kosiński, Pochodzenie terytorialne ludności
ziem odzyskanych w 1950 r., Warszawa 1960, tabela nr 1.
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Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Społeczeństwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachodnich,
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W latach 1945-1950 z innych województw Polski centralnej osiedliło się na
Ziemi Lubuskiej: z warszawskiego ok. 30 tys. osób (5,35 % ogółu osiedlonych),
łódzkiego – ok. 26 tys. osób (4,63 % ogółu osiedlonych), rzeszowskiego – 22
643 osoby (4 %), kieleckiego – 21 125 osób (3,76 %), lubelskiego – 19 251
osób (3,43 %), krakowskiego – 18 262 osoby (3,25 %)25.

5. Osadnicy wojskowi
Zwartą grupę osób osiedlonych na Ziemiach Odzyskanych, w tym na Ziemi Lubuskiej, stanowili osadnicy wojskowi. Ta forma osadnictwa największe ilościowe rozmiary osiągnęła w dwunastu nadgranicznych powiatach.
Do 1948 r. osiedliło się w nich ponad 60 tys. rodzin wojskowych, czyli ponad
180 tys. osób. Najwięcej rodzin zdemobilizowanych żołnierzy, bo aż 25 963,
osiedliło się w pięciu powiatach Dolnego Śląska. W Szczecinie w tym czasie
mieszkało 3 tys. osadników wojskowych i stanowiło to najliczniejszą grupę na
stałe zamieszkałych w mieście, spośród wszystkich miast na Ziemiach Odzyskanych26. W nadgranicznych powiatach Ziemi Lubuskiej (Gubin, Krosno Odrzańskie, Rzepin Sulęcin, Żagań i Żary) w grudniu 1948 r. mieszkało ogółem
21 468 rodzin osadników wojskowych27.
Osadnictwo wojskowe na poniemieckich ziemiach od samego początku nie
ograniczało się do wydzielonych powiatów. W powiatach osadnictwa wojskowego na Odrą, Nysą Łużycką i Bałtykiem osiedliło się niewiele ponad 30 %
zdemobilizowanych żołnierzy, którzy mogli skorzystać z praw osadników wojskowych. Pozostała część osiedliła się w innych powiatach Ziem Odzyskanych
na ogólnych zasadach osadniczych. Dopiero od stycznia 1948 r. wszyscy zdemobilizowani żołnierze osiedleni na poniemieckich ziemiach uzyskali uprawnienia osadników wojskowych.
W zasiedlaniu Ziem Odzyskanych osadnictwo wojskowe odegrało ważną
rolę i w znacznym stopniu przyczyniło się do zaludnienia tych terenów. Do
końca 1948 r. na poniemieckich ziemiach na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej osiedliło się około 170 tys. rodzin zdemobilizowanych żołnierzy,
składających się z ponad 530 tys. osób28. Stanowiło to 11,9 % wszystkich
polskich osadników osiedlonych na tych terenach. Spośród osiedlonych osad25
26
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H. Dominiczak, Proces zasiedlania województwa zielonogórskiego, s. 167-170.
A. Ogrodowczyk, Nad Odrą i Bałtykiem. Osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych
ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1979, s. 163-164.
C. Osękowski, Pionierzy w mundurach na Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1985, s. 63.
Tamże; C. Osękowski, Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po drugiej wojnie światowej, „Słupskie Studia Historyczne” (1993), s. 64.
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ników wojskowych aż 130 tys. objęło gospodarstwa rolne, a pozostałych
40 tys. osiedlonych w miastach – 2 % stanowili zatrudnieni w handlu i rzemiośle, 4 % w administracji i 16 % w przemyśle. Najliczniejszą grupę tworzyli osadnicy wojskowi na Dolnym Śląsku, gdzie osiedliło się ich 74 288, w tym
48 475 poza powiatami osadnictwa wojskowego oraz na Pomorzu Zachodnim,
gdzie osiedliło się 44 130 osadników wojskowych, w tym 23 029 poza wyznaczonymi powiatami29.
Ponad 80 % osadników wojskowych walczyło w szeregach I lub II Armii
Wojska Polskiego30. W większości byli oni skazani na osiedlenie się na poniemieckich ziemiach przejętych po wojnie przez Polskę. Ich dotychczasowe rodzinne strony tj. Kresy Wschodnie zostały włączone do ZSRS, oni zaś znaleźli
się w tzw. przymusie sytuacyjnym: chcąc mieszkać w Polsce musieli decydować się na osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych. Trzeba jednak dodać, że dla
znacznej grupy osadników wojskowych z Polski centralnej ale i zza Buga osiedlenie się na poniemieckich ziemiach było jedyną szansą na otrzymanie ziemi
i gospodarstwa, a tym samym poprawę własnej i rodziny sytuacji ekonomicznej.
Wysoki odsetek osadników wojskowych w poszczególnych powiatach osadnictwa wojskowego na Ziemi Lubuskiej w stosunku do ogólnej liczby polskich
osadników pozostawał nie bez znaczenia dla miejscowych stosunków społecznych. Proporcje te na długo zdecydowały o charakterze i codziennym życiu wsi
i miasteczek nadgranicznych powiatów. Np. odsetek osób z rodzin wojskowych
w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w 1948 r. w powiecie gubińskim
wynosił 49,1 %, krośnieńskim – 40,3 %, rzepińskim – 46,1 %, sulęcińskim –
43,4 %, żagańskim – 44,4 % i żarskim – 29,6 %31. Jeszcze przez wiele powojennych lat szereg miejscowości pogranicza polsko-niemieckiego, w tym na Ziemi
Lubuskiej, zachowało na wpół wojskowy charakter. Osadnicy wojskowi zajęli i zasiedlili w całości takie wsie jak np. Górzyn (pow. Krosno Odrzańskie),
Miodnica (pow. Żary), Glisno (pow. Sulęcin), Chlebowo i Strzegów (pow. Gubin)32. Specyficzna pod tym względem była również wieś Platerowo (później
Zalipie Dolne) na Dolnym Śląsku, miejsce osiedlenia żołnierzy 1. Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater, miejscowości spopularyzowanej
w filmie reżyserowanym przez Hieronima Przybyła w 1969 r. pt. Rzeczpospolita babska.
29
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6. Sowieckie i polskie wojsko na Ziemi Lubuskiej
Po wojnie pogranicze polsko-niemieckie, w tym Ziemia Lubuska, spełniało
szczególną rolę w politycznej i militarnej strategii ZSRS w relacjach ze światem
zachodnim. Pełno tu było sowieckiego wojska co źle służyło normalnemu funkcjonowaniu władzy, procesom społecznym i przemianom gospodarczym. Inny
był jednak wpływ stacjonowania tu sowieckich jednostek wojskowych na atmosferę społeczną w pierwszych powojennych latach, inny zaś w kolejnych
dziesięcioleciach, a jeszcze inny w latach pierwszej „Solidarności” i po 1989 r.,
po upadku w Polsce systemu komunistycznego. Dyslokacja sowieckich garnizonów po wojnie na Ziemiach Odzyskanych nie może jednak dziwić ze względu
na poniemiecki charakter tych ziem, dobrą wojskową poniemiecką infrastrukturę i pozycję zwycięzcy. Na Ziemi Lubuskiej sowieckie garnizony stacjonowały w Jankowie Żagańskiej, Nowej Soli, Szprotawie, Żaganiu, Kęszycy (obecnie
Kęszyca Leśna), Czaplach pow. Żary, Gubinie, Słońsku pow. Sulęcin, Chwalęcicach Górnych i Wieprzycach pow. Gorzów Wielkopolski i Skwierzynie.
W pierwszych miesiącach po wkroczeniu na niemieckie tereny władze sowieckie prowadziły niekontrolowaną grabież mienia. Demontowano i wywożono do ZSRS całe zakłady przemysłowe i majątek ruchomy. Hilary Minc
29 sierpnia 1945 r. oceniał, że Rosjanie zagrabili 25 % urządzeń przemysłowych i 6 % ogólnego poniemieckiego majątku. Również po zakończeniu wojny
i objęciu poniemieckich ziem przez administrację polską sprawa majątku poniemieckiego pomimo oficjalnych porozumień pozostawała w zawieszeniu. Na początku 1947 r. sowieckie wojska użytkowały na pograniczu polsko-niemieckim
490 obiektów przemysłowych, 750 tys. ha ziemi, 640 majątków powyżej 100
ha, 3360 gospodarstw poniżej 100 ha o powierzchni około 700 tys. ha. Północna
Grupa Wojsk Radzieckich zatrudniała wciąż około 100 tys. Niemców33.
Powszechne były w powojennych latach przypadki samowoli sowieckich
żołnierzy do poniemieckiego mienia, ludności niemieckiej oraz polskich osadników. Postawa Rosjan potęgowała uprzedzenia wobec nich Polaków. Trzeba jednak pamiętać, że powodów do uprzedzeń było jeszcze kilka innych: m.in. utrata
na rzecz ZSRS polskich województw wschodnich, zsyłki na Sybir i Zbrodnia
Katyńska, o której Polacy zza Buga wiedzieli, lecz bali się mówić, widmo budowy w Polsce systemu politycznego wzorowanego na ustroju ZSRS. Były
więc złe doświadczenia sprzed lat, wzmocnione nową sytuacją w nowym miejscu zamieszkania.
Do 1956 r. status wojsk sowieckich w Polsce nie był uregulowany. Wojska
sowieckie zajmując kolejne tereny niemieckie, pozostawiały tam swoje garni33
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zony bez uzgodnień z polską administracją. Po zakończeniu działań zbrojnych
i utworzeniu Północnej Grupy Wojsk Radzieckich dokonano dyslokacji tych
jednostek, wybierając koszary i tereny najbardziej im przydatne. W myśl prawa międzynarodowego stacjonowanie wojsk PGWR w Polsce do 1956 r. można
uznać za swoistą okupację. Przez te lata na terenie Polski pozostawało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy sowieckich tylko na podstawie rozkazów dowództwa
sowieckiego, utrzymywanych przez państwo polskie. Formalnoprawne usankcjonowanie pobytu wojsk sowieckich w Polsce nastąpiło dopiero 17 grudnia
1956 r. na mocy zawartej w Warszawie „Umowy między rządem PRL i rządem
ZSRS o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonujących w Polsce”. Zgodnie z tym porozumieniem ogólną liczbę wojsk sowieckich w Polsce
ustalono w granicach 62-66 tys. żołnierzy, z czego wojsk lądowych – 40 tys.,
lotnictwa – 17 tys. i marynarki wojennej – 7 tys.34.
Skutki stacjonowania sowieckich wojsk w Polsce są już nieźle zbadane i opisane. Kiedy w 1993 r. ostatni rosyjscy żołnierze opuszczali Polskę krajobraz po
kilkudziesięciu latach ich pobytu był porażający: zniszczone domy, koszary, poligony, kwatery miast, zabetonowane lotniska i bunkry atomowe, katastrofy ekologiczne. Sowieckie wojska wyjechały, ale pozostało do rozwiązania szereg poważnych problemów gospodarczych i społecznych, spośród których co najmniej
kilka pozostaje nadal aktualnych. Można tu np. wskazać na problem cmentarzy
żołnierzy sowieckich poległych w walkach podczas II wojny na polskiej ziemi
czy też pomników i miejsc pamięci związanych z Armią Czerwoną.
Stacjonowanie sowieckich wojsk na pograniczu polsko-niemieckim niosło
wiele bezpośrednich zagrożeń dla mieszkającej tu ludności. Niektóre miały naprawdę tragiczne następstwa np. drogowa katastrofa z 22 stycznia 1978 r. pod
Osiecznicą nieopodal Krosna Odrzańskiego spowodowana przez kierującego
ciężarówką sowieckiego żołnierza, która zderzyła się z autobusem, na miejscu
zginęło 14 osób, kolejna osoba zmarła w szpitalu, a 14 osób zostało poważnie
rannych. Siedmioro dzieci zginęło pod gąsienicami czołgu podczas defilady
9 października 1962 r. wojsk Układu Warszawskiego w Szczecinie, a 21 osób
zostało rannych. W defiladzie wzięły udział sowieckie, polskie i enerdowskie
czołgi, sprawcą tragedii był polski czołgista. O licznych realnych i potencjalnych zagrożeniach dla życia ludzi nie dowiemy się zapewne nigdy. Wobec
niemal wszystkich spośród nich polskie władze były bezradne. Sytuacje te
były zazwyczaj niezamierzone, ale mogły przynieść tragiczne następstwa jak
np. zgubienie przez sowiecki samolot w czerwcu 1987 r. dwóch bomb lotniczych w pobliżu Szprotawy, które spadły do lasu w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków mieszkalnych, na szczęście nie były uzbrojone.
34
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Na pograniczu polsko-niemieckim przez wszystkie powojenne lata stacjonowała zasadnicza część polskiego wojska. Garnizony wojskowe stały się czymś
naturalnym w krajobrazie pogranicza oraz poszczególnych jego miast i miasteczek. Wojsko zrosło się z lokalnymi społecznościami, było ważnym elementem
wszystkich dziedzin życia np. Gubina, Krosna Odrzańskiego, Wędrzyna, Babimostu, Sulechowa, Sulęcina, Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Żar,
Żagania czy też Kostrzyna. Z drugiej jednak strony w miejscowościach tych
więcej było wojskowych i cywilnych organów bezpieczeństwa, a wojsko korzystało ze skromnych środków komunalnych i aprowizacyjnych.
Z dużą liczbą polskich garnizonów wojskowych na pograniczu polsko-niemieckim po 1945 r. wiąże się jeszcze jedna kwestia, na którą jak dotąd nie
zwracał uwagi nikt z badających przemiany na Ziemiach Odzyskanych czy też
historię wojskowości. Z szacunkowych wyliczeń, których na moją prośbę dokonali byli wysocy oficerowie LWP z Gubina, wynika że do 1989 r. w garnizonach
wojskowych zlokalizowanych na Ziemi Lubuskiej czynną służbę wojskową odbyło ponad 4 mln poborowych z różnych miejsc Polski. Wielce ciekawe byłoby zbadanie jaki odsetek spośród nich zdecydował się po odbyciu zasadniczej
służby wojskowej na rozpoczęcie życia na pograniczu z Niemcami. Intuicyjnie
można oszacować, że nie były to duże ilości osób, ale na przestrzeni kilkudziesięciu lat takich przypadków było zapewne sporo. W kategoriach utraconych
szans można rozpatrywać skutki zbytniej, żeby nie powiedzieć skrajnej hermetyczności jednostek wojskowych w kontaktach żołnierzy z ludnością cywilną. Nie wykorzystywano niemal wcale promocji wśród żołnierzy służby czynnej miejsc i otoczenia, w którym przyszło im żyć i ćwiczyć zazwyczaj przez
dwa lata.
Granica polsko-niemiecka przez wszystkie powojenne lata była hermetyczna i obsesyjnie wręcz strzeżona przez Wojska Ochrony Pogranicza. Większość
miast pogranicza była miastami pełnymi wojska, co wpływało na zainteresowanie całym obszarem i mieszkającą tu ludnością wojskowych służb specjalnych.
WOP przez cały powojenny okres, oprócz zadań dotyczących zabezpieczenia
granicy, wypełniały w strefie przygranicznej również zadania związane z represjami i inwigilacją społeczeństwa. Rola ta widoczna była zwłaszcza w latach
1949-1954, kiedy to WOP funkcjonowały w strukturze MBP.
Na pograniczu polsko-niemieckim przez dziesięć powojennych lat, ale także w latach następnych, utrzymywano stan wzmożonej czujności władz bezpieczeństwa, milicji i wojska. Ostre przepisy graniczne m.in. dwudziestokilometrowa strefa nadgraniczna o zaostrzonych przepisach meldunkowych, zakaz
zamieszkiwania w tej strefie tzw. elementu niepewnego politycznie komplikowały i utrudniały kontakty międzyludzkie. Z uwagi na status Berlina Zachodniego do czasu zbudowania w 1961 r. muru wokół zachodniej części dawnej
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stolicy Niemiec, strona polska traktowała zachodnią granicę w tamtym czasie
jako granicę frontową – szlak szpiegów, sabotażystów, przemytników i uciekinierów politycznych. Działo się tak nawet wówczas, gdy po podpisaniu Układu
Zgorzeleckiego w 1950 r. prasa i oficjalna propaganda rozpowszechniały tezę
o „granicy przyjaźni i pokoju”. W latach 1949-1950 wysiedlono z miejscowości
nadgranicznych ponad 700 osób uznanych za „wrogi element”35. Podobnie było
w kolejnych latach okresu stalinowskiego. Przymusowe wysiedlenia ludności
ze strefy przygranicznej miały miejsce również w 1960 i 1961 roku, w związku z pogorszeniem się sytuacji międzynarodowej na tle problemu niemieckiego
i podjęciem przez władze walki z rewizjonizmem zachodnioniemieckim. Wysiedlano zazwyczaj osoby najbardziej wrogo ustosunkowane do powojennego
ustroju Polski, wywodzące się nie tylko ze środowiska „volksdeutschów” i ludności autochtonicznej, lecz także byłych aktywistów PSL i członków podziemnych organizacji niepodległościowych.
Ważną z punktu widzenia władz rolę w zwalczaniu na pograniczu polsko-niemieckim przeciwników politycznych i osób sympatyzujących i powiązanych
w różny sposób z RFN odegrały Wojska Ochrony Pogranicza. Liczba żołnierzy
i oficerów WOP zwiększała się w czasach stalinowskich, podobnie jak i całego
UB, stosunkowo szybko. W 1948 r. WOP liczyły 21 500, w 1953 r. – 32 300 żołnierzy36. Zakres współdziałania lokalnych urzędów bezpieczeństwa i WOP był
szeroki. Obejmował praktycznie wszystkie obszary życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Na pograniczu polsko-niemieckim dotyczył m.in. zwalczania opozycji politycznej i niepodległościowej oraz od lat pięćdziesiątych
XX wieku i przez następne dziesięciolecia rewizjonizmu zachodnioniemieckiego. W tym względzie współdziałały departament V MBP i Sekcja VII WOP.
Pojęcie rewizjonizmu zachodnioniemieckiego interpretowano na Ziemiach
Odzyskanych stosunkowo szeroko, znacznie szerzej niż w innych miejscach
kraju. Przy czym nie chodziło tylko o polityków RFN, organizacje ziomkowskie oraz wypędzonych i wysiedlonych z Polski Niemców, ale także o obywateli
polskich którzy krytykowali sytuację polityczną i gospodarczą w kraju, czym
w ocenie władz ułatwiali realizację antypolskich celów zachodnioniemieckich
rewizjonistów. We wrześniu i w październiku 1953 r. UB aresztował na Ziemiach Odzyskanych pod zarzutem działalności rewizjonistycznej 241 osób.
Władze bezpieczeństwa podawały, że w miesiącach tych ujawniono 416 nowych grup rewizjonistycznych37.
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C. Osękowski, Ziemie Odzyskane w latach 1945-2005. Społeczeństwo – Władza – Gospodarka,
Zielona Góra 2006, s. 114.
H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997, s. 27.
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Departament V MBP, sygn. 118/1 „a”, Notatka
w sprawie zwalczania rewizjonizmu niemieckiego z 7 grudnia 1953 roku.
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Znaczną aktywność na pograniczu polsko-niemieckim wykazywały również
służby specjalne ZSRS. Wiązało się to z jednej strony ze stacjonowaniem tu dużej liczby sowieckich jednostek wojskowych, z drugiej zaś znaczeniem wału
Odry dla sowieckiej koncepcji ewentualnego konfliktu zbrojnego w Europie.
Od lat sześćdziesiątych XX wieku datuje się także zwiększone zainteresowanie
służb specjalnych NRD polską częścią pogranicza. Związane było to zwłaszcza
z podjęciem w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia pracy w NRD przez
kilkanaście tysięcy Polaków, otwarciem w 1972 r. polsko-niemieckiej granicy
dla ruchu bezwizowego oraz powstaniem w 1980 r. „Solidarności”.
Specyficzne uwarunkowania na pograniczu polsko-niemieckim powodowały, że kierowali się tu po wojnie żołnierze różnych, zwalczanych przez komunistów formacji. Decyzje o ucieczce na poniemieckie ziemie podejmowano w obliczu masowych akcji zbrojnych UB i NKWD przeciwko oddziałom podziemia
w Polsce wschodniej i centralnej. Na Ziemię Lubuską przybyła spora liczba żołnierzy AK i NSZ, którzy bądź od nowa podejmowali działalność zbrojną i polityczną, bądź też przez „zieloną granicę” starali się przedostać na Zachód. Choć
z upływem czasu władze bezpieczeństwa zdekonspirowały i rozbiły utworzone
na oddziały WiN i NSZ, część z nich prowadziła antykomunistyczna działalność przez kilka lat. Ostatnie, niewielkie grupy podziemia niepodległościowego
na pograniczu polsko-niemieckim rozbito w latach pięćdziesiątych XX wieku.

7. Polityka i dominacja państwa
Konstruktorem i realizatorem polityki społecznej i ekonomicznej wobec
przejętych przez Polskę po wojnie poniemieckich ziem było coraz bardziej
scentralizowane i posiadające monopol na politykę wewnętrzną państwo. Kolejne działania państwa w dziedzinie społecznej, politycznej i gospodarczej
utrudniały porozumiewanie i zbliżanie się ludzi. Ingerencja państwa w poszczególne obszary życie, także i prywatnego ludzi, naruszała więzi ukształtowane
wcześniej, na podstawie regionalnego pochodzenia i podobnej kultury. Polityka
państwa powodowała, że ludzie w większości nie utożsamiali się z jego wartościami i celami. Jednak ze względów bezpieczeństwa nie sprzeciwiali się działaniom władzy, sytuacja zmieniła się dopiero w 1956 r.
W powojennych latach mieliśmy do czynienia z drenażem ekonomicznym
Ziem Odzyskanych. Poniemieckie mienie materialne zostało w znacznym stopniu zniszczone działaniami wojennymi i celowym działaniem sowieckich żołnierzy, wywiezione do ZSRS, jego część została przejęta przez państwo polskie i pozostała w dotychczasowym miejscu lub została wywieziona do Polski
centralnej, część trafiła w ręce prywatne osadników i szabrowników. Polityka
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państwa wobec poniemieckiego majątku utrudniała powojenną odbudowę
Ziem Odzyskanych, chociaż w praktyce stosowano priorytetowe zróżnicowanie
w stosunku do branż np. preferowano przemysł morski, wydobywczy i ciężki,
pomijając w nakładach i zaniedbując branżę konsumpcyjną. Powojenna gospodarka na Ziemi Lubuskiej przez dwadzieścia powojennych lat oparta była o poniemieckie mienie materialne i technologie przy zupełnym niemal braku nowych inwestycji. Lubuskie lasy dostarczały surowców dla krajowego przemysłu
drzewnego i drożności kopalń na Śląsku, a miliony cegieł m.in. z Gubina, Kostrzyna i Głogowa wykorzystano do odbudowy Warszawy i innych, dużych
miast Polski. Na Ziemi Lubuskiej powojenna gospodarka została oparta na kontynuacji niemieckiej tradycji branżowej (włókiennicza, maszynowa, przetwórstwo drewna, metalowa). W każdym mieście i miasteczku zachowano w pozostałych po Niemcach fabrykach przedwojenną produkcję, było to następstwem
istniejącego potencjału, ale też wiązało się z zupełnym brakiem nowych inwestycji.
Powojenna polityka państwa okazała się wprost tragiczna dla rolnictwa.
Prędko okazało się, że państwo będzie za wszelką cenę dążyć do uspółdzielczenia i upaństwowienia ziemi co pozostawało w sprzeczności z interesem polskich osadników, którzy w większości swoje życie związali z pracą na roli. Na
Ziemi Lubuskiej, podobnie jak na całych poniemieckich ziemiach przejętych
po wojnie przez Polskę, występowały dla państwa korzystniejsze uwarunkowania do zakładania spółdzielni produkcyjnych i tworzenia państwowych gospodarstw rolnych niż w Polsce centralnej. Wiązało się to z prawami własności,
nadwyżką ziemi w stosunku do potrzeb osadników oraz słabym pod względem
emocjonalnym związkiem ludzi z poniemiecką ziemią. Wszystkie te elementy – i jeszcze wiele innych – były wykorzystywane przez państwo do osaczania
i uzależniania osadników od polityki państwa w miejscu zamieszkania i pracy.
Istotną sprawą dla osadników żyjących z pracy na roli w powojennych latach była sprawa uwłaszczenia. Otrzymane akty nadania gospodarstwa rolnego
nie dawały osadnikom prawa własności gospodarstw, lecz prawo korzystania
z nich. Nadawanie prawa własności na posiadane gospodarstwo przewidziane
było w drugim etapie uwłaszczenia. W praktyce proces ten odwlekał się w czasie co powodowało frustrację i zniechęcenie wśród osadników gospodarujących
na roli. Było to działanie celowe ze strony państwa, głównie z powodu planowanej kolektywizacji rolnictwa i miało zniechęcać ludzi do indywidualnego gospodarowania na roli.
W 1948 r. regulowanie praw własności osadników na Ziemi Lubuskiej uległo zahamowaniu. Dotychczasowy proces uwłaszczenia rolniczego nie w pełni satysfakcjonował osadników, głównie ze względu na stan tymczasowości
w użytkowaniu ziemi. Uwłaszczenie rolników nastąpiło dopiero w latach na277
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stępnych. Dokonało się to na mocy dekretu z 6 września 1951 r. o ochronie
i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze
Ziem Odzyskanych. Na mocy tego dekretu osoby, które posiadały gospodarstwo
rolne i prowadziły je osobiście wraz z członkami rodziny stali się właścicielami
tych gospodarstw. Wraz z gospodarstwem rolnym na własność osadnika przechodził także inwentarz żywy i martwy stanowiący przynależność do gospodarstwa, niezbędny do jego prowadzenia. Nadane prawo własności na gospodarstwo rolne było przedmiotem dziedziczenia, chociaż nie mogło być w części
lub całości dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane i zastawiane. Całkowite
zrównanie praw własności osadników na gospodarstwach rolnych Ziem Odzyskanych z prawami właścicieli gospodarstw rolnych na pozostałych obszarach
kraju zostało wprowadzone na mocy ustawy z 13 lipca 1957 roku38.
Już na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku państwo
zdominowało codzienne życie ludzi. Wykorzystywano do tego stworzone w ciągu kilku powojennych lat różne instrumenty (prawne, administracyjno-organizacyjne i ekonomiczne) mające w gruncie rzeczy podporządkować ludzi polityce państwa wzorowanego na sowieckich doświadczeniach. Podjęto walkę
z Kościołem i realizowano działania na rzecz sparaliżowania życia religijnego
w parafiach. Wszystko to realizowano stwarzając wizję permanentnego zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz dla polskiej obecności na poniemieckich ziemiach. Na Ziemiach Odzyskanych łatwiej niż w Polsce centralnej można było zastraszyć i podporządkować ludzi polityce państwa, wymusić
określone zachowania i stępić opór społeczny przeciwko polityce władz. O szeregu takich uwarunkowań wspominano wcześniej, ale warto jeszcze wskazać
na kilka innych, które związane były z przejęciem w powojennej Polsce pełni
władzy przez PPR i następnie PZPR. Oczywiście w kontekście specyfiki Ziemi
Lubuskiej na tle całych Ziem Odzyskanych, ale także reszty kraju.
Ziemia Lubuska już od powojennych lat wyróżniała się na tle kraju wyższym odsetkiem osób należących do PPR i PZPR i popierających przemiany
polityczne w Polsce. Tzw. upartyjnienie było tu wyższe o 2,4 % niż w innych
regionach Polski. W 1950 r. najbardziej upartyjniony był przemysł metalowy
i maszynowy (ok. 13 % zatrudnionych), transport i łączność (13 %), budownictwo (11,2 %), do PZPR należało 75 % funkcjonariuszy MO i 29 % pracowników administracji państwowej39. PPR i następnie PZPR dominowały w szeroko rozumianym życiu Ziemi Lubuskiej, a swoją władzę sprawowały za pomocą
38
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zmienionego po wojnie prawa, struktur i ogniw państwa, podporządkowanych
sobie sojuszników politycznych, za pośrednictwem zmienionej i uzależnionej
oświaty, organizacji młodzieżowych, związków zawodowych, mediów, sportu
i kultury. W gruncie rzeczy PZPR od 1948 r. posiadała monopol na środowiskowe i lokalne inicjatywy publiczne. PZPR posiadała także monopol na politykę kadrową w województwie. Ówczesna nomenklatura partyjna zawierająca najważniejsze kierownicze stanowiska na Ziemi Lubuskiej, o obsadzeniu
których decydowały komitety partyjne (wojewódzki i powiatowe) obejmowała ok. 2800-2900 osób40. Nomenklatura dotyczyła m.in. kierowniczych stanowisk na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym (od 1954 r. gromadzkim) w administracji państwowej, w sądach, milicji, prokuraturze, zakładach
pracy, w oświacie, kulturze, organizacjach młodzieżowych i sportowych oraz
w stowarzyszeniach.
Władza PZPR wspierana była przez aparat przymusu, który po powstaniu w 1950 r. województwa zielonogórskiego został wzmocniony strukturalnie
i kadrowo. W Sądzie Wojewódzkim było w tym czasie 25 etatów, w Prokuraturze Wojewódzkiej 60 etatów, w Komendzie Wojewódzkiej MO zatrudnionych
było w sumie 720 funkcjonariuszy, w tym 150 w Komendzie Miejskiej MO
w Zielonej Górze i 110 w Komendzie Miejskiej MO w Gorzowie Wielkopolskim. W całym województwie zielonogórskim było w tym czasie 300 funkcjonariuszy UB, na usługach których w grudniu 1950 r. było 1310 informatorów,
69 rezydentów i 53 agentów. Do połowy 1953 r. liczba osób pracujących dla
UB znacznie zwiększyła się i wynosiła wówczas 2195 informatorów, 95 rezydentów i 27 agentów, UB dysponowała 146 mieszkaniami kontaktowymi41.
Rozrastały się także szeregi ORMO. W 1950 r. ta paramilitarna organizacja
wspierająca MO liczyła na Ziemi Lubuskiej 1400 członków, a jej ogniwa były
usytuowane w największych zakładach pracy województwa.
Niezwykle represyjną rolę w walce władzy ze społeczeństwem na Ziemi Lubuskiej bezpośrednio po wojnie i następnie w latach stalinowskich do 1954 r.
odegrała Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Komisja była pozasądowym organem państwa, mogła nakładać na
ludzi kary finansowe, konfiskaty mienia i kierować ludzi do obozów pracy za
bzdurne często przewinienia z obszaru prywatnej własności, rzemiosła i handlu,
z czasem także za uchylanie się od obowiązkowych dostaw płodów rolnych,
rozpowszechnianie szkodliwych z punktu widzenia władz informacji a nawet
za korespondowanie z rodziną mieszkającą na Zachodzie. W 1951 r. utworzono
40
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jeszcze kolegia do spraw wykroczeń, które były również pozasądowymi organami i orzekały w sprawach o wykroczenia.

8. Opór społeczny: formy i zasięg
Przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze na Ziemi Lubuskiej po
wojnie przebiegały podobnie jak na całych Ziemiach Odzyskanych i w całej Polsce. Ludzie skupiali się na organizowaniu codziennego życia w miejscu
zamieszkania i pracy oraz wychodzeniu z wojennej traumy. Tragedią ówczesnych czasów była zmiana granic państwa, która w bolesny sposób dotknęła
zwłaszcza przesiedleńców zza Buga, równie ogromną tragedią dla ludzi była
pełzająca zmiana ustroju państwa. Mieszkańcy Ziemi Lubuskiej w przewadze
nie akceptowali dokonującej się stalinizacji Polski, chociaż byli niemal bezsilni wobec dokonujących się zmian i przejmowania władzy w Polsce przez
komunistów. Na Ziemi Lubuskiej sprzeciw i opór ludzi wobec polityki władz
był mniejszy niż w Polsce centralnej. Zasadnicze powody takiej postawy ludzi
przedstawione zostały wcześniej. Nie oznacza to wcale, że społeczeństwo Ziemi Lubuskiej zachowało zupełną bierność oraz bezradność i podporządkowało się wprowadzanym zmianom w państwie co przekładało się przecież na ich
codzienne życie. W sumie jednak władze miały znaczną przewagę nad społeczeństwem Ziemi Lubuskiej i nie wahały się używać pozaprawnych instrumentów do presji wobec ludzi w celu ich podporządkowania swojej polityce i wymuszania akceptacji dokonywanych zmian.
Osadnicy na Ziemi Lubuskiej w pierwszych latach po wojnie chętnie na
ogół podejmowali współdziałanie z władzami w rozwiązywaniu spraw dotyczących ich codziennego życia, zwłaszcza tych które służyły ich rodzinom. Chętnie
angażowali się w organizację szkolnictwa, życia religijnego, odbudowę lokalnej infrastruktury i uruchamianie zakładów przemysłowych, wspierali wszystko
co poprawiało poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie obserwowali przemiany
polityczne, nie wszystko rozumieli i akceptowali, nierzadko sprzeciwiali się
absurdalnym propozycjom, na ogół niechętnie włączali się w inicjatywy poza
miejscem zamieszkania i pracy. Władze zabiegały o poparcie osadników dla
swoich przedsięwzięć politycznych, nie licząc się zazwyczaj z ich rzeczywistym zdaniem. Bezpośrednio po wojnie pierwszym takim sprawdzianem stosunku ludzi do polityki władz było referendum z 30 czerwca 1946 r. i wybory do
Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku42. Na Ziemi Lubuskiej – jak
42

W referendum Polacy odpowiadali na trzy pytania: 1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 2.
Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego wprowadzonego przez
reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, przy zachowaniu
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już wspominano – uwarunkowania do przeprowadzenia referendum i wyborów były inne niż w Polsce centralnej. Wiązały się one ze specyfiką wynikającą z trwających tu ruchów migracyjnych oraz kształtowania się polskich środowisk społecznych, politycznych i gospodarczych od podstaw. Brak utrwalonych
więzi pomiędzy ludźmi i mniejsze niż w innych regionach kraju poczucie stabilizacji, sprzyjały podporządkowaniu sobie przez władze osadników. Także i powodów dla których można było stosować wobec ludzi przemoc było tu
więcej. Składały się na nie oprócz takich samych jak w całej Polsce zazwyczaj
z obszaru polityki, jeszcze np.: przygraniczne położenie i związane z tym zaostrzone wymagania meldunkowe oraz zasada ograniczonego pobytu i poruszania się w strefie nadgranicznej, trwająca regulacja spraw narodowościowych,
nadmierne gromadzenie poniemieckiego mienia, zbyt pozytywny stosunek do
niemieckiej przeszłości regionu, rozpamiętywanie o Kresach Wschodnich i manifestowanie niechęci do ZSRS, presja władz na bezwzględne optowanie ludzi
za przynależnością poniemieckich ziem do Polski.
Analiza sprawozdań PPR i władz bezpieczeństwa przed referendum i wyborami dowodzi, że ludzie na Ziemi Lubuskiej byli po wojnie przeciwni budowaniu w Polsce systemu politycznego wzorowanego na ustroju ZSRS. Stosowana
jednak przez władze presja na ludzi, represje wobec pojedynczych osób oraz
całych grup społecznych i zawodowych, zmasowana propaganda i stwarzanie
poczucia zagrożenia, masowe aresztowania przeciwników politycznych oraz
grożenie ludziom możliwością pozbawienia ich gospodarstw rolnych spowodowało, że ludzie dosyć prędko podzielili się w swoim stosunku do ówczesnej politycznej rzeczywistości. Władzom udało się zastraszyć znaczną część ludzi czego wyrazem był np. zbiorowy udział w referendum i wyborach oraz głosowanie
jawne i bez skreśleń. Z drugiej jednak strony wyniki referendum w Polsce i na
Ziemi Lubuskiej świadczą o tym, że ludzie zachowywali się tak jak wymuszały
władze głównie ze strachu o siebie i swoje rodziny, w rzeczywistości zaś nie
byli przychylni politycznym zmianom w Polsce. Część osadników sprzyjała
władzom i włączała się w życie polityczne afirmując i wspierając w różny sposób program PPR i następnie PZPR.
Władze sfałszowały wyniki referendum i ogłosiły, że Polacy opowiedzieli
się w czasie głosowania za likwidacją w Polsce senatu (pierwsze pytanie), chcą
kontynuacji zmian zapoczątkowanych przez ustawy o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu (drugie pytanie) i chcą, aby zachodnia granica Polski była
na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku (trzecie pytanie). W rzeczywistości Polacy poparli tylko trzecie pytanie, odrzucając dwa pierwsze: za likwidacją senatu
opowiedziało się 26,9 % Polaków głosujących w referendum, za kontynuacją
ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic
państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?
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reform – 42 % oraz zachodnią granicą – 66,9 % głosujących. Na Ziemi Lubuskiej za likwidacją senatu opowiedziało się 34,5 % głosujących, za kontynuacją
reform – 47,5 % oraz za trwałością polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej – 68,5 % głosujących43. Dostrzega się, że wyniki referendum na Ziemi Lubuskiej były dla władz korzystniejsze niż w innych regionach kraju co może
świadczyć o tym, że łatwiej tu było zastraszyć ludzi i zmusić do pożądanego
przez władze głosowania. Nie powinno jednak dziwić wyższe niż w kraju poparcie osadników na Ziemi Lubuskiej dla granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej,
gdyż głosujący zdawali sobie sprawę z tego, że w przypadku zmiany granicy
zachodniej nie mieliby dokąd wracać, gdyż ich rodzinne strony za Bugiem zostały zagarnięte przez ZSRS. Referendum z jednej strony było pierwszym przykładem zbiorowego zastraszenia ludzi przez władze po wojnie, z drugiej zaś
jego wyniki świadczą o masowym wprost oporze ludzi przeciwko władzy komunistów w Polsce.
Bezpośrednio po sfałszowanym referendum PPR rozpoczęła przygotowania
do wyborów, które w kontekście dążenia komunistów do legalizacji własnej władzy miały jeszcze większe znaczenie. Za ich przygotowanie i przeprowadzenie na
Ziemi Lubuskiej odpowiadały Komitety Wojewódzkie PPR w Poznaniu i Wrocławiu. Strategia wyborcza PPR oparta została na wykorzystaniu posiadanych i potencjalnych wpływów wśród osadników, mobilizacji partii, agitacji przedwyborczej, organizacji wyborów oraz wykorzystaniu UB, milicji i wojska do eliminacji
przeciwników politycznych, zastraszenia społeczeństwa i manipulacji wyborczej. Pozaprawne działania władzy stały się ważnym instrumentem w całej kampanii wyborczej i w rzeczywistości miały decydujący wpływ na ich wynik, społeczeństwo Ziemi Lubuskiej zostało zastraszone i w przewadze podporządkowało
się narzuconemu przez PPR i jej sojuszników sposobowi głosowania. Sytuację
właściwie obrazuje sprawozdanie z wyborów w powiecie gubińskim:
Głosowanie w powiecie miało uroczysty i podniosły charakter. Ludność szła do
urn wyborczych w sposób zorganizowany i demonstracyjny, w czym przodowali
zwłaszcza osadnicy wojskowi […] Ludzie głosowali w sposób grupowy przybywając do urn wyborczych ze swoimi rodzinami i znajomymi. Wszyscy głosowali jawnie, manifestując w ten sposób swoje poparcie dla programu Bloku Stronnictw Demokratycznych44.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory do Sejmu Ustawodawczego wygrała PPR otrzymując wspólnie ze swoimi sojusznikami aż 80,1 %
43
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C. Osękowski, Referendum z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach przekazanych Polsce po II wojnie
światowej, [w:] Dzieje Najnowsze, Rocznik XXVII, 1995, nr 3, s. 94.
APZG, KW PZPR, sygn. 4/II/1, Komitet Powiatowy PPR w Gubinie.
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głosów. Według tego komunikatu wyniki wyborów na Ziemi Lubuskiej były
dla PPR i jej sojuszników jeszcze korzystniejsze od ogólnokrajowych. Na Blok
Stronnictw Demokratycznych miało oddać swój głos aż 94 % głosujących
w okręgu Świebodzin (powiaty Ziemi Lubuskiej należące do województwa poznańskiego) i z powiatów żarskiego, żagańskiego, głogowskiego, kożuchowskiego i szprotawskiego należących wówczas do województwa wrocławskiego45.
Wybory do Sejmu Ustawodawczego, podobnie jak odbyte pół roku wcześniej referendum zostały sfałszowane. Społeczeństwo Ziemi Lubuskiej na
opublikowane przez władze wyniki wyborów zareagowało z dużym spokojem. Ludzie zamilkli, bojąc się na ogół ich komentowania. Potwierdzają to
sprawozdania urzędów bezpieczeństwa z lutego 1947 r. Na postawę ludzi zasadniczy wpływ miały represje zastosowane przez władze podczas kampanii
wyborczej, których skala była ogromna, w praktyce nie było kręgu rodzinnego
czy też towarzyskiego, z którego ktoś nie byłby represjonowany. Twardych dowodów na fałszerstwo wyborcze dostarczyło PSL. Jednak jak dotąd są to dowody cząstkowe, nie obrazujące w pełni dokonanego fałszerstwa. W odróżnieniu od dokumentacji wyborczej z referendum dowody fałszerstwa wyborczego
w czasie wyborów do Sejmu Ustawodawczego nie zachowały się i zostały najprawdopodobniej zniszczone. Nie jest przecież możliwe, aby w tak krótkim czasie jaki minął od referendum, w którym Polacy sprzeciwili się komunistom, ludzie zmienili orientację polityczną i poparli w wyborach PPR i jej sojuszników.
Po sfałszowanych wyborach PPR przejęła pełnię władzy politycznej w Polsce, władza ta przestawała być kontrolowana przez kogokolwiek. Własną pozycję w państwie komuniści argumentowali zaufaniem Polaków wyrażonym
podczas referendum i wyborów. Podobnie uzasadniali także społeczne i gospodarcze przemiany w kraju, których wdrażanie zostało przyspieszone i coraz
bardziej wzorowane na sowieckich doświadczeniach. Oznaczało to przejście
w Polsce od systemu autorytarnego do totalitarnego.
Powszechnym obszarem masowego konfliktu władz ze społeczeństwem na
Ziemi Lubuskiej, zwłaszcza z tą częścią osadników którzy byli związani z rolnictwem, była polityka kolektywizacji wsi. Już zapowiedź tworzenia spółdzielni
produkcyjnych wywoływała wśród ludzi niezadowolenie i strach. Duża grupa
osadników pochodzących zza Buga zetknęła się już z tą formą gospodarowania
na wsi po zajęciu Kresów Wschodnich II RP przez ZSRS po agresji na Polskę
17 września 1939 r. Rolnicy którzy niedawno otrzymali poniemieckie zabudowania i ziemię chcieli gospodarować indywidualnie i nie chcieli wstępować do
spółdzielni. Od 1948 r. władze podjęły politykę forsownego tworzenia spółdzielni produkcyjnych i zmuszały rolników do ich zakładania i przekazywania
45

C. Osękowski, Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000, s. 147.
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swojej ziemi i dobytku do wspólnego gospodarowania. Głównymi instrumentami nacisku władz na rolników były restrykcje ekonomiczne i zastraszanie rolników, którzy nie chcieli wstępować do spółdzielni.
Polityka uspółdzielczenia polskiej wsi zakończyła się dla władz niepowodzeniem. Pomimo ogromnych nakładów finansowych i niezliczonych krzywd
wyrządzonych przez państwo rolnikom, do spółdzielni wstąpiło w Polsce 7,7%
gospodarstw indywidualnych. Znacznie większy opór przeciwko wstępowaniu do spółdzielni był w Polsce centralnej, gdzie gospodarstwa były dziedziczone najczęściej od pokoleń, wyraźnie mniejszy na poniemieckich ziemiach.
Np. w województwie krakowskim do spółdzielni produkcyjnych wstąpiło jedynie 1,2% rolników, rzeszowskim – 4,2%, katowickim – 2%, lubelskim – 2,3%,
gdańskim – 15,5%, koszalińskim – 14,5%, wrocławskim – 28,8% i szczecińskim – 36,6%46. W województwie zielonogórskim w połowie 1953 r. było
487 spółdzielni produkcyjnym, do których należało 27% rolników gospodarujących indywidualnie47.
Można zatem mówić o ilościowym i zbiorowym oporze rolników przeciwko sztandarowemu z punktu widzenia władz projektowi kolektywizacji wsi. Był
jeszcze opór jakościowy, który w tym przypadku przybierał różne formy. Analiza dokumentów władz partyjnych i władz bezpieczeństwa na Ziemi Lubuskiej
dowodzi, że problemowi kolektywizacji wsi poświęcano sporo finansów, czasu,
energii i zasobów kadrowych. Funkcjonariusze UB w swoich sprawozdaniach
z 1950 r. informowali przełożonych o niesprzyjającej w województwie zielonogórskim atmosferze wokół tworzenia spółdzielni oraz o niemal zupełnym braku w środowisku wiejskim informatorów co ograniczało możliwości sterowania
i nadzorowania ich tworzeniem i funkcjonowaniem48. Nieco później zwracali
uwagę na nasilającą się tendencję do rozwiązywania spółdzielni produkcyjnych,
w ich ocenie dotyczyło to w połowie 1953 r. w województwie zielonogórskim
91 spółdzielni spośród 487 istniejących. Ponadto członkowie spółdzielni składali indywidualne podania o wystąpienie ze spółdzielni, woleli także pracować
na własnej ziemi wniesionej do spółdzielni i unikali pracy zespołowej, dążyli do
powiększenia działek przyzagrodowych i powiększali hodowlę zwierząt i ptactwa domowego na użytek swojej rodziny. Takie tendencje najmocniej zarysowały się w powiatach głogowskim, skwierzyńskim, nowosolskim, gorzowskim
i krośnieńskim (np. we wsi Koźle pow. Nowa Sól spośród 43 członków spół46
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D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi, Warszawa
1998, s. 109.
IPN w Poznaniu BUiAD, sygn. IPN Po 060/44, Sprawozdanie miesięczne WUBP w Zielonej
Górze za wrzesień 1953 r.
Tamże, sygn. IPN Po 060/44, Sprawozdanie miesięczne WUBP w Zielonej Górze za wrzesień
1950 r.
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dzielni podania o wystąpienie ze spółdzielni złożyło w tym czasie 28 członków). Spółdzielcy obwiniali władze, że nie wywiązały się ze swoich obietnic
z czasu zakładania spółdzielni produkcyjnych na przełomie lat czterdziestych
i pięćdziesiątych XX wieku kiedy obiecano im pomiar i scalanie gruntów, remonty i przebudowy obiektów gospodarskich oraz oddłużenie i pomoc finansową w formie bezzwrotnych dotacji i pożyczek49.
Latem 1956 r. nasiliła się w województwie zielonogórskim tendencja do
występowania rolników ze spółdzielni produkcyjnych. Władze bezpieczeństwa
podawały, że może to dotyczyć nawet połowy wszystkich członków spółdzielni. Po październiku 1956 r. rozwiązało się na Ziemi Lubuskiej ponad 80 % spółdzielni produkcyjnych co oznaczało klęskę polityki kolektywizacji polskiej wsi,
w tym przypadku w odniesieniu do regionu lubuskiego50.
Ważną rolę w przemianach społecznych na poniemieckich ziemiach po II
wojnie światowej odegrał Kościół katolicki. W obliczu budowania w powojennej Polsce systemu komunistycznego był najważniejszą instytucją, która pomagała ludziom przetrwać, zachować godność i bronić przed władzą własnych interesów. W nowych politycznych uwarunkowaniach Kościół katolicki w obliczu
dezintegracji społecznej chronił ludzi przed dezintegracją osobowości. Podobną
rolę miały jeszcze odegrać wobec osadników instytucje z obszaru oświaty i kultury, jednak zdominowane i podporządkowane państwu z upływem czasu spełniały, zwłaszcza w stalinowskich latach, obok statutowych powinności także coraz bardziej ideologiczną funkcję.
Po wojnie powiaty Ziemi Lubuskiej znalazły się w obrębie administracji
apostolskiej dla Ziem Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Księża polscy obejmując placówki duszpasterskie upowszechniali wśród osadników przekonanie o trwałości zachodniej
granicy Polski. Ludzie garnęli się do Kościoła upatrując w nim oprócz tradycyjnych wartości związanych ze sprawami religijnymi, także wsparcie dla swoich życiowych planów. Wielu osadników poszukiwało potwierdzenia słuszności
swojej decyzji o przesiedleniu się na poniemieckie tereny. Właściwa organizacja w nowym środowisku codziennych warunków życia z funkcjonującym Kościołem przyspieszały adaptację osadników i akceptację nowego miejsca.
W pierwszym powojennym okresie władze były zainteresowane poprawnymi
stosunkami z Kościołem. Kontrolowano jednak, z upływem czasu coraz bardziej,
wpływy Kościoła wśród wiernych. Na Ziemiach Odzyskanych władze interesowały się zwłaszcza stosunkiem duchowieństwa do przemian politycznych w Polsce i zachodniej granicy państwa. Po referendum i wyborach sytuacja zmieniła
49
50
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Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej: AAN], KC PZPR, sygn.. 237/VII/3860, Zestawienie informacji z województw za III i IV kwartał 1956 r.
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się i władze przystąpiły do zwalczania Kościoła katolickiego stosując przy tym
pozaprawne metody nacisku i przemocy wobec duchowieństwa, ale także wobec
wiernych. Pozycja Kościoła wśród społeczeństwa była jednak wysoka, ludzie
sprzeciwiali się pozbawianiu parafii majątku, ograniczania kontaktów z wiernymi, zwłaszcza z młodzieżą oraz piętrzeniu trudności właściwie w każdej sprawie.
Władze starały się poróżnić kler i wiernych z kościelnymi hierarchami m.in. inspirując powstanie tzw. ruchu księży patriotów, upaństwowiono „Caritas” i część
dóbr kościelnych, powołano Urząd do Spraw Wyznań mający kontrolować działalność Kościoła w ogóle, także w obszarze personalnym, zniesiono niektóre
święta kościelne i wyrugowano nauczanie religii ze szkół, ograniczono prasę katolicką, szkolnictwo kościelne i działalność zakonów.
Kościół wraz z duchowieństwem w podobnym stopniu jak społeczeństwo
kraju dotknięty został przemocą państwa. Stanowiło to istotny element trwania
ludzi przy Kościele i utożsamianie się z jego działalnością. Część ludzi z różnych pobudek podporządkowała się jednak polityce państwa i odwróciła się od
Kościoła: jedni z powodów koniunkturalnych, inni ze strachu przed restrykcjami ze strony państwa wobec nich samych i ich rodzin. Władze wywierały w latach stalinowskich znaczną presję na ludzi, aby nie chodzili do Kościoła, nie zawierali ślubów kościelnych i zaniechali obrządków religijnych wobec własnych
dzieci. Polityka władz poniosła jednak klęskę, nawet w najtrudniejszych latach
najtwardszego stalinizmu, ludzie w zdecydowanej przewadze nie odwrócili
się od Kościoła. Dokładny i pełny obraz postaw ludzi w stalinowskich latach
wobec Kościoła i państwa na Ziemi Lubuskiej przedstawił w swoich pracach
ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz51.
W 1956 r. jak na dłoni uwidocznił się faktyczny stosunek ludzi do rzeczywistości politycznej i gospodarczej Polski po II wojnie. Po XX Zjeździe KPZR,
czerwcowym buncie społeczeństwa Poznania i powrocie Władysława Gomułki
do władzy Polacy upomnieli się o utracone prawa, demokrację, majątek i godność. Na Ziemi Lubuskiej sprzeciw ludzi wobec dotychczasowego sposobu
funkcjonowania państwa przebiegał podobnie jak w innych regionach kraju,
chociaż w wielu obszarach miał nieco innych charakter, wynikający z omówionej wcześniej specyfiki województwa52. Ludzie krytykowali politykę międzynarodową Polski i powojenny ustrój państwa, chcieli poprawy codziennych
51
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Ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Partia Komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na Środkowym Nadodrzu 1945-1970, Zielona Góra 2010; Tenże, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Zielona Góra 2015.
Na temat przemian w województwie zielonogórskim w 1956 r. zobacz więcej: C. Osękowski,
Rok 1956 w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie” 2 (1996), nr 2; Tenże, Październik 1956 r.
w województwie zielonogórskim i szczecińskim, [w:] Październik 1956 roku na ziemiach zachodnich i północnych, S. Ciesielski, W. Wrzesiński [red.], Wrocław 1998.
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warunków życia, najchętniej rozmawiali o problemach z najbliższego otoczenia, mających lokalny i przyziemny charakter. Domagano się podwyżek płac,
ukrócenia samowoli władz bezpieczeństwa, odsunięcia od władzy i ukarania
winnych stalinizacji życia publicznego, chcieli likwidacji spółdzielni produkcyjnych. Opór ludzi przeciwko polityce władz przybrał na Ziemia Lubuskiej
w 1956 r. masowy charakter. W zależności od problemu i okoliczności miał
formę oporu indywidualnego, grupowego lub zbiorowego. Był to sprzeciw konkretny i celowy dotyczący zazwyczaj własnego otoczenia i doświadczeń życiowych na Ziemi Lubuskiej. Osadnicy upomnieli się o prawo do pamięci i kontaktów z dawną ojcowizną, domagali się swobody życia religijnego i zaniechania
walki z Kościołem. W pierwszej kolejności żądano przywrócenia nauczania religii do szkół i pisano do władz w tym względzie stosowne petycje. Tak np. postąpili mieszkańcy Czerwieńska, którzy złożyli petycję podpisaną przez 222
osoby, Nietkowa i Lasek (pow. Zielona Góra) podpisaną przez 232 osoby czy
też gromady Polichno Stare (pow. Gorzów Wlkp.) podpisaną przez 480 osób53.
Zewnętrzną formą oporu wobec dotychczasowej i bieżącej polityki władz była
niechęć ludzi do organizowanych przez władze zgromadzeń i manifestacji. Takim przykładem może być częściowy bojkot obchodów w województwie zielonogórskim w 1956 r. obchodów 1 Maja. W 1955 r. manifestowało w województwie 231 tys. osób, w 1956 r. – 155 tys. W pochodzie pierwszomajowym
w Zielonej Górze w 1956 r. uczestniczyło 8 tys. osób i było to dwukrotnie mniej
niż w roku poprzednim54. Opór ludzi przeciwko władzy przybierał w 1956 r.
różne formy. Przykładowo w Żaganiu w dniu 30 października na sesję Powiatowej Rady Narodowej przybyło 300 mieszkańców miasta i wymusiło rezygnację
ze stanowisk członków prezydium rady55. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego na masówce w dniu 24 października sformułowali i skierowali następnie
do Biura Politycznego KC PZPR trzy pytania: 1. Czy istnieje konieczność pozostawania wojsk radzieckich w dalszym ciągu na suwerennych terenach Polski
i kto ponosi koszty utrzymania tych wojsk? 2. Czy prawdą jest, że tereny roponośne odzyskane od ZSRR w wymianie granicznej okazały się całkowicie wyeksploatowane? 3. Czy nauczanie języka rosyjskiego nie może być dobrowolne
i czy w niektórych szkołach nie można wprowadzić innych języków naszych
przyjaciół, np. czeski, niemiecki, słowacki? 56.
53

54

55
56

IPN w Poznaniu BUiAD, sygn. IPN Po 060/44, Sprawozdanie miesięczne WUBP w Zielonej
Górze za III kwartał 1956 r.
AAN w Warszawie, KC PZPR, sygn.. 237/VII/3859, Zestawienie informacji za II kwartał
1956 roku.
Tamże, sygn.. 237/VII/3861, Zestawienie informacji za IV kwartał 1956 roku.
APZG, KW PZPR, sygn. 36/VII/159, List do Biura Politycznego KC PZPR młodzieży Liceum
Ogólnokształcącego w Żarach.
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Podsumowanie
Relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem na Ziemi Lubuskiej po drugiej
wojnie światowej przybierały różne formy i zasięg. Postawy i zachowania ludzi
wobec ówczesnej politycznej i ekonomicznej rzeczywistości nie były jednakowe i pozostawały w zależności od wielu czynników z różnych obszarów życia.
Nie jest łatwo oceniać postawy ludzi w tamtej rzeczywistości bez uwzględnienia ówczesnych realiów wynikających z wojennej traumy w indywidualnym i zbiorowym sensie, powojennej niepewności i uwarunkowań w nowym
miejscu zamieszkania, kiedy wszystko mogło się zdarzyć i obrócić przeciwko
każdemu z osadników. Państwo dosyć prędko uzyskało przewagę i władzę nad
ludźmi w obszarze publicznym i prawnym, napotkało natomiast na ich sprzeciw i nieposłuszeństwo w obszarze duchowym i indywidualnej pamięci. Ludzie
w jednych kwestiach zachowywali bierność w innych wykazywali aktywność,
podobnie było z oporem ludzi wobec ówczesnej rzeczywistości oraz z przystosowaniem się i uległością wobec polityki władz.
Największy opór osadników na Ziemi Lubuskiej w pierwszych kilkunastu
powojennych latach wobec ustroju i polityki państwa występował w rodzinach.
Bez względu na okoliczności ludzie kultywowali i pielęgnowali własną religię, tradycję i obrzędy oraz pamięć historyczną i pamięć o ojcowiźnie. Trwali
przy Kościele, podtrzymywali więzi rodzinne i z sąsiadami z dawnego miejsca
zamieszkania. W pierwszej kolejności troszczyli się o własne gospodarstwo
i mieszkanie, miejsce pracy, szkołę, kościół i cmentarz oraz o bezpieczeństwo,
a więc o to co decydowało o stabilizacji i warunkach ich codziennego życia.
Ważne dla ludzi były też racje narodowe i państwo, ale nie akceptowali już
w przewadze charakteru państwa. Stąd też wobec wielu inicjatyw władz z obszaru polityki pozostawali bierni a nawet obojętni, nie angażowali się zazwyczaj w życie publiczne z własnej inicjatywy. Ludzie pozostawali jednak przez
cały czas pod presją polityki państwa co w pewnej perspektywie doprowadziło do uległości i podporządkowania. Presja ta miała miejsce głównie w obszarach, w których decydujące i dominujące instrumenty i treści należały do
państwa, zazwyczaj o charakterze publicznym m.in. takich jak szkoła, zakład
pracy, instytucje kultury i środki masowego przekazu. Powodowało to, że ludzie
z czasem podporządkowywali się narzucanym przez państwo przedsięwzięciom, chociaż wewnętrznie ich nie akceptowali. Szli więc w pochodach, brali
udział w zebraniach i wybierali tak jak wskazywała władza. Z upływem lat zaznaczyły się w postawach ludzi różnice pokoleniowe, ludzie dojrzali i starsi nie
zmienili własnego stosunku do państwa chociaż zewnętrznie pogodzili się ze
swoim położeniem. Natomiast młodsze pokolenie stawało się coraz bardziej podatne na współdziałanie z władzą i było mniej krytyczne wobec treści ukrytych
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w podsuwanych im przez państwo projektach, które w konsekwencji prowadziły do akceptacji bieżącej polityki państwa.

Streszczenie
Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie obrazu nowego społeczeństwa Ziemi Lubuskiej ukształtowanego po 1945 r. i jego funkcjonowania w kilkunastu powojennych
latach, w zasadzie do 1956 r. Mieszkańcy Ziemi Lubuskiej osiedlali się na poniemieckich
ziemiach w różnych okolicznościach i z różnych pobudek: jedni byli do tego zmuszeni zmianą granic państwa, inni mieli nadzieję na lepsze niż dotychczas warunki życia
i awans ekonomiczny. Pierwsze lata życia na Ziemi Lubuskiej dla osadników nie były
łatwe, bez względu na to skąd tu przybyli, gdzie osiedli się i czym zajęli się w nowym
miejscu zamieszkania. Warunki życia w nowym miejscu chociaż były najczęściej lepsze
niż na ojcowiźnie były jednak obce kulturowo, krajobrazowo i mentalnie. Nie zawsze
można było także liczyć na wsparcie państwa, które w tym czasie nie było jeszcze zorganizowane, było poranione wojną i zmianą granic, z dnia na dzień ewoluowało w kierunku
coraz większej ideologizacji. Pomimo tego osadnicy przystosowywali się do nowych warunków, organizowali lokalne życie i zajmowali się pracą, w większości na roli. Ogromną
wagę przywiązywali do życia religijnego, stąd też wspierali duchownych, dbali o lokalny
kościół i byli zainteresowani lekcjami religii dla swoich dzieci. Z upływem czasu ludzie
byli coraz bardziej kontrolowani przez państwo, zmuszani do udziału w absurdalnych
i ideologicznych projektach narzucanych im w życiu prywatnym i rodzinnym, w pracy
i miejscu zamieszkania. Państwo osaczało ludzi i zmuszało do uczestnictwa w różnych
zdarzeniach wbrew ich woli, oczekiwaniom i przekonaniom. Nowe społeczeństwo Ziemi
Lubuskiej dobrze radziło sobie z organizacją od podstaw codziennego życia w nowym
miejscu zamieszkania. Nie zawsze jednak radzono sobie z ekspansją państwa w życie
indywidualne, rodzinne, zawodowe oraz lokalne, nie zawsze udawało się ludziom obronić ważne dla wszystkich wartości. W tym kontekście kluczowe staje się pytanie o granice i obszary uległości ludzi wobec autorytarnego, a w latach 1949-1956 totalitarnego,
państwa. Form oporu społeczeństwa wobec polityki stalinowskiego państwa było wiele,
przybierały one różny zasięg i miały zarówno indywidualny, jak też grupowy i zbiorowy charakter.
Kluczowe słowa: Ziemia Lubuska, społeczeństwo, osadnicy, przesiedleńcy, władza, stalinizm, totalitaryzm, autorytaryzm, komunizm, represje, integracja społeczna,
opór społeczny, przystosowanie, uległość

289

Czesław Osękowski

Summary
The new “Lubusz people” in view of settlement and political
problems in the Lubusz Land between 1945 and 1956
Resistance – adaptation – acquiescence
The purpose of this text is to provide the picture of the community formed after 1945
in the Lubusz Land and the community’s functioning in the post-war years, i.e., till 1956.
Inhabitants in the Lubusz Land settled in the former German territories in diverse circumstances and for various reasons: due to changes in the state boarders, in hope for better living conditions and economic advancement. The fist years in the Lubusz Land were
not easy for the settlers, regardless of where they came from, where they settled, or what
they did for living in the new place. Even though frequently better, their living conditions were different in terms of culture, landscapes, and mentality from those in the patrimony lands. The settlers could not always count on the state’s support, which at that
time was still not organized, recovering from the war and changes in the state boarders,
and increasingly ideologized. Despite this, the settlers were adapting to new conditions,
organizing local life, and working, mostly in agriculture. They were religious, so they
supported the clergy, cared for the local church, and were interested in religion classes
for their children. With time, people were increasingly controlled by the state, forced to
participate in absurd and ideological projects imposed on their private and family life, at
work and in the place of living. The state was besetting people, forcing them to participate
in various events against their will, expectations, and convictions. The new community
in the Lubusz Land coped well with the organization of everyday life in the new territory.
However, people did not always cope with the state’s expansion into their individual,
family, professional, and local life. Not everybody was able to defend important to them
values. In this context, the key question arises about the limits and areas of people’s
acquiescence in view of the authoritarian, and between 1949 and 1956 totalitarian, state.
There were many forms of resistance against the politics of the Stalinist state. They had
various reach and were of individual as well as group and collective nature.
Keywords: the Lubusz Land, community, settlers, displaced people, authorities, Stalinism, totalitarianism, authoritarianism, Communism, repressions, social integration, social resistance, adaptation, acquiescence
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Dariusz Śmierzchalski-Wachocz1
Szczecin

Wspomnienia Wiktorii Hetmańskiej (1902-1985)
jako przykład osobistego przeświadczenia o słuszności
ustroju totalitarnego w Polsce 1945-1956
1. Założenia ideologiczne
W dobie komunizmu człowieka współczesnego uważano jedynie za narzędzie służące do osiągnięcia celów partii i społeczeństwa przyszłości. Pojęcie
„nowego człowieka” – możliwe, że zapożyczone od św. Pawła – w mniemaniu tej ideologii oznaczało przyszłą ludzkość. Był to swoisty mit, którego drogowskazem była mitologicznym postać Prometeusza2, który wypowiedział
1

2

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – ks. dr hab. prof. US, pracownik Katedry Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego; e-mail: dariusz.
smierzchalski-wachocz@usz.edu.pl, kierownik projektu badawczego: „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989”. Projekt przewiduje pięć
edycji, tj. Doba stalinizmu lata 1945-56; lata gomułkowskie. 1956-1970; epoka gierkowska.
1970-1980; wojna Jaruzelsko-polska 1980-1989. Zespół tworzą członkowie Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana w Zielonej Górze w osobach przewodniczącego mgr Piotra Jankowiaka oraz mgr Marty Cielińskiej; dra Tadeusza Dzwonkowskiego, dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz Katedry Historii Kościoła i Patrologii Uniwersytetu
Szczecińskiego, a także radnego miasta Zielona Góra – mgr Marka Budniaka. Projekt monitoruje dr Zbigniew Kościk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Projekt jest finansowany z budżetu miasta Zielona Góra. Na potrzeby projektu, na którą
składają się konferencje międzynarodowe uruchomiono jest stronę internetową. Założeniem
projektu jest obok organizowania corocznie konferencji międzynarodowej, prowadzenie badań
własnych w ramach projektu.
Prometeusz (łac. Prometheus – „myślący w przód”) – w mitologii greckiej jeden z tytanów. Wg
mitów greckich Prometeusz ulepił człowieka z gliny pomieszanej ze złami. Duszę zaś dał mu
z boskiego ognia, którego parę iskier ukradł z rydwanu boga Heliosa. Człowiek Prometeusza
był o wiele słabszy od tytanów, był trzy razy niższy, jego ciało ledwie się trzymało na wątłych nogach, a kruche kości pękały pod choćby najmniejszym ciężarem. Jedynie jego postać
różniąca się od innych zwierząt, była niczym żywym obrazem bogów. Widząc to, Prometeusz
przemycił ogień dla ludzi w kawałku drewna. Tytan uczynił to, mimo iż widział, że było to
wbrew woli Zeusa, który uważał ogień za przywilej bogów. Potem Prometeusz nauczył ludzi
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nierówną walkę z mocami bóstw Olimpu w celu poprawienia sytuacji ludzkości. Walka ta wiązała się z poświęceniem życia i własnych interesów w ramach
wyższych celów. W ramach tej koncepcji jednostka i jej dobro nie miała znaczenia w imię tych wyższych wartości. Ideał ten odsuwał interes własny na dalszy
plan, prowadząc konkretnego człowieka do nastawienia się w swej aktywności na bliżej nieokreśloną walkę z niesprawiedliwością miedzy ludzką. „Nowy
człowiek” to jednostka o czystych intencjach, którą cechują: odwaga, stanowczość, konsekwencja, sprawność, skuteczność działania, solidarność z towarzyszami walki, podporządkowanie się niezbędnej dyscyplinie, lojalność wobec
partii, własna inicjatywa i samodzielność w wykonywaniu wspólnych zadań.
Poza tym „nowy człowiek” powinien sumiennie realizować wymóg intelektualny, który oznaczał stałe poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie i jego problemach społecznych. Ideałem w tym względzie był człowiek renesansu3.
Dla komunizmu jednostka ludzka nie istnienie inaczej niż jako pewien „moment” w zbiorowości; jako jednostka nie ma żadnych praw i nie jest uważana
za cel. System lekceważył rzeczywistego człowieka i jego aspiracje, ponieważ
zgodnie z tym ideałem żywy, konkretny człowiek jest czymś nieistotnym. Można to wyrazić inaczej: komunizm zaspakajał tylko potrzeby teoretyków partyjnych, pragnąć urzeczywistnienia ich mitologii. Innych ludzi system poświęcał
dla realizacji tej potrzeby4.
Uwarunkowania społeczne i wyznaniowe powstałe na Ziemiach Zachodnich
i Północnych stworzyły ideologom partyjnym idealne warunki do wychowania
tzw. „nowego człowieka” i prowadzenia w tych założeniach walki z Kościołem katolickim, główną przeszkodą w urzeczywistnieniu tych planów. Okres

3
4

przetapiać metale, gotować jedzenie, uprawiać rolę, kuć zbroje, budować domy, czytać, pisać
i ujarzmiać siły przyrody. Zeusowi nie podobał się człowiek. Ciągle mając w pamięci ostatnią walkę z gigantami, obawiał się wszystkiego, co pochodzi z ziemi. Zeus nakazał przywiązać Prometeusza do skał Kaukazu. Codziennie o wschodzie słońca przylatywał tam sęp/orzeł/
i wyjadał wątrobę Prometeusza, która odrastała przez resztę dnia i nocy. Zeus chciał, by męka
Prometeusza trwała bez końca, jednak po wielu latach przerwał ją Herakles, zabijając ptaka
strzałą z łuku. Prometeusz, chcąc odegrać się na Zeusie, podczas narady bogów, na której raz
na zawsze miano postanowić co w ofierze mają ludzie składać władcy bogów, ukrył najlepsze
mięso pod lichą skórą zwierząt, natomiast kości pod tłuszczem. Dał to Zeusowi do wyborowi
jako ofiarę, która na zawsze będzie składana w przyszłości. Zeus wybrał tłuszcza licząc, że pod
nim znajduje się najdelikatnisze mięso, ale szybko zorientował się, że dokonał złego wyboru. Zemsta Zeusa polegała na przekazaniu ludzkości wszystkiego, co najgorsze. Stworzył przy
tym najpiękniejszą z kobiet Pandorę obdarzoną darem w postaci puszki nieszczęść, która miała
uwieść brata Prometeusza – Epimeteusza. Ciekawość Pandory otworzyła puszkę sprowadzając
wszelkie nieszczęścia na ludzkość. Prometeusz (mitologia), https:/pl. Wikipedia.org./wiki/Promieteusz_(mitologia), (2.07.2018).
J. M. Bocheński, Lewica. Religia. Sowietologa, Warszawa 1996, s. 261-263.
Tamże, k. 263.
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reżimu komunistycznego w Polsce to czas wytężonej pracy ideologicznej
w społeczeństwie. Oczywiście w pierwszej kolejności położono nacisk na
wychowanie młodego pokolenia, stąd indoktrynacja w szkole, walka o ideologiczne przejęcie środowiska nauczycielskiego, czy tworzenie organizacji
młodzieżowych mających w swoich założeniach programowych wychowanie
„janczarów komunizmu”5.

2. Źródło badań
W zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zespole Komitetu Wojewódzkiego PZPR znajdują się cztery teczki wspomnień zagorzałej
działaczki partyjnej Wiktorii Hetmańskiej6. W poszczególnych teczkach znajdują się oprawione, posiadające numerację, archiwalnie spaginowane maszynopisy. Jeden z maszynopisów ubogacony został sfotografowanymi wycinkami prasowymi dotyczącymi W. Hetmańskiej. Tekst jest w pełni oryginalny,
pełen błędów stylistycznych i interpunkcyjnych, który nie został poddany korekcie redakcyjnej. Była to jakby nie patrzeć prosta kobieta z elementarnym
wykształceniem, choć szczycąca się ukończeniem szkoły partyjnej i licznych
szkoleń ideologicznych. Warto także podkreślić, że numeracja sygnatur nie
odpowiada chronologii życia tej postaci. Wspomnienia zawierają szereg ciekawych szczegółów historycznych zwłaszcza z okresu okupacji i czasów powojennych.
Wiktoria Hetmańska była przykładem człowieka, który autentycznie uwierzył w „świetlaną przyszłość” komunizmu, pozostając wg treści wspomnień
osobą bezkrytyczną wobec jego nadużyć. Jakiekolwiek akty przemocy i bezprawia władzy Hetmańska traktowała albo jako uzasadnione przypadki karania osób buntujących się wobec systemu, albo jako prowokacje sił wrogich socjalizmowi, które próbują dyskredytować jego poczynania. Takie nastawienie
5

6

Zob. m.in. K. Kosiński, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, TRIO
Warszawa 2000; P. Sowiński, Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-1954,
TRIO Warszawa 2000; M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, TRIO Warszawa
2006; M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach
1944-1956, Lublin 2006; P. Sowiński, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), TRIO Warszawa 2005.
APZG, KW PZPR, Hetmańska Wiktora. [Twardy Gościniec. Awans córki fornala]. 1978,
sygn. 1365; Wiktoria Hetmańska. 1973, sygn. 1366 [W. Hetmańska, Walka PPR o zjednoczenie
ruchu robotniczego, Poznań, Kwiecień 1973]; Hetmańska Wiktora. [Wspomnienia 1939-48.
I. Lata okupacji, II. W partyjnej kuźni], sygn. 1367; Wiktoria Hetmańska, Poznań1974,
sygn. 1368.
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dostrzega się od pierwszych dni wejścia Armii Czerwonej do Poznania;
w swoich wspomnieniach Hetmańska pisze m.in. o sprawie zabójstwa kobiety
w następujący sposób: „Ktoś zamordował ją tasakiem. Opowiadałam to w domu
moim oficerom (radzieckim) ze sztabu. Byli przekonani, że jest to prowokacja;
opowiadali mi dziesiątki przykładów jak wróg klasowy potrafi się zamaskować
i działać na szkodę sprawy ludu pracującego”7. Wyrazem takiego nastawienia
była także choćby jej krytyczna reakcja na referat N. Chruszczowa „O kulcie
jednostki” z 1956 r. Praktycznie we wspomnieniach Hetmańskiej po 1945 r. nie
ma słowa krytyki systemu komunistycznego, ani w Polsce, ani tym bardziej
w Związku Radzieckim8. Jej postawę życiową uformowała nie tyle sama ideologia, co koleje życiowe osoby pokrzywdzonej przez los w dobie okresu międzywojennego. Natomiast ideologia marksistowsko-leninowska jedynie utwierdziła
ją w przeświadczeniu o słuszności jej roszczeń do zmian społecznych, które powinny się dokonać w Polsce, a Związek Radziecki jest jedynym krajem, który
może „pomóc” Polsce w osiągnięciu tych celów, tj. poprawy bytu społecznego
i otwarciu nowych możliwości na awans społeczny.

3. Historia życia. Studium osobowości
3.1. Dom rodzinny
Wiktoria Hetmańska z domu Rynkowska urodziła się 10 grudnia 1902 r.
w Palędzinie w rodzinie fornala jako dziewiąte dziecko. W domu – jak wspomina autorka – panowała bieda. Wiktoria rozpoczęła pracę już w 10 roku życia
w majątku Czartoryskich; gdy miała lat 13 została folwarczną zaciężną. Okres
ten Hetmańska wspomina krytycznie, z poczuciem wstydu oraz w duchu poczucia pretensji wobec opaczności Bożej. Wspomina w tym okresie swą aktywności religijną, ale jako dziecka. Raczej wymuszoną tradycyjnymi obrzędami, niż
autentycznym przebudzeniem religijnym9.

3.2. Okres międzywojenny
W roku 1921 jako pierwsza z tej rodziny opuściła folwark i poszła do pracy
w Poznaniu, mieszkając na Junikowie. I tak aż do wybuchu wojny pracowała
7

8
9

APZG, KW PZPR w Zielonej Górze, Wiktoria Hetmańska. Wspomnienia 1971, sygn. 1367, k.
78.
Tamże, k. 32.
Tamże, Hetmańska Wiktoria. Twardy Gościniec. 1978, sygn. 1365, k. 2.
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dorywczo w zakładach tytoniowych Garsteckiego, w fabryce zapałek Sztabrowskiego, w drobnym handlu lub przy chałupniczym wyrobie firanek i nakryć10.
W tym czasie była już aktywnym członkiem Związków Klasowych i to
m.in. utrudniało jej zdobycie stałej pracy. Momentem przełomowym w jej stosunku do otaczającej rzeczywistości okresu międzywojennego był marzec
1929 r., kiedy to została zwolniona z pracy w Monopolu Tytoniowym, mając
w tym czasie już syna i pozostając jedynym żywicielem rodziny; mąż w tym
czasie dopiero powrócił do kraju z Francji i pozostawał bezrobotny. Głównym
argumentem do zwolnienie – wg jej wspomnień – był jej ateistyczny światopogląd, którym się szczyciła. Fakt ten poprzedziło wydarzenie z roku 1928.
Mianowicie leżała nieprzytomna w poznańskim szpitalu i w tym stanie została
namaszczona przez księdza. Po powrocie do zdrowia siostra zakonna przyprowadziła do niej księdza, zachęcając ją do spowiedzi. Ta jednak odmówiła11. Pisała po latach:
[…] ateistyczne przekonania nie przychodzą same. Zaszczepione od dziecka
nawyki narastają w świadomości niby pleśń na kamieniu. Mnie pomogła literatura
Świeżawskiego. Pierwszą jego książkę, którą czytałam Bóg rozsądek po prostu studiowałam. A potem czytałam prace Hempla, słuchałam ciekawych wykładów prof.
Ułaszyna. Moim zdaniem ateizm jest dźwignią światopoglądu. Światopogląd marksistowski ukształtowałam dopiero w PPR. Na podstawie własnych doświadczeń
mogę stwierdzić, że nie sposób przyswoić sobie naukowego światopoglądu socjalistycznego z obciążeniami wiary w siły nadprzyrodzone. Ukształtowanie światopoglądu marksistowskiego uważam za mój największy awans życiowy. W tym roku
ukończę 70 lat i nie tylko jestem pożytecznie aktywna, ale i umiem odpowiedzieć
sobie na pytania, dokąd zmierza świat12.

3.3. Okupacja
W czasie wojny została wcielona do przymusowych robót drogowych, a następnie do pracy w niemieckim szpitalu wojennym „Luftwaffen lazarit” w Poznaniu, gdzie przez cztery lata pracowała w pralni. Z tego okresu wspomina niemiecką zakonnicę przełożoną sióstr, która była „zapaloną zwolenniczką Hitlera.
Potrafiła godzić faszyzm z katolicyzmem”13. Owa siostra zakonna nienawidziła
Polaków, denuncjując jakiekolwiek przypadki nieposłuszeństwa czy wyrażania
negatywnych opinii o Niemcach do Gestapo – szczególnie w okresie trwania
10
11
12
13

Tamże, k. 1-7.
Tamże, sygn. 1367, k. 3, 53.
Tamże, k. 54
Tamże, k. 39.
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powstania warszawskiego14. Już wtedy Hetmańska była niezmiernie krytyczna
wobec ludzi Kościoła i samej instytucji. We wspomnieniach Wiktorii szczególnie zapisał się rok 1943, kiedy to w szpitalu był natłok rannych żołnierzy niemieckich spod Stalingradu ich niedola oraz narastający sarkazm wobec Hitlera
budził w niej zarówno litość jak i sympatię. Odbierała tych rannych żołnierzy
jako ofiary nazizmu15. Wiktoria chciała mieć także swój prywatny udział w walce z Hitlerem, dlatego m.in. ochraniała działalność radiowego nasłuchu zakonspirowanego w kotłowni szpitala. Sprawa jednak wyszła na jaw, a osoby bezpośrednio zaangażowane w jej działalność trafiły do obozu koncentracyjnego16.
Traumę wojny Hetmańska w swych wspomnieniach podsumowuje: „W czasie
okupacji ateistyczne przekonania miały nie mały wpływ na moją postawę społeczno-polityczną. Od sił nadprzyrodzonych nie można było wyczekiwać wyzwolenia ojczyzny”17.

3.4. Czasy powojenne
Gdy przyszedł rok 1945 i Armia Czerwona wkroczyła do Poznania Wiktora
Hetmańska zapisała się do Polskiej Partii Robotniczej. Wspominając ten rok pisała:
Kiedy wracam wspomnieniami do pamiętnego roku 1945, ciągle staje mi przed
oczami obraz rodzącej się organizacji partyjnej, która wzięła na siebie ogromny ciężar odbudowy zniszczonego wojną miasta /Poznania/ i walki z nawarstwiającymi się
trudnościami. Wspominam ten okres z rozrzewnieniem. To była twarda, praktyczna
szkoła partyjna, szkoła życia w nowych, nikomu nieznanych warunkach politycznych i gospodarczych. I w tej szkole wykuwał się mój charakter, moja osobność.
Tam trzeba było szybko wychodzić zwycięsko z porażek, podejmując decyzje i podejmując za nie odpowiedzialność. Była to najwyższa szkoła w mojej długoletniej
pracy partyjnej […]18.

Hetmańska całkowicie poświęciła się pracy partyjnej, najpierw na terenie
Poznania i okolic, następnie organizowała koła PPR w terenie m.in. na obszarze Środkowego Nadodrza19. Jej poświęcenie i ideowość dość szybko zostały
14
15
16
17
18

19

Tamże, k. 48.
Tamże, k. 41-42.
Tamże, k. 57.
Tamże, k. 54.
APZG, KW PZPR, Wiktoria Hetmańska, Walka PPR o zjednoczenie ruchu robotniczego. Poznań. Kwiecień 1973, sygn. 1366, k. 91.
Tamże, k. 5.
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docenione. Skończyła elitarną jak na tamte czasy szkołę partyjną w Łodzi,
o czym wspomina z dumą: „Centralną szkołę PPR w Łodzi ukończyła 19 maja
1946 r. z wynikiem bardzo dobrym i nagrodą rzeczową. Towarzysz Domagała –
instruktor KC proponował mi sekretarza KP w jednym z powiatów rzeszowskich, na co się nie zgodziłam, ponieważ warunki domowe nie pozwalały mi
na to. Wróciłam do Poznania. Teraz nastąpił wyższy etap w mojej działalności
partyjnej”20.
We wspomnieniach opisała jeden z wieców partyjnych: „Wstałam i powiedział, że nie teraz czas na sprzeczki i waśnie, a trzeba zakasać rękawy i wspólnie zabrać się do roboty. Mamy śmiałych i zdolnych robotników, umiejących
czytać i pisać – rzuciłam w stronę endeków. Na pewno – aczkolwiek stoją przed
nami trudne i ciężkie problemy – damy sobie radę”21. Jej bezgraniczne oddanie dla idei budowania nowej „socjalistycznej Polski” przewija się na kartach
jej wspomnień. Praktycznie każdy ważniejszy moment jej działalności partyjnej
znalazł swoje odniesienia jej historii życia w zebranych wspomnieniach. Szczególnie zapadł jej w pamięci pierwszy dzień pracy w komitecie partyjnym. Pisała
wtedy: „miało to oznaczać, że mój pierwszy dzień w komitecie partyjnym kończył się. Ale nie chciało mi się wracać do Junikowa. Zajęłam się umeblowaniem
większej sali. Zaniosłam z przyległych pokoi krzesła, jakieś obrazy. Poczęstowano mnie kaszą”22. Ten okres aktywności partyjnej i społecznej Hetmańska
wspomina ze sentymentem: „czekałam na zadanie partyjne w komitecie; weszłam do pokoju z pytaniem: co dalej?, siedział tam także oficer radziecki. Oficer odpowiedział: „co dalej?”. Chodźcie ze mną, zobaczycie, co dalej. Po tej
scenie zrozumiałam, że nie ma, co oglądać się na przydział zadań partyjnych,
tylko kierując się rozumem i dobrym sercem robić to, co w danej chwili jest
najpotrzebniejsze”23.
Wiktora Hetmańska stanowiła przykład osoby, która zrobiła karierę polityczną, mimo, że pochodziła z nizin społecznych. Okres PRL był dla niej – jak i dla
wielu innych – czasem awansu społecznego. Pełniła szereg funkcji politycznych
i społecznych: delegatka na Kongres Zjednoczeniowy PPR-PPS /1948/; z-ca
członka Komitetu Centralnego PZPR (1948-1954); wieloletni członek Egzekutywy KW PZPR w Poznaniu. W latach 1948-1950 była przewodniczącą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, poseł na Sejm PRL 1. Kadencji (1952-1956), w latach 1954-1957 pełniła funkcję z-cy przewodniczącego
Prezydium Rady Narodowej w Zielonej Górze, członek Ligi Kobiet. W latach
1946-1956 członek Prezydium i przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Ligi
20
21
22
23

Tamże, k. 96.
Tamże, sygn. 1367, k. 74.
Tamże, k. 77.
Tamże, k. 79.

299

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

Kobiet w Poznaniu – Grunwald. W latach 1968-1975 członek Prezydium miejskiego i wojewódzkiego komitetu Frontu Jedności Narodowej w Poznaniu.
Odznaczenia: Krzyż Komandorski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;
Złoty Krzyż Zasługi; Medale 10-, 30- i 40-lecia PRL24.
Ostatnie lata życia spędziła z mężem Bernardem w Domu Weterana Budowniczego Socjalizmu w Poznaniu, sprzedając wcześniej swój prywatny dom
na Junikowie i przekazując 100 tys. zł z jego sprzedaży na rzecz tego Domu.
Do końca życia aktywna politycznie i społecznie. Walczyła wtedy z przejawami cwaniactwa i niesprawiedliwości społecznej w wydaniu personelu Domu
i samych penisonariuszy. Do końca wierna ideałom komunizm, walczyła
z przejawami niesprawiedliwości społecznej w jej otoczeniu. Wielu domowników Domu Weterana wspominała ją z wielkim sentymentem. Prawdziwa
komunistka, zawsze wierna ideałom, ateistka; uczciwa i posłuszna wobec realiów systemy.
Zmarła 7 września 1985 r. Pochowana na Cmentarzu Komunalnym Poznań-Junikowo z zachowaniem ceremoniału świeckiego.

Streszczenie
Czasy reżimu komunistycznego to okres próby wychowania „nowego człowieka”
ideowo przekonanego o słuszności dziejowej nastania rządów komunistycznych w Polsce. Narzędziami w tym procesie byli ludzie, którzy zetknęli z założeniami tej ideologii
jeszcze w okresie międzywojennym, a trudna sytuacji egzystencjalna, panujące bezrobocie, jedynie utwierdziła ich samych w słuszności tej ideologii. Jedną z osób bezgranicznie
przekonanych o słuszności ideologii marksistowsko-leninowskiej była Wiktoria Hetmańska. Obrządek świecki w czasie jej pogrzebu jest tego dowodem.
Słowa kluczowe: „nowy człowiek”, komunizm, stalinizm, ateizm, awans społeczny,
ideologia, biografia

24

Wiktoria Hetmańska, https:/bs.sejm.gov.pl/F?func-find-b&regust=00000440&find_code=SYS&lokal_base=ARS10, (2.07.2018).
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Abstract
The memories of Wiktoria Hetmańska (1902-1985) as an example
of personal conviction about historical rightness
of the totalitarian regime in Poland in 1945-1956
The period of the comunistic regime was the time of the great attempt to create “the
new human” ideologically convinced about historical rightness of the advent of the communistic authority in Poland. The people, who encountered with the assumptions of this
ideology during the interwar period were the tools in that process. Difficult conditions of
existence and unemployment even more confirmed the rightness of this ideology in themselves. Wiktoria Hetmańska was one of the people, who were absolutely convinced about
the rightness of ideology of marxism and leninism. The one of the evidences of such
conviction was the secular ceremony of her funeral.
Keywords: „new human”, comunism, stalinism, atheism, social promotion, ideology,
biography
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Echa decyzji podejmowanych przez kardynałów
Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego
w ocenach Stolicy Apostolskiej
1. Problematyka źródeł
Największym problemem, z którym muszą się zmierzyć historycy badający
współczesne dzieje Kościoła jest dostęp do źródeł, zwłaszcza do źródeł kościelnych. W większości przypadków nie jesteśmy w stanie dotrzeć do źródeł bezpośrednich, które nas interesują i które mogłyby odpowiedzieć na nasze pytania i wyjaśnić istniejące jeszcze wątpliwości. Jeśli chodzi o temat reakcji Kurii
rzymskiej i papieży na decyzje podejmowane przez prymasów Polski najważniejszym źródłem będą dokumenty z archiwów watykańskich, które niestety nie
są obecnie dostępne i z pewnością przez najbliższe lata nie będą jeszcze udostępniane badaczom. Podobnie problematyczne jest uzyskanie dostępu do dokumentów z polskich archiwów kościelnych, zwłaszcza protokołów episkopatu.
Powyższe problemy nie oznaczają oczywiście, że nie jesteśmy w stanie zrekonstruować przebiegu wydarzeń i scharakteryzować postawy dyplomacji watykańskiej wobec problemów z jakimi musiał się zmierzyć Kościół w Polsce
w okresie powojennym. Dysponujemy obecnie dużą ilością źródeł archiwalnych
i drukowanych, które pozwalają nam z dużą dokładnością przedstawić tzw. politykę wschodnią Watykanu i opinie Kurii Rzymskiej o decyzjach podejmowanych przez polskich hierarchów2. We Włoszech w 2008 roku Giovanni Barberini opublikował dokumenty z prywatnego archiwum kardynała Casaroliego3.
Uzupełniają one znane również w Polsce wspomnienia byłego sekretarza stanu
1

2

3
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Szczegółowo na temat relacji Watykan – Rząd – Kościół w Polsce zob. [w:] P. Wójcik, Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana (1945-1978), San Pietro in Cariano 2016.
G. Barberini, La politica del dialogo. Le carte Casaroli sull’Ostpolitik vaticana, Bologna 2008.
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zatytułowane: Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości4. Mimo, że publikacje te
dotyczą okresu po 1963 roku, znajdujemy tam również liczne odniesienia do interesującego nas okresu stalinowskiego. W tym samym kontekście należy wspomnieć artykuły i relacje kardynała Achille Silvestrini, współpracownika Casaroliego i jednego z protagonistów polityki wschodniej Watykanu.
W Polsce szczególnie ważnym i cennym źródłem są pamiętniki kardynała
Wyszyńskiego, częściowo już opublikowane. Prymas regularnie i dokładnie zapisywał nie tylko swoje osobiste opinie, ale relacjonował także przebieg swoich
spotkań z różnymi osobistościami, również audiencji papieskich, a także streszczał zawartość dokumentów, dyskusji i podejmowanych decyzji.
Niezwykle interesujące są akta ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, znane jako akta ambasadora Kazimierza Papée, częściowo
opublikowane przez Jan Żaryna i dostępne także w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie. Ambasador Papée, mimo że formalnie reprezentował rząd na uchodźctwie w Londynie, w Watykanie nie utracił swojej funkcji
i do końca pontyfikatu Piusa XII pełnił oficjalnie swoje obowiązki. Jego niezwykle intensywna aktywność, liczne spotkania, raporty i interpelacje na rzecz
Polski i Kościoła w Polsce są szczególnie cennym dokumentem epoki.
W odniesieniu do polityki rządu polskiego i jego zainteresowania sytuacją
w Watykanie z pewnością najważniejsze są dwa polskie archiwa: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych, a w nim przede wszystkim zespół Urzędu do Spraw Wyznań. W Archiwum IPN odnośnie okresu
stalinowskiego, ale również z lat późniejszych, mamy pewną ilość dokumentów w języku włoskim, pochodzących od informatorów Włochów, względnie
od osób posługujących się bardzo biegle tym językiem. Wiele wskazuje na to,
że były to osoby bliskie środowisku watykańskiemu, lub wywodzące się bezpośrednio z tych kręgów. Najczęściej pod koniec lat ’40 pojawiają się pseudonimy: „Antonio”, „Silvano”, „Pio” i „Ezio”. Niestety mimo podejmowanych prób
nie udało się zidentyfikować tych informatorów polskich służb5.
Szczególnie cenne i mało znane są dokumenty z archiwów dyplomatycznych
włoskich: Archiwum Historyczno-Dyplomatyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch i Archiwum Prezydenckie Republiki Włoskiej przy Kwirynale. W dokumentach włoskich znajdujemy liczne odniesienia do sytuacji w Polsce, a w szczególności do problematyki kościelnej. Zainteresowanie to nie jest
przypadkowe. Włoskie służby dyplomatyczne, zwłaszcza w okresie stalinow4

5

A. Casaroli, Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963-1989), Torino 2000, wyd. pol. Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne
(1963-1989), Warszawa 2001.
Por. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), 2602/4017, Materiały nadesłane
przez Attachat Wojskowy w Rzymie, 1949 r.
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skim po zapadnięciu żelaznej kurtyny, współpracowały z dyplomacją watykańską w przekazywaniu informacji z Polski, a nawet przesyłały w swojej poczcie
dyplomatycznej dokumenty prymasa Wyszyńskiego do Watykanu. Dyplomaci
zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa tego pośrednictwa i pisali otwarcie
o możliwości wybuchu skandalu dyplomatycznego, w razie, gdyby sprawa została odkryta. Wypracowano więc pewien mechanizm przekazywania informacji
i korespondencji. Ambasada Włoch w Warszawie za pośrednictwem swojej centrali przesyłała dokumentację do Ambasady włoskiej przy Stolicy Apostolskiej,
a ta z kolei przekazywała ją do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Podobnie postępowano w odwrotnym kierunku przekazując dokumenty Watykańskie
do Warszawy. Jako przykład ilustrujący tą sytuację należy zacytować fragment
korespondencji dyplomatów włoskich. 9 sierpnia 1952 r. ambasador Włoch
w Warszawie, Giovanni Battista Guarnaschelli, pisał do ministra pełnomocnego
Albercio Casardi:
Drogi Casardi, przygotowawszy odpowiedź na Twój list z 22 lipca bieżącego
miesiąca (nr 4/678) zapewniam Cię, że został już dostarczony do Sekretarza Prymasa list dołączony do Twojej korespondencji, przy okazji razem z dwoma pozostałymi, które od miesięcy leżały w naszej ambasadzie […]. Jest oczywiste, że dostarczanie listów tego rodzaju, mimo że samo w sobie nie stanowi aktu zabronionego przez
prawo lokalne (jak to było w Bułgarii), zawiera jednak pewne delikatne aspekty
i może być przyczyną oskarżeń, które pogrążą naszą Ambasadę. W związku z tym
jestem zadania, – i mam prawo przypuszczać, że to zdanie jest podzielane przez lokalnego Prymasa – że przesyłki tego rodzaju powinny mieć miejsce tylko w wyjątkowych okazjach, przy okazji dokumentacji szczególnej ważności. W trybie absolutnie tajnym, do wiadomości Sekretarza Generalnego i Twojej, dodam, że wszystko
to, co jest zreferowane w moim dzisiejszym raporcie nr 2173/776 z datą dzisiejszą
odnośnie aktualnych relacji pomiędzy rządem i Prymasem opiera się na informacjach zebranych podczas spotkania, przygotowanego ze szczególnymi środkami
ostrożności, które odbył pierwszy sekretarz [ambasady], dr Varvesi, z sekretarzem
Prymasa przy okazji dostarczenia listów. Na prośbę tego drugiego rozmowa odbyła
się »pod pieczęcią tajemnicy spowiedzi«, żeby użyć wyrażenia użytego przez Wielebnego. Poprosił on otwarcie, aby dostarczyć do Stolicy Apostolskiej dokument, po
polsku i w tłumaczeniu, załączony do dzisiejszego raportu, dokument który został
skierowany do wszystkich biskupów polskich; jednocześnie naciskał usilnie, aby
nie ujawniać z jakiego źródła Ambasada otrzymała tenże dokument. Prosiłbym, aby
mieć na uwadze tę prośbę w informacji, którą przypuszczam przekażecie Ambasadorowi Mameli6.
6

Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (dalej: ASDMAE), Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, b. 224, fasc. 1, Polonia 1947-1954, Lettera dell’Ambasciatore d’Italia a Varsavia G. Guarnaschelli al Ministro Plenipotenziario A. Casardi, Varsavia,
9.08.1952.
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Ta krótka notatka ambasadora Włoch w Warszawie pozwala nam zrozumieć
charakter zaangażowania ambasady w sprawy Kościoła w Polsce w omawianym okresie oraz typ dokumentów, które były przekazywane pomiędzy Warszawą i Rzymem, i które są dostępne w Archiwum Ministerstwa. Inne ślady tego
zaangażowania można odnaleźć również w Centralnym Archiwum Państwowym w Rzymie, nie mniej jednak w dużo mniejszym wymiarze niż bezpośrednio we włoskich archiwach dyplomatycznych.

2. Decyzje kardynała Augusta Hlonda – ustanowienie polskiej
organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Okres powojenny prymasostwa kardynała Hlonda jest stosunkowo krótki,
zaledwie nieco ponad trzy lata od powrotu do Polski do jego śmierci. W tym
czasie najważniejszą jego decyzją i najbardziej kontrowersyjną, również
z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej było ustanowienie polskiej administracji
kościelnej na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Problem ten wpisuje się w szerszy
kontekst międzynarodowy i w szczególną sytuację, w której znalazła się Stolica
Apostolska zmuszona balansować dyplomatycznie pomiędzy dwoma nacjami,
z których każda domagała się przeciwstawnych decyzji. Dodatkowo brak traktatu pokojowego między Polską a Niemcami właściwie uniemożliwił Watykanowi jakąkolwiek decyzję aż do roku 1972. Przez cały ten czas sprawa administracji kościelnej na tych terytoriach była rozgrywana przez wszystkie rządy
komunistyczne, stalinowski i późniejsze, do bezpośredniego uderzenia w Kościół polski i w Stolicę Apostolską. Najbardziej brutalne ataki miały miejsce
w okresie stalinowskim, bezpośrednio po zerwaniu Konkordatu. W oficjalnej
propagandzie podkreślano wówczas rzekomy filogermanizm papieża oraz decyzje Stolicy Apostolskiej podjęte w czasie wojny odnośnie nominacji biskupów niemieckich na administratorów w diecezjach polskich. Wszystko to oczywiście w ramach narracji, która miała zniechęcić katolików polskich do papieża
i do Kościoła7.
Z drugiej strony należy przyznać, że dyplomacja watykańska roztoczyła
szczególną opiekę nad Niemcami w okresie bezpośrednio powojennym, żeby
ustabilizować ich sytuację polityczną, ekonomiczną i kościelną. Należy mieć
tu na uwadze kontekst sytuacji i szczególną troskę papieża, aby nie powtórzyła się sytuacja z okresu po pierwszej wojnie światowej, gdzie upokorzone
Niemcy ostatecznie zwróciły się w stronę skrajnego nacjonalizmu. Jeden z doradców Piusa XII, prałat Ludwig Kaas, mówił, że przejdzie on do historii jako
7

Por. P. Wójcik, Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana, s. 32-37.
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ten papież, „który wyrównał sprzeczności pomiędzy Kościołem katolickim
a Niemcami, tak jak Pius XI przeszedł do historii jako ten, który pojednał Włochy z Kościołem”8. Skomplikowaną sytuację Watykanu wobec powojennej
Europy, a zwłaszcza wobec Niemiec i Polski, zdefiniował następująco w prywatnej rozmowie Arnaldo Cortesi, Amerykanin pochodzenia włoskiego, dyrektor Rzymskiego biura „New York Times”, osoba dobrze zorientowana w meandrach ówczesnej polityki watykańskiej:
Cortesi definiuje sytuację w Europie Wschodniej jako puzzle, jeśli chodzi o grę
interesów między Niemcami, Polską i Watykanem. Na pytanie czy w interesie pokoju i ludzkości papież zaangażowałby się w przekonanie Niemców, aby zrezygnowali
z swoich terytoriów wschodnich przyłączonych do Polski w wypadku gdyby zarysowała się możliwość porozumienia między Waszyngtonem i Moskwą, papież dał
do zrozumienia Myronowi Taylorowi, że, oprócz tego, że nie uważa on aby takie
porozumienie było możliwe, nie zamierza wziąć na siebie tego rodzaju misji, ponieważ zniszczyłaby ona większą część cierpliwie tworzonego przez Stolicę Apostolską dzieła w Niemczech zaraz po upadku Hitlera. Jeśli dziś Chadecja jest u władzy
w Niemczech, to jest to w największej mierze zasługą Stolicy Apostolskiej, jedynej
siły obcej, która zachowała nienaruszony prestiż w Niemczech w odróżnieniu od
Anglii i Stanów Zjednoczonych, które są stale atakowane przez wszystkich Niemców. Ostatecznie Pius XII dał do zrozumienia, że nie zamierza poświęcić wielkiego
narodu katolickiego jakim są Niemcy […] dla interesów innej nacji, również katolickiej, ale zdecydowanie drugoplanowej w ogólnym obrazie Kościoła9.

Cytowany powyżej raport pochodzący z Rzym od informatorów o pseudonimach „Pio” i „Ezio” został przygotowany w 1949 roku, nie mniej jednak jest
doskonałym wprowadzeniem do skomplikowanej sytuacji, jaka wytworzyła się
w 1945 roku po konferencji w Jałcie i Poczdamie i do decyzji podjętej przez
kardynała Hlonda o natychmiastowym utworzeniu polskiej administracji Kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Co do samej decyzji Prymasa Hlonda, jest ona już dość dobrze udokumentowana w Polskiej historiografii10. Kardynał bezpośrednio po uwolnieniu z wię8

9

10

AIPN, 2602/4017, Rozmowa z ks. Kaasem na temat zagadnienia niemieckiego, Rzym,
15.10.1948, k. 91.
AIPN, 2602/4017, Europa Orientale [tekst oryginalny w języku włoskim], Rzym, 15.09.1949,
k. 435.
Zob. np. R. Marek, Kościół rzymsko-katolicki wobec ziem zachodnich i północnych, Warszawa 1976; J. Pietrzak, Działalność kard. Hlonda jako wysłannika papieskiego na Ziemiach
Odzyskanych w 1945 r., „Nasza Przeszłość” 42 (1974), s. 195-249; E. G. Wiązowski, Kardynał Hlond jako twórca podstaw administracji kościelnej na Pomorzu Środkowym po II wojnie
światowej, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 18 (2012), s. 145-164; A. Frydrysiak, Polska
administracja kościelna na Pomorzu Zachodnim wobec narastającej indoktrynacji w latach
1945-1972, „Przegląd Zachodni” 3 (2006), s. 131-155.
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zienia w Niemczech udał się do Rzymu, gdzie spędził około trzy miesiące.
W czasie jego pobytu, w maju 1945 roku, Stolica Apostolska zrezygnowała definitywnie z nierealnego już pomysłu wysłania do Polski specjalnego wysłannika z prawami nuncjusza, który miałby się zająć między innymi skomplikowaną sytuacją kościelną na ziemiach przyłączonych do Polski. W tej sytuacji,
by uniknąć całkowitego zerwania więzów między Watykanem a Kościołem
w Polsce, postanowiono udzielić Hlondowi specjalnych uprawnień (tzw. facoltates specialissimae), którymi miał się posłużyć na „całym polskim terytorium”. Uprawnienia zostały wystawione 8 lipca 1945 r. przez Kongregację do
Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych i dotyczyły życia religijnego, odbudowy
materialnej i organizacji administracyjnej Kościoła zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych. Dokument Kongregacji polecał nominowanie administratorów apostolskich w wakujących diecezjach w wypadku, gdyby niemożliwe było powierzenie ich lub pozostawienie w gestii wikariuszy kapitulnych. Prymas mógł
użyć uprawnień natychmiast, w sytuacji, gdyby kontakt ze Stolica Apostolską
był utrudniony lub gdyby wrażliwość sprawy nie pozwalała na kontakt telegraficzny. W każdym przypadku oczekiwano jednak szczegółowego raportu z wykonania uprawnień z wyjaśnieniem motywów i okoliczności podejmowanych
decyzji11.
Kardynał Hlond po powrocie do Polski przystąpił natychmiast i bardzo
energicznie do stworzenia administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
i Północnych, uważając z pewnością tą sprawę za priorytet. Wizytował po kolei wszystkie dawne jednostki administracyjne niemieckie, rozmawiają z urzędującymi ordynariuszami lub ich zastępcami i prosząc ich w imieniu Stolicy
Apostolskiej o złożenie dymisji dla dobra Kościoła. Jako kardynał i wysłannik
papieża nie musiał przedstawiać żadnego dokumentu, oświadczał jedynie, że
otrzymał specjalne uprawnienia od Stolicy Apostolskiej i pokazywał wzór aktu
rezygnacji przygotowany uprzednio w Watykanie. Dymisje według prawa kanonicznego musiały być dobrowolne i formalnie złożone na ręce kardynała, który w tej sytuacji reprezentował papieża. W praktyce zdaje się, że kardynał nie
pozostawiał wyboru swoim rozmówcom. Wiemy, że osobiście złożyli dymisje
Maksymilian Kaller z Warmii, Johann Bleske z Piły i Ferdynand Piontek, wikariusz kapitulny z Wrocławia, podczas gdy Carl Maria Splett nie mógł już podjąć
żadnej decyzji, ponieważ znajdował się w więzieniu. Nie wiadomo czy i w jaki
sposób złożył rezygnację biskup Konrad von Preysing z Berlina. Przebywał
on w strefie okupacji sowieckiej i kontakt z nim był utrudniony. Wiadomo, że
Hlond wysłał do niego list12.
11
12

Por. P. Wójcik, Il governo e la Chiesa in Polonia di fronte alla diplomazia vaticana, s. 38-39.
Por. tamże, s. 38-39.
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Decyzja o nowych kościelnych jednostkach administracyjnych i nominacjach administratorów apostolskich została ogłoszona 15 sierpnia 1945 roku.
Od samego początku wzbudziła kontrowersje i pytania o legalność takiego aktu,
zwłaszcza pozbawienie jurysdykcji hierarchów niemieckich. Dziś historycy polscy przyznają, że sytuacja w 1945 roku była wyjątkowa i wymagała działania
natychmiastowego, wręcz na granicy prawa kościelnego. Pozostawienie status
quo na tych terenach oznaczałoby prawdopodobnie całkowitą likwidację struktur Kościoła, tak więc kardynał zdecydował się działać natychmiast i na granicy
prawa, mając świadomość, że narażał się Stolicy Apostolskiej. W swoim raporcie do Watykanu z 24 października 1946 wyjaśniał szczegółowo swoje postępowanie i tłumaczył się niezrozumieniem zakresu swoich kompetencji. Nie mniej
jednak tłumaczył, że podjęta przez niego decyzja była w tej sytuacji najlepszą
z możliwych wobec planowanej już sowietyzacji kraju. Stolica Apostolska nie
opublikowała nowych administracji w „Annuario Pontificio”, ale też nie anulowała nigdy tej decyzji, choć zastrzegła sobie takie prawo w dekrecie o specjalnych uprawnieniach Prymasa. To milczące przyzwolenie, czy też milcząca
akceptacja, w ostatecznym rozrachunku nie zadowalała żadnej ze stron, ale ratowała struktury Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych i jednocześnie
odsuwała problem od papieża. Pius XII wiedział, że Niemcy nie pogodzą się
z utratą swoich prowincji wschodnich, z drugiej strony jakakolwiek regulacja
statusu kościelnego tych ziem była niezwykle pilna. W czasie, gdy Watykan poszukiwał jakiegoś racjonalnego i akceptowalnego z punktu widzenia prawa międzynarodowego wyjścia, chwilowa niesubordynacja Prymasa Polski przyszła
mu z pomocą. W ten sposób rozwiązanie czasowe i prowizoryczne okazało wyjątkowo trwałe, pozostając w mocy przez 27 lat13.
17 listopada 1946 roku kardynał Hlond udał się do Rzymu po prawie półtorarocznej przerwie od swojej ostatniej wizyty. Wspominany już raport z końca października 1946 roku poprzedzał jego przybycie do Rzymu z pewnością
był dyskutowany podczas rozmów Prymasa w Kurii. Jednakże, mimo coraz
bardziej intensywnych nacisków środowisk niemieckich, papież nie wypowiedział się publicznie w sprawie decyzji kardynała, nie skrytykował jej ani nie
odwołał. Wręcz przeciwnie, z zachowanych dokumentów wynika, że głównym
tematem rozmów Prymasa w Rzymie były ponawiane w poprzednich miesiącach sugestie rządu w Warszawie w sprawie negocjowania nowego Konkordatu,
względnie innej adekwatniej umowy polsko-watykańskiej w miejsce zerwanego w 1945 roku Konkordatu. W rzeczywistości komuniści zdali sobie bowiem
sprawę, że decyzja o zerwaniu Konkordatu pozbawiła ich istotnego instrumentu
wpływu na sytuację Kościoła w Polsce, przede wszystkim na nominacje bisku13

Por. tamże, s. 40-42.
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pie, i wtrąciła im z ręki argument, którym ewentualnie mogliby się posłużyć,
grożąc Watykanowi i Kościołowi polskiemu pogorszeniem relacji lub ich całkowitym zerwaniem. Kardynał Hlond, według informacji dyplomacji włoskiej,
w następujący sposób przedstawił aktualną sytuację w Watykanie: „Według kardynała Hlonda Rząd Jedności Narodowej już od jakiegoś czasu zauważył, że
popełnił »głupotę« zrywając Konkordat. Efektem tego kroku stało się głównie
pozostawienie Watykanowi i władzom kościelnym całkowitej wolności wyboru
w nominacjach biskupów i proboszczów, które w świetle Konkordatu wymagały zgody władz rządowych, oraz zmniejszenie popularności obecnego rządu
wśród bardzo katolickiej ludności Polski”14. Sam kardynał, jak również Watykan podchodzili sceptycznie do sygnałów wysyłanych przez Warszawę, uważając je za niewiarygodne i kunktatorskie. Z drugiej strony powracała kwestia
Ziem Odzyskanych. Dyplomacja włoska oceniała problem następująco: „Z drugiej strony podpisanie nowego konkordatu przyniosłoby na porządek dzienny
delikatną sprawę uznania aktualnych granic państwa polskiego i uporządkowania diecezji w dawnych terytoriach niemieckich i w Gdańsku, podczas gdy
Stolica Apostolska wykorzystuje zręcznie aktualny brak zobowiązań konkordatowych, procedując nominacje biskupie z własnej inicjatywy i bez ingerencji
władz cywilnych oraz regulując według własnego uznania wiele kwestii, które
przed wojną wzbudzały obiekcje ówczesnego rządu”15.
Jak już wspomniano wyżej stan tymczasowości administracji kościelnej na
Ziemiach Zachodnich i Północnych, jak też i brak Konkordatu, wydawał się
być na rękę Stolicy Apostolskiej i dawał jej, przynajmniej w pierwszych latach
powojennych dużo większą swobodę w regulowaniu spraw kościelnych w Polsce. Nie mniej jednak najbardziej palącym problemem dyplomacji watykańskiej
pozostawała kwestia polsko-niemiecka. W 1948 papież uległ naciskom i opublikował list do biskupów niemieckich, w którym potępił niesprawiedliwe wypędzenie Niemców z ich dawnych ziem, nie wspomniał jednak słowem o administracjach apostolskich utworzonych przez Prymasa Polski. List papieża dał
okazję rządowi do gwałtownego ataku medialnego na Stolicę Apostolską. Pius
XII w swoim liście przytoczył błędną liczbę wysiedlonych (12 milionów). Liczba ta stała się motywem przewodnim ataków prasowych na papieża i na hierarchię kościelną w Polsce siejąc zamęt wśród wiernych. Kardynał Sapieha będąc
w tym czasie w Rzymie prosił papieża o sprostowanie tych danych. Usłyszał
jednak od Piusa XII, że papież nie ma nic do sprostowania, po czym otrzymał
krótkie instrukcje dla episkopatu polskiego: „zachowywać się zgodnie z nakaza14

15

ASDMAE, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, b. 190, fasc. 9, sottofasc. 3, Telespresso
n. 14/41922, Roma, 18.12.1946.
Tamże, Santa Sede e Polonia, Roma, 10.12.1946.

310

Echa decyzji podejmowanych przez kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego…

mi sumienia, przemyśleć dokładnie każdą podejmowaną decyzję, starać się nie
prowokować incydentów z władzami”16.
Kardynał Hlond był wstrząśnięty niektórymi fragmentami listu papieża do
biskupów niemieckich. Starał się ratować to, co było do uratowania z autorytetu papieskiego kierując swój list ludności Ziem Odzyskanych opublikowany
24 marca 1948 roku oraz tworząc specjalną komisję, która miała informować
na bieżąco Stolicę Apostolską o sytuacji na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Były to już jak wiadomo ostatnie miesiące prymasostwa Kardynała Hlonda i jedne z jego ostatnich ważnych decyzji. 12 października 1948 roku przesłał do Watykanu swój ostatni raport, w którym informował o gwałtownie pogarszającej
się sytuacji Kościoła w Polsce, o stalinizacji kraju i całkowitym podporządkowaniu wszystkich spraw wewnętrznych i zewnętrznych dyrektywom Moskwy.
Nie zdecydowano się jeszcze na ostateczną i całkowitą walkę z Kościołem, ale
był on już nieustannie atakowany, szykanowany i ograniczany w swojej działalności. Kardynał Hlond był przekonany, że stopniowo Polska zamieni się
w kolejną republikę radziecką. Miał jednak ciągle nadzieję na odwrócenie losów
Polski i innych krajów ujarzmionych przez komunistów17.

3. Decyzje Prymasa Stefana Wyszyńskiego –
układ Państwo-Kościół z 14 kwietnia 1950
Wkrótce po śmierci kardynała Hlonda stery Kościoła w Polsce objął młody i szerzej nieznany biskup lubelski Stefan Wyszyński. W interesującym nas
okresie stalinizmu najważniejszą decyzją nowego Prymasa było wynegocjowanie i podpisanie tzw. układu kwietniowego pomiędzy rządem i episkopatem
Polski. Negocjacje i podpisanie dokumentu przypadły już na okres całkowitej
dominacji komunistów w kraju i postępującej stalinizacji. Decyzja Wyszyńskiego o negocjacjach i samo podpisanie układu wzbudziły w Watykanie ogromne emocje i kontrowersje, tym bardziej, że z powodu utrudnionego kontaktu
ze Stolicą Apostolską właściwe w pierwszych dniach do końca nie wiedziano
co i na jakich warunkach zostało ustalone i podpisane. Należy jednak podkreślić, że ze strony Stolicy Apostolskiej i samego papież nie było nigdy żadnego oficjalnego stanowiska w sprawie układu rząd – episkopat, a wszelkie opinie
i oceny wyrażane były w rozmowach prywatnych. List Prymasa Wyszyńskie16
17
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go do Domenico Tardiniego, substytuta sekretarza stanu, datowany 15 kwietnia
1950 roku dotarł do Watykanu 21 kwietnia. W tym czasie, 16 kwietnia prasa
polska podała informację o podpisaniu układu. Pierwsze sygnały o układzie dotarły więc do Rzymu przed listem Prymasa, ale wieści te zostały zdementowane
przez L’Osservatore Romano. Następnie ten sam dziennik watykański napisał,
że była to arbitralna decyzja trzech członków episkopatu, za którą zostaną na
nich nałożone kary kościelne18.
Potwierdzenie podpisania układu i sama jego treść wzbudziły w Watykanie rozczarowanie i niedowierzanie. Stolica Apostolska nie spodziewała się takiego posunięcia episkopatu i początkowo myślała, że chodzi o dezinformację
komunistów. Najbardziej krytyczny wobec układu był Domenico Tardini, odpowiedzialny za dyplomację watykańską. W jego opinii Kościół w Polsce dał
się rozegrać przez rząd i zatracił zdolność właściwej oceny sytuacji. Dodawał
również, że zmartwienie o bezpieczeństwo materialne Kościoła przeważyło nad
jego dobrem duchowym. W 1953 roku, gdy sytuacja Kościoła polskiego gwałtownie się pogarszała na skutek dekretu o nominacjach kościelnych Tardni obwiniał tę o sytuację Prymasa i jego decyzję o podpisaniu układu. W rozmowie
z ambasadorem Francesco Mameli mówił: „Stolica Apostolska oczywiście nie
zaaprobowała osiągniętego porozumienia, co więcej przewidziała jego niebezpieczeństwo i przyszłe rozczarowania, jednakże po szczegółowym przestudiowaniu problemu zdecydowała się nie interweniować, aby nie pogorszyć sytuacji
polskiego kleru. Jednak dziś sytuacja religii, Kościoła i tegoż kleru znacznie się
pogorszyła”19.
Podobny sceptycyzm, niedowierzanie i podejrzenie oszustwa przebijają początkowo z raportów ambasadora Kazimierza Papée. W pierwszych dniach po
podpisaniu układu Papée rozmawiał z Tardinim, który nie ukrywał swojego
rozgoryczenia i sceptycyzmu wobec decyzji Prymasa. Z dalszych relacji wynika, że Stolica Apostolska próbowała przede wszystkim dotrzeć do informacji
na temat okoliczności podpisania dokumentu i motywacji, jakimi kierował się
episkopat. Podobnie krytyczne stanowisko zajmowali inni urzędnicy watykańscy. Prałat Luigi Poggi odpowiedzialny za sprawy polskie w Kongregacji do
Spraw Nadzwyczajnych mówił księdzu Walerianowi Meysztowiczowi, radcy
ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej:
Nie mogę zrozumieć jak biskupi polscy mogli podpisać taki dokument. Byli
zawsze tacy odważni, nigdy nie ulegli. Dziś wszyscy biskupi rumuńscy są
w więzieniu, a biskupi polscy dokonali tego ustępstwa, które nie prowadzi do nicze18
19
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go. W ten sposób tworzy się chłód między episkopatem polskim i Stolicą Apostolską. Dlaczego nie zrozumieli, że Watykan mógł pertraktować o wiele lepiej od nich,
że jest o wiele silniejszy? W ten sposób przygotowuje się drogę do inkorporacji Polski do ZSRR i ułatwia się zadanie sowietom20.

Ambasador Włoch przy Stolicy Apostolskiej pisze w swoich raportach
o zdumieniu i rozczarowaniu w Sekretariacie Stanu decyzjami podjętymi przez
biskupów polskich. Jednakże w pierwszych dniach brakowało przede wszystkim oryginalnego tekstu dokumentu. Kopia w języku francuskim przysłana do
Watykanu przez Ambasadę Francji w Warszawie okazała się być daleka od oryginału. Zlecono więc tłumaczenie tekstu polskiego przysłanego przez Prymasa.
Ambasador pisze też o roli kardynała Sapiehy, który od 11 kwietnia przebywał
w Rzymie i chcąc nie chcąc został wciągnięty w kontrowersje wokół układu.
Prawdą jest, pisze ambasador, że Sapieha musiał bronić stanowiska episkopatu,
nie jest prawdą natomiast, że został wysłany celowo do Rzymu. Wręcz przeciwnie, nie wiedział o podpisaniu dokumentu i znalazł się w kłopotliwej sytuacji,
musząc „bronić nie swoje dziecko”21. Według niektórych relacji na pierwszej
audiencji Sapiehy u papieża miała podobno paść groźba wycofania jurysdykcji
dla całego episkopatu. Tak czy inaczej to właśnie arcybiskup Krakowa ratował
sytuację w pierwszym, najbardziej burzliwym momencie po ogłoszeniu podpisania układu. Przekazał również Prymasowi list od Sekretariatu Stanu datowany
na 4 maja 1950, w którym wyrażona była opinia Stolicy Apostolskiej na temat
porozumienia z rządem i prośba o wyjaśnienia ze strony episkopatu. Dokument
ten w tonie dyplomatycznym krytykował podpisanie układu, mówiąc między
innymi o „naiwności politycznej” i dawał do zrozumienia, że ten krok episkopatu komplikował sytuację w całym regionie22.
Z punktu widzenia Prymasa Wyszyńskiego prześladowania Kościoła i coraz
silniejsze ograniczanie jego przestrzeni w życiu społecznym, jak również brak
jakiejkolwiek podstawy prawnej jego funkcjonowania w państwie komunistycznym było wystarczającym powodem, żeby podjąć inicjatywę rządu i starać się
znormalizować, na tyle na ile było to możliwe w ówczesnych warunkach, sytuację kościelną. Pertraktowanie z komunistami odnośnie modus vivendi oraz
podpisanie wspólnej deklaracji czy też porozumienia nie było, według Prymasa,
naruszeniem kompetencji Stolicy Apostolskiej, lecz wymuszonym przez okoliczności działaniem w imieniu papieża na mocy specjalnych uprawnień (fa20
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coltates specialissimae) Prymasa Polski. Kardynał Wyszyński w swoich dziennikach pisze otwarcie, że porozumienie zostało podpisane z jego inicjatywy
i mimo oporu niektórych członków episkopatu. Bronił się również przed oskarżeniem o naruszenie kompetencji Stolicy Apostolskiej. Według niego dokument
nie był ani konkordatem, ani umową międzynarodową, która wchodziłaby w zakres tzw. causa maiores zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. Problem miał
również swoje podłoże językowo-pojęciowe. W Watykanie przetłumaczono tytuł porozumienia jako accordo, co może oznaczać oficjalny układ bilateralny,
również o charakterze międzynarodowym. Prymas w swoich dziennikach przytacza ten termin w języku włoskim w nawiasie obok polskiego słowa „porozumienie” i wyjaśnia, że terminy te nie są tożsame w obu językach. W intencji
episkopatu dokument podpisany wspólnie z rządem miał być jedynie porozumieniem, kompromisem, próbą uregulowania najpilniejszych spraw dotyczących funkcjonowania Kościoła w nowym systemie23.
Szczególne zastrzeżenia Stolicy Apostolskiej dotyczyły kilku artykułów porozumienia. Po pierwsze paragrafu 5, w którym mówi się o najwyższym autorytecie papieża nad Kościołem w sprawach wiary, moralności i jurysdykcji
oraz dodaje się, że we wszystkich innych sprawach episkopat ma kierować się
racją stanu. W kraju demokratycznym podobne stwierdzenie być może nie wywołałoby takich kontrowersji, jednak w reżimie komunistycznym sprawiało
wrażanie próby podporządkowania hierarchii kościelnej rządowi. Sam Prymas
Wyszyński uważał natomiast artykuł 5 za ważny i użyteczny, ponieważ uznawano w nim wprost jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad Kościołem w Polsce.
Prymas zdawał sobie sprawę, że rząd od jakiegoś już czasu próbował odseparować episkopat i Kościół polski od Watykanu, w związku z tym powyższa deklaracja, nawet jeśli tylko miała pozostać na papierze, dawał podstawę prawną
do odwoływania się24.
Z artykułem 5 szedł w parze artykuł 7, który również przywodził na myśl
lojalizm państwowy. Wskazywał on, że Kościół będzie potępiał wszystkie akcje
antypaństwowe i przeciwstawiał się nadużywaniu uczuć religijnych w celach
walki z państwem. Jednak w szczególne zakłopotanie wprawił Stolicę Apostolską artykuł 3, włączony do listy zobowiązań Kościoła, ze względu na swoje implikacje międzynarodowe. W paragrafie tym episkopat zobowiązywał się wobec
rządu do wystąpienia do Stolicy Apostolskiej o przekształcenie administracji
apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych w pełnoprawne diecezje.
Zobowiązanie to było szczególnie delikatne i mogło być w każdej chwili użyte przeciwko episkopatowi. Komuniści zdawali sobie sprawę, że Pius XII nie
zaspokoi polskich aspiracji narodowych kosztem sentymentów niemieckich,
23
24
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zwłaszcza wyborców Adenauera. Z drugiej strony Stolica Apostolska wypowiedziała się już wyraźnie, że uregulowanie sytuacji kanonicznej na Ziemiach
Odzyskanych będzie mogło mieć miejsce jedynie po podpisaniu traktatu pokojowego między Polską a Niemcami. Stanowisko to zostało zakomunikowane
episkopatowi poprzez kardynała Sapiehę kilka dni po podpisaniu układu25.
Jednakże biskupi niemieccy zaniepokojeni wydarzeniami w Polsce już
25 kwietnia 1950 roku wysłali do Watykanu swojego delegata, biskupa Monachium Michaela Faulhabera. Dzień po przybyciu do Rzymu Faulhaber został przyjęty przez papieża na prywatnej audiencji, w czasie której wyraził
zaniepokojenie konsekwencjami układu episkopat – rząd w Polsce dla Niemców. Wręczył także papieżowi petycję deputowanego Paula Krausego, w której proszono papieża o nominowanie biskupów niemieckich dla Wrocławia
i dla Pomorza, którzy oczywiście czasowo rezydowaliby w Niemczech. Wizyta biskupa niemieckiego w Watykanie i petycja posła Chadecji była kłopotliwa dla Stolicy Apostolskiej, która oczywiście nie mogła spełnić prezentowanych próśb i nie zamierzała również opowiedzieć się otwarcie po żadnej ze
stron. Nie mniej jednak kwestia polsko-niemiecka wypłynęła ponownie w Watykanie bezpośrednio w wyniku porozumienia kwietniowego w Polsce, co dodatkowo zirytowało Kurię26.
Układ państwo-Kościół z 14 kwietnia 1950 mimo otwartej kontestacji Kurii rzymskiej nie został nigdy formalnie zanegowany, ale też nie był uznany
ani wiążący dla Stolicy Apostolskiej, co podkreślano w późniejszych latach
po rozpoczęciu negocjacji z kardynałem Casarolim. Rok później, 4 kwietnia 1951 roku, Prymas przybył do Rzymu ze swoją pierwszą oficjalną wizytą. Emocje wokół układu już zdecydowanie opadły, jednak Wyszyński musiał
tłumaczyć się w Kurii i przed papieżem ze swojej decyzji. Wszystko wskazuje
na to, że jego wyjaśnienia zostały w jakiejś mierze zaakceptowane. Ambasada
Włoch przy Stolicy Apostolskiej w jednym ze swoich raportów pisała, że po
pierwszej audiencji i po szczegółowym wyjaśnieniu aktualnej sytuacji w Polsce
papież był pod wielkim wrażeniem i że „okazał się nie tylko poruszony przez
jak najbardziej ojcowskie uczucie przywiązania do hierarchii polskiej, ale został
również całkowicie przekonany o twardych okolicznościach, które zmusiły episkopat do kroków tak dyskusyjnych jak słynny już układ z ubiegłego roku oraz
dokonana w ostatnich dniach kanoniczna legitymizacja wikariuszy kapitulnych
narzuconych przez rząd w pięciu administracjach kościelnych na dawnych ziemiach niemieckich”27.
25
26
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Zakończenie
Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w całym okresie komunistycznym
była absolutnie wyjątkowa na tle pozostałych krajów regionu. Historia kraju
i przede wszystkim przywiązanie katolików polskich do Kościoła i do Stolicy
Apostolskiej zdeterminowało i ukierunkowało dzieje katolicyzmu polskiego
w czasach reżimu komunistycznego oraz relacje hierarchii z władzami państwowymi i z Watykanem. Relacje pomiędzy Prymasami Polski i Stolicą Apostolską są widoczne i możliwe do oceny w świetle źródeł przede wszystkim w momentach kluczowych i przełomowych, jak na przykład utworzenie administracji
apostolskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych, układ z kwietnia 1950 roku
oraz wydarzenia 1956 roku po uwolnieniu Prymasa Wyszyńskiego. Stolica Apostolska powstrzymywała się od bezpośrednich interwencji w sprawy Kościoła
w Polsce, pozostawiając Prymasom szeroką autonomię opartą o ich specjalne
uprawnienia. W 1957 roku z okazji audiencji udzielonej Prymasowi Wyszyńskiemu przez Piusa XII, papież wygłosił słowa, które są fundamentalne dla zrozumienia relacji Prymasa ze Stolicą Apostolską i z kolejnymi papieżami. Pius
XII zadeklarował wówczas, że udziela kardynałowi Wyszyńskiemu wolnej ręki
w realizacji celów duszpasterskich Kościoła w Polsce, ponieważ ma pełne zaufanie do inicjatyw podejmowanych przez Prymasa. Powyższa deklaracja, jak
i inne wypowiedziane w podobnym tonie przez późniejszych papieży, pozwalają zrozumieć pozycję polskiego Prymasa w Watykanie. Jednakże w momentach kryzysowych lub gdy uważano, że autonomia ta wykracza poza przyznane kompetencje, Stolica Apostolska domagała się wyjaśnień i wyrażała swoją
opinię na dany temat, nigdy jednak publicznie. Nie odnotowujemy również oficjalnego zanegowania lub publicznego odwołania jakiejkolwiek decyzji podjętej przez kardynała Augusta Hlonda i kardynała Stefana Wyszyńskiego, choćby
była oceniana jak najbardziej krytycznie przez Kurię rzymską. Do takich właśnie sytuacji należały decyzje o utworzeniu administratur apostolskich oraz dwa
porozumienia między rządem a episkopatem z 1950 i 1956 roku oraz niektóre
pomniejsze przypadki dotyczące sprawowania jurysdykcji i nominacji na urzędy kościelne.

Streszczenie
Niniejszy artykuł koncentruje się wokół reakcji Stolicy Apostolskiej na decyzje podejmowane przez Prymasów Polski Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego w okresie
stalinowskim w Polsce w latach 1945-1956 ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Ziem Zachodnich i Północnych. W części wstępnej przedstawiono zagadnienie
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źródeł dotyczących relacji rząd – Kościół – Stolica Apostolska, zwracając uwagę na aktualny stan badań, na trudności w dostępie do bezpośrednich źródeł kościelnych oraz
przedstawiając aktualnie dostępne źródła archiwalne i drukowane. W pierwszej, zasadniczej części artykułu zaprezentowano reakcje Kurii rzymskiej na działalność kardynała
Augusta Hlonda w latach 1945-1948. W omawianym okresie najważniejszą i budzącą
najwięcej kontrowersji decyzją Prymasa Polski było ustanowienie organizacji kościelnej
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Przedstawiono tu w ogólnych zarysach problem relacji
polsko-niemieckich w okresie powojennym oraz podejście dyplomacji watykańskiej do
nowej sytuacji geopolitycznej w Europie, w szczególności do problemu granicy między
Polską a Niemcami. Zaprezentowano także kwestię rozmów kardynała Hlonda w Kurii
rzymskiej w 1946 roku w kontekście problemu polsko-niemieckiego oraz prób nawiązania relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską ze strony rządu polskiego. W drugiej
część artykułu analizuje się reakcje Stolicy Apostolskiej na działalność Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem układu rząd-episkopat z 14 kwietnia
1950 roku. Omówiono zasadnicze etapy i kontekst negocjacji między rządem i episkopatem oraz kontrowersje związane z podpisaniem porozumienia ze strony dyplomacji
watykańskiej. Przedstawiono zastrzeżenia Stolicy Apostolskiej do całości porozumienia
oraz do jego poszczególnych artykułów, zwracając uwagę na jego reperkusje międzynarodowe w kontekście problematyki polsko-niemieckiej.
Słowa kluczowe: dyplomacja, Stolica Apostolska, Polska, Niemcy, prymas, Ziemie
Odzyskane, stalinizm

Abstract
Echoes of the Decisions Made by Cardinals August Hlond
and Stefan Wyszyński in the Assessments of the Holy See
This article focuses on the reactions of the Holy See to the decisions taken by Primates
of Poland August Hlond and Stefan Wyszyński in the Stalinist period in Poland in the
years 1945-1956. The article puts a particular emphasis on the problems of the Western and Northern Territories. The introductory part presents the issue of sources concerning the relationship between the government – the Church – the Holy See, while being
sensitive to the current state of research and the difficulties in access to the direct Church’s
sources. Further, it indicates currently available archival and printed sources. The first,
main part of the article discusses the reactions of the Roman Curia to the activities of
Cardinal August Hlond in 1945-1948. In the discussed period the most important and
the most controversial decision of the Primate of Poland was the establishment of ecclesiastical structures on the so-called Recovered Territories. Thereby, author presents the
general outline of the problem of the Polish-German relations in the post-war period and
the approach of Vatican diplomacy to the new geopolitical situation in Europe. Furthermore, the problem of the border between Poland and Germany is discussed. Another topic
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presented are the talks between Cardinal Hlond in the Roman Curia in 1946 in the context
of the Polish-German problem and attempts to establish diplomatic relations with the
Holy See by the Polish government. In the second part of the article, author analyzes the
reactions of the Holy See to the activities of Primate Stefan Wyszynski, with particular accent on the government-episcopate agreement of April 14, 1950. Then, he discusses
the main stages and the context of negotiations between the government and the episcopate as well as the controversies connected with the signing of the agreement on the
part of the Vatican diplomacy. Moreover, he presents the concerns of the Holy See to the
entire agreement and its particular articles. Author pays also attention to the international
repercussions of the agreement in the context of Polish-German relations.
Keywords: diplomacy, Germany, Holy See, Poland, primate, Recovered Territories,
Stalinism
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Przesiedlenia ludności niemieckiej
z tzw. Ziem Odzyskanych: dylematy etyczno-polityczne
Ocena reminiscencyjna
Wprowadzenie
Przynajmniej dwa pojęcia zawarte w tytule tego artykułu wymagają wyjaśnienia. Najpierw termin „tzw. Ziemie Odzyskane”. Większość publikacji
polskich, zwłaszcza wczesnych opuszcza to „tzw.”, gdyż w PRL jako główny
argument określający ius possidendi tych ziem miała służyć historia, przywołanie czasów piastowskich, a więc sięganie daleko wstecz do średniowiecza. Zostawmy na uboczu całą skomplikowaną kwestię przechodzenia tych ziem pod
panowanie niemieckie, a często po prostu zasiedlania ich przez kolonistów zza
Odry, gdyż w istocie, w 1945 r. znaczenie tego było znikome, albo żadne. Prawnicy i historycy polscy czasów powojennych zajmowali się głównie argumentacją prawną polskiego władania na tych terenach2. Zresztą argumenty prawne
i historyczne przeplatały się w wielu opracowaniach, także i niemieckich, gdzie
z reguły podważano argumentację polską, wskazując na jedynie decydujące postanowienie w sprawie granicy na Odrze i Nysie, jakie powziął Stalin przy akceptacji mocarstw zachodnich w czasie Konferencji Poczdamskiej. Podkreślano
przy tym, że ani Churchill ani Truman nie podzielali w gruncie rzeczy takiego
rozwiązania, zwłaszcza, że zakładało ono przesiedlenie ludności niemieckiej
z tych terenów do zon okupacyjnych pokonanych Niemiec3, a to z kolei stwarzało ogromne problemy logistyczne i zaopatrzeniowe.
1

2

3

Zygmunt Zieliński – ks. prof. dr. hab., emerytowany profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, e-mail: zygmunt.zielinski@op.pl
A. Klafkowski, Granica na Odrze i Nysie: od Poczdamu do dziś. Wybór dokumentów, Warszawa 1965 i G. Labuda, Ziemie zachodnie w granicach macierzy, Poznań 1966, K. Skubiszewski,
Granica Poczdamska; polityka i prawo międzynarodowe, „Tygodnik Powszechny” 25 (1945).
F. Scholz, Zwischen Staatsräson und Evangelium. Kardinal Hlond und die Tragödie der deutschen Diözesen, Frankfurt-M. 1988, s. „Das besiegte Deutschland hat unter der „diploma-
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Inny element tytułu brzmi: „dylematy etyczno-polityczne”. Jest to w literaturze późniejszej zwłaszcza niemieckiej, w polskiej zaś sporadycznie, problem najczęściej poruszany. W grę wchodzą tu dwie zasadnicze sprawy. Najpierw samo wysiedlenie, co z kolei łączy się z kwestionowaniem pozbawienia
Niemiec terenów wschodnich i północnych przyznanych Polsce. Następnie sposób tego wysiedlenia niosący ze sobą cierpienia ludności cywilnej, w tym liczne
wypadki śmiertelne. Nie ulega wątpliwości, że zachodziły tu zdarzenia podlegające pod kategorie moralne, ale nie mniejszą rolę odgrywał ówczesny układ
polityczny, na który składała się nie tylko wola jak najszybszego zaadaptowania
uzyskanych ziem do nowej polskiej rzeczywistości, ale także obawa, że Stalin,
będąc głównym autorem przebudowy terytorialnej Polski, może zmienić zdanie, zwłaszcza, że niemal tuż po wojnie pojawił się konkretny projekt „zagospodarowania” wschodnich Niemiec w postaci Niemieckiej Republiki Demokratycznej – faktycznie kolonii sowieckiej, o wiele przydatniejszej dla Imperium
sowieckiego niż Polska Ludowa. Ostatni element tytułu może budzić różne skojarzenia, brzmi on: Ocena reminiscencyjna, czyli autor występuje niejako jako
świadek tamtych wydarzeń

2. Realia, jako rezultat wojny, argumentem polskiego
posiadania granicy zachodniej
Granica Polski została przesunięta o około 300 km ze wschodu na zachód.
W przypadku pozostawienia w stanie nienaruszonym statusu etnicznego po
stronie polskiej granicy zachodniej i wschodniej powstałyby ogromne grupy
mniejszościowe: polska w Ukraińskiej Republice Socjalistycznej i niemiecka
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Jeszcze przed końcem wojny sprawa na kresach wschodnich się w pewnym sensie rozstrzygnęła, gdyż rzezie Polaków od
1943 r. natężające się na Wołyniu i polityka ZSRR na anektowanym terenie Polski wyraźnie zmierzała do pozbycia się ludności polskiej. Zatem nie mogło być
inaczej na ziemiach przyznanych w Poczdamie Polsce.
Polskie roszczenia terytorialne wobec Niemiec nie datują od 1945 r. Były
one już wysuwane przez polski rząd w Londynie i traktowane jako cel stawiany
po zwycięstwie nad III Rzeszą. Była to likwidacja Prus Wschodnich i szeroki
dostęp do Bałtyku4. Praktycznie oznaczało to włączenie do Polski Gdańska i po-

4

tischen“ Interpretation Stalins unendlich gelitten und sie als Unrecht erfahren. Von den Alliierten gemeinsam formulierte Texte und vor allem auf Drängen der östlichen Seite einseitig
»diplomatisch« uminterpretiert worden“. Autor zarazem wskazuje na tok rozumowania Klafkowskiego, jako przyswojenie sobie takiej argumentacji.
Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939-1945, W. Michowicz [red.], Warszawa 1999, s. 268.
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ważnej części Pomorza zachodniego. Pojęcie „granice piastowskie” funkcjonowało także w retoryce dyplomatycznej i propagandowej Polski okupowanej. Takie pojmowanie przez koła polityczne Polski granicy zachodniej nie kolidowało
z będącymi wówczas w użyciu argumentami historycznymi, gdyż nawiązywano tu do sprawy bezpieczeństwa Polski w takim kształcie w jakim widziano je
w czasach piastowskich, dlatego pojęcie „Polska Piastów” tak często atakowane w literaturze niemieckiej miało tu pewną rację bytu. Takiej argumentacji nie
brakuje w wywodach cytowanego wyżej znakomitego mediewisty Gerarda Labudy, ale ślady jej można znaleźć także w książce Helmuta Holzapfela, który
po dziennikarsku komentuje obecność Polski na ziemiach zachodnich i północnych5.
Przejęcie przez Polskę w 1945 r. niemieckich ziem od Odry i Nysy Łużyckiej, części Prus Wschodnich i włączenie Gdańska do Polski było więc niezależne od jakiejkolwiek politycznej opcji polskiej, gdyż decydujące były tu
mocarstwa zwycięskie w wojnie z III Rzeszą, zwłaszcza zaś ZSRR będący zarówno w posiadaniu ziem polskich jak i wschodniej części Niemiec. Dla niemieckich ocen zaszłości po przegranej Niemiec w 1945 r. użyteczną rolę pełniła
i pełni reinterpretacja genezy i przebiegu II wojny światowej.

3. Niemiecki punkt widzenia
Problem genezy II wojny światowej
W poniedziałek, 31 VIII 2009 a więc dokładnie w przeddzień siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej WDR pokazała film Matthiasa
Haentjesa i Niny Koshofer p.t. Sommer ’39. Równocześnie ukazała się książka
Wernera Biermanna pod tym samym tytułem, obszerniejsza w przekazach niż
film6. W filmie pokazano, że to wyjątkowo pogodne lato 1939 poprzedziła złowróżbna polityka Hitlera wiodąca ku wojnie7. Właściwe spojrzenia na genezę
wojny można spotkać dość często także w literaturze niemieckiej, historycznej
i publicystyce8. Wprawdzie wśród historyków niemieckich spotkać można chęt5

6
7

8

H. Holzapfel, Kirche zwischen Ode rund Ostsee, Volkach 1978, polskie tłumaczenie: H. Holzapfel, Kościół między Odrą a Bałtykiem, Z. Zieliński [przekł.], Olsztyn 1990.
Wyd. Berlin 2009
J. Garcia, Der Lange, heiße Sommer 1939. Der WDR zeigt im Fernsehen am 31. August einen Film über das Lebensgefühl kurz vor dem Krieg. „Die Tagespost“ nr 103 z 29 VIII 2009.
Przykładowo wskazać tu wypada na książkę Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg.
Geschichte und Erinnerung wydaną 2009 r. w języku niemieckim przez Deutsch-Polnisches Jugendwerk i w polskim przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Omówienie: Stefan Meetschen, Deutsch-polnisches Geschichtsbuch für die Jugend. „Die Tagespost”
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nych do akademickiej reinterpretacji tamtych wydarzeń, a dowodem tego jest
tzw. „Historikerstreit”, kiedy to toczono właśnie spór o genezę wojny, widząc
w niej cząstkę globalnego planu rzekomych zabezpieczeń, jakich potrzebowały powersalskie Niemcy stojące w obliczu rzekomej inwazji azjatyckiej. Akademicki język tego sporu przekłada się często na mniej ambitne uzasadnienia
oczyszczające Niemcy z winy za wywołanie wojny. Niekiedy te naukowe i popularne dywagacje na temat wybuchu II wojny światowej przyjmują postać formalnych oskarżeń. Jeden ze współczesnych tym wydarzeniom pisze:
Państwo polskie odrzuciło pokojowe uregulowanie sąsiedzkich stosunków przeze mnie dotąd postulowane; zamiast tego odwołało się do broni. Niemcy w Polsce
są poddani krwawemu terrorowi, wypędzani ze swych siedzib. Szereg naruszeń
granicznych, nie do zniesienia dla mocarstwa, dowodzi, że Polacy nie są już skłoni
uszanować granic Rzeszy. Chcąc położyć kres temu bezsensownemu biegowi rzeczy, nie pozostaje mi już żaden inny środek, jak odtąd już tylko siłą na siłę odpowiedzieć9.

Te słowa Hitlera przyjęte były przez większość Niemców wówczas bezkrytycznie i z pewnością funkcjonują nadal w świadomości wielu, którzy wojny
doświadczyli. Takich „świadectw” jest co niemiara. Jedno z nich, to książka generała Bundeswehry Gerda Schulze-Rhonhofa.
Jeszcze dzisiaj można spotkać wywody, jak te w książce generała Gerda
Schultze-Rhonhofa pt. Der Krieg, der viele Väter hatte. Der lange Anlauf zum
Zweiten Weltkrieg”10. Autor jest przekonany, że Polska swą polityką zmusiła Hitlera do prowadzenia wojny. Mimo ogromnej popularności dzieła (5 wydań) można przyjąć, że zdania Rohnhofa nie podziela większość Niemców, ale
też nie uznają oni wyłącznej winy III Rzeszy za wybuch II wojny światowej.
Na ogół w wypowiedziach Niemców na temat wybuchu II wojny światowej
nie bierze się pod uwagę nastrojów, jakie panowały wśród mniejszości niemieckiej w Polsce w 1939 r. Jej zachowanie tuż przed i po wybuchu wojny najlepiej
świadczy o roli, jaką jej wyznaczyła III Rzesza. Mieli prowokować jej interwencję w Polsce. „W pierwszych miesiącach wojny na terenie województwa
pomorskiego Niemcy zamordowali około 40 tysięcy ludzi, w tym większość
lokalnych elit.[…] Jesienią 1939 r. marzenia wielu Niemców się ziściły. Propagandowe zdjęcia z pomorskich miast, jak Tczew i Grudziądz, które „wróciły”
do niemieckich nazw Dirschau i Graudenz, przedstawiają tłumy witające wy-

9

10

nr 109 z 12 IX 2009. W 15 szkicach/esejach przedstawiono główne wydarzenia z II wojny
światowej, nie pomijają przyczyn jej wybuchu.
P. Göldner Der Feldzug in Polen 1939. Dokumente, Bilder, Berichte mit Erläuterungen, Berlin [brw], s. 16.
Olzog 2006.
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zwolicieli, kobiety podające żołnierzom kwiaty i radosne dzieci”11. Członkowie „Selbstschutz’u”, a więc miejscowi Niemcy, stanowili w większości przypadków na tych terenach plutony egzekucyjne, zatem nie byli to wytresowani
w mordowaniu siepacze, ale na pozór spokojni sąsiedzi, być może wczorajsi
goście w domu zamordowanych. Taka anomalia mogła się zdarzyć jedynie pod
wpływem dobrze osadzonej w psychice mentalności, której cechą jest pogarda
i nienawiść.
Zrzucanie z Niemiec odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej12 jest
procesem narastającym w miarę upływu czasu od tamtych lat, ale w zmienionej
formie trwa. To tłumaczy, dlaczego od chwili zakończenia wojny mieliśmy do
czynienia z ukrytą lub jawną irredentą w stosunku do Polski. Układy z 1970
i 1990 r. zmieniły retorykę rządu, ale nie pewnych kręgów opinii publicznej.

4. Problem graniczny z Polską elementem niemieckiej irredenty
Do roku 1970 rząd RFN traktowała dawne tereny Niemiec należące do
Polski jako tereny „unter polnischer Verwaltung”. Nie było w tym z punktu
widzenia niemieckiego nic dziwnego gdyż brak było stale traktatu pokojowego. Otwierało to też pole do różnego rodzaju dywagacji prawnych i historycznych mających na celu wykazania braku podstaw prawnych do posiadania tych
ziem przez Polskę13. W literaturze prawno-historycznej RFN przede wszystkim
kładziono nacisk na problem „wypędzenia”, choć także tematyka wokół podstaw prawnych posiadania ziem poniemieckich pojawia się dość często. Zdarza się tak zwłaszcza, kiedy wokół tych spraw toczyła się polemika. Była ona
wprawdzie czysto akademicka, gdyż decydującym czynnikiem był mocarstwa,
które ta granica dzieliła14. Argumenty moralne i prawne dochodzą do głosu
zwłaszcza w publikacjach Franza Scholza (zob. przypis 2).
11
12

13

14

T. Żurach-Piechowski, My, z „niepolskiej” ziemi. „Tygodnik Powszechny” nr 39 z 27 IX 2009.
Tutaj przytoczony tylko niektóre przykłady. Bogatsza dokumentacja przekraczałaby ramy tego
tekstu.
Literaturę na ten temat do końca XX wieku omawia z. Zieliński w studium zatytułowanym: Przemieszczenia ludnościowe ze wschodu na zachód po II wojnie światowej. Próba bilansu historiograficznego, [w:] Z. Zieliński, Polska dwudziestego wieku. Kościół, Naród,
Mniejszości, Lublin 1998, s. 165-197.
H. Marzian, Zeittafel und Dokumente zur Oder-Neiße-Linie 1939-1952-53, Kitzingen/
Main 1953 s. 27, 82-83. Autor ten powoluje sie na doniesienie „Der Pressedienst
der Heimatsvertriebenen“ z Waszyngtonu w 1953 r. o dwóch projektach amerykanskich
majacych kompromisowo zalatwić sprawę ziem niemieckich pod zarzadem polskim: 1.
plebiscyt wśród Heimatsvetriebene w Niemczech Zachodnich z zapytaniem ilu chce wracać
na dawne swe ziemie i dać im do dyspozycji odpowiednią ilość mil kwadratowych na
tych terenach, umożliwiając im ponowne osiedlenie się. 2. Oddanie Niemcom Pomorza,
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Sprawa „wypędzenia” znajdowała w literaturze niemieckiej, w tym także
wspomnieniowej od najwcześniejszych czasów powojennych, poczesne miejsce. O ile dość skąpa literatura strony polskiej tej problematyce poświęcona
zwraca uwagę zwłaszcza na istniejące w latach powojennych możliwości zapewnienia wysiedlanym godziwych warunków transportu, a straty ponoszone
przez tę ludność kładzie na karb trudności, jakie w Europie, a zwłaszcza w tak
zdewastowanym kraju jak Polska, były powszechne i nie do zwalczenia, to
strona niemiecka traktuje to zagadnienie jako krzywdę wyrządzoną Niemcom
i przekroczenie wszelkich zasad moralnych. Ogół autorów niemieckich chce
dopatrzyć się w wysiedleniu dokonanym przez Polaków aktu swoistego ludobójstwa. Celem tego jest osłabienie oskarżeń Niemców o zbrodnie wojenne. Na
kanwie relacji i wspomnień, często prowokowanych przy pomocy specjalnie
redagowanych kwestionariuszy powstawały opracowania nie tylko prezentujące losy „wypędzonych”, ale często także zgłaszające różnego rodzaju postulaty
zadośćuczynienia za doznane krzywdy15. Strona polska była w znaczenie trudniejszym położeniu, zarówno w debacie na temat polskiej granicy zachodniej,
jak i przesiedlenia ludności, które przecież nie obejmowało tylko Niemców, ale
także tzw. repatriantów ziem anektowanych przez ZSRR. O warunkach tej „re-

15

Brandenburgii wschodniej i Dolnego Śląska, podczas gdy Górny Śląsk i Prusy Wschodnie
pozostałyby przy Polsce, podobnie jak okręg królewiecki pozostałby przy ZSRR. L. Janicki,
Republika Federalna Niemiec wobec terytorialno-politycznych nastepstw klęki i upadku
Rzeszy, Poznań 1986 s. 38-40. Autor polemizuje z poglądami C. Arndta, Die Verträge
von Moskau und Warschau, politische, verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Aspekte,
2 poprawione wydanie, Bonn-Bad Godesberg 1982; Kaps i H. Kraus, Die Oder-Neiße-Linie.
Eine völkerrechtliche Studie, Kolonia-Braunsfeld 1954; F. Hoffmann, Die Oder-Neiße-Linie.
Politische Entwicklung und völkerrechtliche Lage, Frankfurt/M.1949.
Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, t. 1: Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neisse. bearbeitet
von Th.. Schieder, Bonn 1954, cz. 1-2; 1 Beiheft: Ein Tegebuch aus Pommern 1945-1946,
Monachium 1955; Die deutschen Vertreibungsversluste, Bevölkerungsbilanzen für die deutschen Vertreibungsgebiete 1939-1945, Stuttgart 1958; Dokumente deutscher Kriegsschäden,
Evakuierte – Kriegssachgeschädigte – Währungsgeschädigte. Die geschichtliche und rechtliche Entwicklung, Bonn 1958, 5 tomów. Die Tragödie Schlesiens 1945-46 in Dokumenten,
Monachium 1955. J. Höppner, Die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung aus den polnischen Westgebieten im Lichte neofaschistischer Geschichtsklitterung. „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 6 (1968) z. 1, s. 338-345. Fakt, że enerdowski historyk dość sugestywnie podważył rzetelność wielu przekazów wcale nie odebrała im wiarygodności, bowiem
powszechnie wiadome było jak dyspozycyjna była historiografia wschodnioniemiecka.
W obiegu były pisma propagandowe, jak np. ulotka p. t. Legende und Wirklichkeit. Die polnischen Ostgebiete im Lichte von Ziffern und Tatsachen. [brw] Hamburg, Kant-Verlag. Z tekstu
wynika, że pismo to zostało wydane z inicjatywy grupy Heimatsvetriebene z Wiesbaden. Czytelnik dowiaduje się, że Polska zaanektowała w 1920 r. tereny sowieckie i utraciła je w 1939 r.,
nie może zatem rościć sobie pretensji do odszkodowania kosztem Niemiec. II wojna światowa
i jej skutki nawet nie zostały wspomniane.
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patriacji” nie można było otwarcie pisać, nie poruszając sprawy mordów popełnianych przez nacjonalistów ukraińskich i nie nawiązując do sowieckiej aneksji
i czystki etnicznej. Nie można też było pisać całej prawdy o przebiegu ewakuacji Niemców, gdzie przecież nie brakowało nadużyć16. O ile strona polska
podkreślała przebieg wysiedleń, niechętnie zagłębiając się w okoliczności towarzyszące tej akcji, a niekiedy wprost przedstawiając wydarzenia te w zbyt różowych barwach, to Niemcy przesadzali w drugą stronę, a niekiedy znajdowało to
odbicie także w polskich publikacjach17.
Do 1990 r. tematyka granicy zachodniej Polski przeplatała się z dokumentacją „wypędzenia” i konstruowaną w oparciu o nią historię cierpień Niemców doznanych ze strony państw objętych postanowieniem Konferencji Poczdamskiej. Zresztą także te postanowienia spotkały się z reinterpretacją korzystna dla
Niemiec i wcale nie dokonaną przez stronę niemiecką18.

5. Moralna kwalifikacja Orędzia biskupów polskich i polityczny
sukces Gomułki
Dekada Gomułki była widownią powtarzających się ataków tego ostatniego na rewizjonizm zachodnioniemiecki. Powodów dostarczały zwłaszcza ziomkostwa, będące rezerwuarem dla elektoratu CDU/CSU, a rząd federalny musiał
brać pod uwagę postulaty głoszone przez te ugrupowania. Gomułka atakował
także Stolicę Apostolską i episkopat polski oskarżając je o wspieranie niemiec16

17

18

Dysputę na ten temat przedstawia Z. Zieliński, Przemieszczenia ludnościowe w Europie
Środkowowschodniej po II wojnie światowej. Próba bilansu historiograficznego. „Dzieje
Najnowsze” 29 (1997), nr 4, s. 93-118. Niemiecka wersja: Bevölkerungsverschiebungen
in Ostmitteleuropa 1939-1950. Versuch einer historiographischen Bilanz, [w:] Katholische
Kirche unter nationalsozialistischer und kommunistischer Diktatur. Deutschland und Polen
1939-1989, Kolonia-Weimar-Wiedeń 2001, nadbitka s. 34.
M. Podlasek, Wypedzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Luzyckiej. Relacje
swiadków, Warszawa 1995. Ksiażka ta jest przykładem przyjmowania relacji „na wiarę”, nie
mówiac o przyswojeniu sobie przez autorkę terminlogii niemieckiej. Rzecz jasna, każdy przekaz, choćby najbardziej osobisty i interesowny jest odbiciem choćby fragmentu zdarzeń, ale
subiektywizm, nie mówiąc już o chęci podparcia ewentualnych roszczeń strony niemieckiej
widocznej w działalności Ziomkostw, narzuca konieczną ostrożność w przyjmowaniu opisanego w relacjach obrazu rzeczywistości.
A. M. de Zayas, Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen, Frankfurt/M. 1988,
s.105-106. Jest to już 7 wydanie książki, która w 1977 r. ukazała się w angielskim oryginale
p.t. Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the Expulsion of the Germans. Background,
Execution, Consequences, Londyn 1977. W tym samym roku została przetłumaczona na język
niemiecki. De Zayas poświęcił tematyce wysiedleń także inne prace, m.in. wydaną w 1986 r.
ksiażkę Anmerkungen zur Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Stuttgart 1986.
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kiej irredenty, czego dowodem miała być prowizoryczna administracja kościelna na Ziemiach Odzyskanych. Z drugiej strony tenże rząd nadal uznawał własność kościelną na tych terenach za mienie poniemieckie.
Uregulowanie stosunków politycznych między PRL i RFN zależne było od
uprzednich regulacji na linii Moskwa – Bonn. Negocjacje w tym kierunku toczyły się, a alarmujące wystąpienia Gomułki miały uświadomić Polakom status
Polski zależny od ZSRR także kwestii polskiej granicy zachodniej. Odwracało
to, a przynajmniej miało odwrócić uwagę społeczeństwa od trudnego położenia
kraju, zwłaszcza w sferze ekonomicznej.
W takiej sytuacji 18 listopada 1965 r. biskupi polscy wystosowali do swych
niemieckich współbraci Orędzie pojednawcze, rzeczywiście mające być pokłosiem Soboru Watykańskiego II, ale wiele wskazywało na to, że był to manewr uprzedzający gest rządowy w kierunku normalizacji stosunków z RFN. Tu
też należy się doszukiwać przesadnie ostrej reakcji rządu PRL, w sukurs przyszła mu w pewnym sensie odpowiedź episkopatu zachodnioniemieckiego, bardzo stonowana i w wielu sprawach dystansująca się od wykładni polskiej. Pewne wątpliwości po stronie polskiej, nie tylko rządowo-partyjnej, budziła prośba
biskupów polskich o przebaczenie, co wskazywałoby na uznanie przez nich polskiej winy wobec Niemców. Z kolei koła ziomkowskie w Niemczech widziały
w Orędziu próbę utrwalenia statusu powstałego w 1945 r., zatem także koniec
nadziei na odzyskanie utraconych ziem. Rząd RFN z ramienia CDU/CSU nie
mógł być na to obojętny, gdyż ziomkostwa to było naturalne zaplecze jego elektoratu. Nigdy retoryka podbudowana racjami moralnymi nie zbiegła się w sprawach polsko-niemieckich po 1945 r. jak w tym momencie.
Przeciętny Niemiec nie mógł pozbyć się przekonania, iż w 1945 r. dokonano gwałtu na jego ziomkach na wschód od Odry i Nysy19. Tylko połowa ludności RFN widziała w granicach poczdamskich rozwiązanie nieodwracalne,
ale przecież z poglądami tej drugiej połowy musiały się także liczyć, zarówno
czynniki rządowe jak i kościelne. Kościół niemiecki nie mógł odrzucić idei
wzajemnego przebaczenia, jednocześnie wszakże stał na stanowisku tymczasowości polskiego panowania na dawnych ziemiach niemieckich, co w sensie
kanonicznym miało silne potwierdzenie w tymczasowości polskiej administracji kościelnej tamże i istnieniu zorganizowanego duszpasterstwa wypędzonych
w RFN z wikariuszami kapitulnymi na czele społeczności wiernych dawnych
19

W obiegu były pisma propagandowe, jak np. ulotka pt. Legende und Wirklichkeit. Die polnischen Ostgebiete im Lichte von Ziffern und Tatsachen, Hamburg [brw], Kant-Verlag. Z tekstu
wynika, że pismo to zostało wydane z inicjatywy grupy Heimatsvetriebene z Wiesbaden. Czytelnik dowiaduje się, że Polska zaanektowała w 1920 r. tereny sowieckie i utraciła je w 1939 r.,
nie może zatem rościć sobie pretensji do odszkodowania kosztem Niemiec. II wojna światowa
i jej skutki nawet nie zostały wspomniane.

326

Przesiedlenia ludności niemieckiej z tzw. Ziem Odzyskanych: dylematy etyczno-polityczne…

diecezji niemieckich. Rząd PRL dolewał tu oliwy do ognia, uporczywie traktując stan posiadania Kościoła na Ziemiach Odzyskanych jako mienie poniemieckie. Orędzie było zatem w RFN krytykowane, bo przyjęcie jego argumentacji
musiało prowadzić do uznania granicy na Odrze i Nysie.
Większość opinii publicznej w RFN nie akceptowała także później traktatu
z 8 XII 1970 r. i następstw jego w dziedzinie kościelnej z 1972 r. Rozumiano je
jako przypieczętowanie postanowień poczdamskich.
Konstruktywną odpowiedzią na Orędzie polskie nie była odpowiedź episkopatu niemieckiego, gdyż przy całym nader ostrożnym zaakceptowaniu wywodów polskich biskupów stawiano w niej na równej płaszczyźnie cierpienia okupacyjne Polaków i te, jakie spowodowało wysiedlenie Niemców po 1945 r.20.
Biskupi niemieccy nie mogli inaczej zareagować, gdyż wymagała tego zarówno
państwowa racja stanu, jak i przekonania dużej ilości Niemców, zwłaszcza katolików. Małe grupy, jak Bensberger Kreis w Memorandum der deustchen Katholiken zu den polnischen Fragen z 1966 wysuwały m.in. myśl zaniechania
przez Niemców roszczeń do ziem niemieckich włączonych w 1945 r. do Polski21. Odezwa Bensberger Kreis wywołała w Niemczech być może więcej
sprzeciwów aniżeli orędzie biskupów polskich. To ostatnie bowiem można było
przyjąć jako znak pojednania, nie przesądzającego terytorialnych roszczeń, należących do sfery czysto politycznej, podczas gdy odezwa Bensberger Kreis zawierała propozycję rozwiązania, mającego na celu utrwalenie stanu posiadania
powstałego w 1945 r..
Nawet głosy nieprzychylne inicjatywie polskiego Kościoła odzywające się
w Republice Federalnej nie negowały faktu, iż Orędzie może przynieść pe20

21

„Dieser Anfang ist besonders belastet durch die bitteren Folgen des von Deutschland begonnenen und verlorenen Krieges. Millionen von Polen mussten aus dem Osten in die ihnen zugewiesenen Gebiete übersiedeln. Wir wissen wohl, was darum für das heutige Polen diese
Gebiete bedeuten. Aber auch Millionen Deutsche mussten ihre Heimat verlassen, in der ihre
Väter und Vorfahren lebten. Diese waren nicht als Eroberer in das Land gezogen, sondern im
Laufe der Jahrhunderte durch die einheimischen Fürsten gerufen worden. Deshalb müssen wir Ihnen in Liebe und Wahrhaftigkeit sagen: Wenn diese Deutschen von »Recht auf
Heimat« sprechen, so liegt darin von einigen Ausnahmen abgesehen keine aggressive Absicht. Unsere Schlesier, Pommern und Ostpreußen wollen damit sagen, dass sie Rechtens
in ihrer alten Heimat gewohnt haben und dass sie dieser Heimat verbunden bleiben. Dabei ist
ihnen bewusst, dass dort jetzt eine junge Generation heranwächst, die das Land, das ihren Vätern zugewiesen wurde, ebenfalls als ihre Heimat betrachtet. Christliche Liebe versucht, sich
jeweils in die Sorgen und Nöte des anderen hineinzuversetzen und so Spannungen und Grenzen zu überwinden. Sie will den Ungeist des Hasses, der Feindschaft und des Revanchismus
ausmerzen. So wird sie dazu beitragen, dass alle unseligen Folgen des Krieges in einer nach
allen Seiten befriedigenden und gerechten Lösung überwunden werden. Sie dürfen überzeugt
sein, dass kein deutscher Bischof etwas anderes will und jemals etwas anderes fördern wird als
das brüderliche Verhältnis beider Völker in voller Aufrichtigkeit und ehrlichem Dialog“.
Memorandum der deustchen Katholiken zu den polnischen Fragen z 1966
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wien przełom w stosunkach polsko-niemieckich. Jedna z gazet niemieckich
relacjonując uroczystości milenijne w Polsce zauważała wzrost autorytetu prymasa Wyszyńskiego i w ogóle Kościoła w PRL, co przenosiło się także na wyrażanie poparcia dla Orędzia22. Inna gazeta również z roku 1966 szeroko opisując uroczystości obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, dała krótki wykład
historii Polski, który wyraźnie czerpiąc z Oskara Haleckiego, bliski był wykładni historycznej Orędzia. Wprawdzie zatrzymano się tu na koronacji Bolesława
Chrobrego, nie poruszając tych najbardziej kontrowersyjnych kart wspólnej
historii Niemiec i Polski, ale cały tekst wskazuje na chęć podjęcia myśli rzuconej w Orędziu23. W 1972 r. katolicy niemieccy musieli zająć stanowisko wobec utworzenia przez Pawła VI stałej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Po układzie RFN – PRL z 8 XII 1970 r. sprawa ta była
wprawdzie przesądzona, ale szybkość, z jaką Stolica Apostolska zdyskontowała
ten układ polityczny na gruncie kościelnym był jednak w Niemczech pewnym
zaskoczeniem. Zwłaszcza boleśnie odczuli jej decyzje dawni niemieccy mieszkańcy tych terenów, posiadający dotąd prowizoryczną administrację kościelną
kontynuującą dawne biskupstwa: wrocławskie, warmińskie i Prałaturę Pilską.
Pozostawiono im pewną odrębność w dziedzinie opieki duszpasterskiej w osobach tzw. wizytatorów apostolskich poszczególnych grup wypędzonych. Miało
to jednak znaczenie wyłącznie symboliczne. „Rheinische Post“ skomentowała
fakt utworzenia stałej organizacji kościelnej na dawnych terenach niemieckich
w następujący sposób: „Dzień radości dla Polaków. Dzień odnowienia ran dla
Niemców. Ale także dzień pożegnania. Niegdysiejszy wschód niemiecki coraz
bardziej ginie w wymiarze historycznym“24. Zrozumiałe było rozgoryczenie
wypędzonych, ale bez wątpienia spokojny i wyważony ton wypowiedzi Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików, oceniającej gest papieski jako ważny krok na polu duszpasterskim, wskazuje na wielki postęp w dziedzinie oceny
następstw wojny dla Niemiec, jaki dokonał się od połowy lat sześćdziesiątych.
Nie bez znaczenia jest też podkreślanie przez koła niemieckie o takim nastawieniu roli prymasa Wyszyńskiego. Mocno akcentowany fakt, iż nawet władze
partyjno-rządowe PRL jego wkład uznają i głośno akcentują25, świadczy także
22

23

24
25

„Rheiniche Post” z 10 V 1966 r. „Auf dem Markplatz (in Krakau – ZZ) riefen etwa 200
Menschen rhythmisch: »Przebaczamy« – »Wir vergeben«. Damit spielten sie auf den Brief
der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder und die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat über den darin enthaltenen Satz von der gegenseitigen Vergebung
an. Diese Gruppe wurde jedoch von der Polizei sehr bald aufgelöst”.
„Sonntagsblatt” nr 18 z 1 V 1966. Johannes Horstmann, Am Anfang war die Taufe. Vor 1000
Jahren entstand Polen.
Friedrich Langhelm, Die neue Grenze. „Rheinische Post“ nr 148 z 29 VI 1972.
Tamże, Korespondencja własna z Rzymu: Vatikan erkennt Oder-Neisse an. Genugtuung in Polen – Vertriebene enttäuscht.
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o zmianie przez nie oceny Orędzia, nawet jeśli tego nigdy głośno nie wypowiedziano.
Nie można oczywiście przypisywać Orędziu właściwości magicznych, mocą
których rozproszyły się wszelkie przeciwieństwa dzielące oba narody. Jednak temat: Polska, sąsiedztwo, konieczność bliższego poznania się, szukania
wspólnych korzeni kulturowych, nie mówiąc o współżyciu na przestrzeni dziejów i wzajemnym przenikaniu się pojawia w publicystyce niemieckiej w latach
siedemdziesiątych o wiele częściej niż w tym czasie na łamach pism polskich26.

Zakończenie
Przesiedlenia ludności niemieckiej z terenów przyznanych Polsce w Poczdamie w 1945 r. było konsekwencją zaszłości politycznych, będących z kolei
w ścisłym związku z rezultatami II wojny światowej. Obciążały one państwowość niemiecką, gospodarkę, ale najdotkliwiej odbiły się na ludności cywilnej, a w szczególności tej, jaka zamieszkiwała tereny przyznane innym państwom. Nie tylko Polska, ale także Czechosłowacja i Związek Sowiecki nabyły
dawne tereny niemieckie. Los tamtejszej ludności był przesądzony – była to
utrata dobytku, prawa do pozostania na ziemi ojczystej i niepewne jutro na terenie Niemiec. Wszystko to stwarzało problemy moralne, zarówno dla tych,
którzy musieli opuścić swe ojczyste strony, jak i dla tych, którzy tego exodusu
byli egzekutorami. W nie mniejszym stopniu obciążeni świadomością wchodzenia w cudze mienie byli tzw. repatrianci, t. j. Polacy wysiedleni lub uchodzący przed mordem ze wschodnich terenów zabranych Polsce przez Zawiązek Sowiecki.
O ile rozrachunki polityczne z biegiem czasu się wyrównywały, to jednak
świadomość doznanej krzywdy – bo nie ulegajmy kiedyś tak żywej propagandzie usprawiedliwiającej akt wysiedlenia – było ono krzywdą wyrządzoną
nie państwu, ale jednostce, bez względu na przypadającą na nią cząstkę odpowiedzialności za wojnę. Ta świadomość czyjejś krzywdy bez winy żadnej ze
stron jest bagażem, który dźwigają kolejne pokolenia.

26

„Rheinische Post” nr 15 z 18 I 1975: Norbert Middeke, Besinnung auf das Gemeinsame.
Das deutsch-polnische Verhältnis. Por. też: Polska – Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa. Polen –
Deutschland. Hundert Jahre Vergangenheit, praca zbiorowa wydana z okazji 1000 rocznicy
Zjazdu Gnieźnieńskiego, Warszawa 2000.
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Streszczenie
Decyzja o włączeniu do Polski tzw. Ziem Odzyskanych, czyli terytoriów niemieckich
przyznanych Polsce przez Konferencję Poczdamską było rekompensatą za polskie tereny
wschodnie zabrane przez Związek Sowiecki. W obu przypadkach ludność, na wschodzie
polska, na zachodzie niemiecka musiała opuścić teren swego zamieszkania i „repatriować” się do Niemiec i do Polski. Było to związane z uszczerbkiem na jej mieniu i cierpieniem, a często z utratą życia. Przyczyną tej tragedii była przegrana przez Niemcy,
a wygrana przez Związek Sowiecki wojna i decyzja aliantów. Jednak uzasadnienia szukano też po stronie polskiej, będącej pod kuratelą Stalina, w historii, określając nabyte
tereny niemieckie, jako piastowskie i kiedyś polskie. Strona niemiecka wysuwała argumenty prawne i zasiedzenie Niemców na tych terenach trwające setki lat. Zatem problem
tzw. Ziem Odzyskanych wypełniał relacje między PRL i RFN, podczas gdy PRL z NRD
pod naciskiem sowieckim zawarła układ graniczny już w 1950 r. czyli NRD uznała zachodnia granicę polską. Pod względem politycznym i prawnym kwestia wysiedleń nie
obciąża strony polskiej, ponieważ dokonało się to pod presją zwycięskich mocarstw, pod
względem moralnym pozostał problem krzywdy wyrządzonej zarówno wysiedlonym na
wschodzie, jak i na zachodzie.
Słowa kluczowe: II wojna światowa, tzw. Ziemie Odzyskane, wysiedlenia, polsko-niemiecka granica, polski i niemiecki punkt widzenia

Abstract
The Relocation of the German Population in the So-Called
“Recovered Territories”:
Ethico-Political Dilemmas and an Evaluation of Reminiscences
The decision to annex to Poland the so-called “Recovered Territories,” i.e., German territories awarded at the Potsdam Conference to Poland, was in compensation for eastern Polish territories seized by the Soviet Union. In both instances the
population — Poles in the East, Germans in the West—had to abandon their places of
residence and “repatriate” to Poland and Germany. This happened to the detriment of
their property, with suffering and frequently the loss of life. The causes of that tragedy
were Germany’s loss and the Soviet Union’s victory in the War and the decision of the
Allies. The Polish side, under Stalin’s guardianship, also sought justification in history,
describing the acquired German territories as from the time of the Piasts and, thus, once
Polish. The German side advanced legal arguments as well as the facto of habitation of
those lands by Germans for centuries. Thus, the problem of the so-called “Recovered
Territories” took center stage in relations between the Polish Peoples’ Republic and the
Federal Republic of Germany. The Polish Peoples’ Republic and German Democratic
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Republic (GDR), under Soviet pressure, agreed to a border treaty in 1950, in which the
GDR recognized Poland’s western border. From a political and legal perspective, the
relocation question does not encumber the Polish side, because it was carried out under pressure from the victorious powers. From a moral perspective, there remains the
problem of injustice committed against those who were relocated, in both the East as well
as the West.
Keywords: World War II, so-called Recovered Territories, displacement, forced relocation, Polish-German border, Polish and German viewpoints
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Społeczeństwo obywatelskie, jako przestrzeń
dla organizacji samorządowych w tradycji liberalnej
i republikańskiej
Wybrane aspekty
Wstęp
Termin społeczeństwo obywatelskie niezmiennie oznacza zwykłych obywateli. W literaturze przedmiotu można jednak spotkać różne jego wykładnie.
Klasyk społeczeństwa obywatelskiego A. Ferguson uważa, że konstytuuje je
potrzeba egzystencjalna, indywidualna korzyść, tożsamość narodowa2. I. Kant
wiąże obywatelstwo między innymi z umiejętnością krytycznego formułowania samodzielnych sądów przez jednostki oraz z odwagą publicznego ich wypowiadania. G. Hegel wiąże je z umiejętnością rozumienia intencji władzy
oraz z konformizmem wobec władzy. Marks rozciąga społeczeństwo na szerokie warstwy proletariatu. G. Hegel i Marks uchodzą za klasyków społeczeństwa obywatelskiego definiowanego przez indywidualne potrzeby realizowane
w wolnym uczestnictwie wymiany rynkowej (Bürgergesellschaft)3. C. Schmitt
rozumie je jako zgromadzenie, aprobująco przyjmujące wolę suwerena biernie
bądź aklamacyjnie4. J. Habermas pisze o społeczeństwie obywatelskim jako
o krytycznych i racjonalnych jednostkach zdolnych artykułować swój nonkonformizm wobec autorytetów władzy, pod wpływem teorii systemów N. Luh1
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manna zmienia jednak swe wcześniejsze wyobrażenie racjonalnej i krytycznej
jednostkowości wskazując na stowarzyszeniowość jako podstawową substancję społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako społeczeństwo cywilne
(Zivilgesellschaft)5. W każdym z przytoczonych wariantów, w pojęciu społeczeństwo obywatelskie kryje się zasadniczo ten sam przedmiot empiryczny,
tj. zbiorowość zwykłych obywateli usytuowanych i działających w przestrzeni
pomiędzy państwem, rynkiem a żywiołem sfery prywatnej6.
Za początek społeczeństwa obywatelskiego przyjmuje się nowożytność.
Nawet jeżeli w starożytności funkcjonowały instytucje oraz układy społeczne,
które dziś mogą uchodzić za prefiguracje społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwo obywatelskie jako wyobrażony syngulatywny kolektyw jest niezmiennie fenomenem nowożytnym7. Elitarność uczestników greckiego polis
w żaden sposób nie odpowiada egalitarnemu charakterowi nowożytnego społeczeństwa obywatelskiego. To w czasach nowożytnej dezintegracji jednego
wielkiego systemu społecznego na funkcjonalne systemy cząstkowe nastąpiło
rozdzielenie społeczeństwa obywatelskiego od państwa. W nowożytności też
społeczeństwo obywatelskie stanęło wobec konieczności zaznaczenia swej autonomii wobec autorytetów zastanych: państwa i tradycyjnych aksjologii. Celem niniejszego artykułu jest próba definicji społeczeństwa obywatelskiego
w kluczu dwóch odrębnych tradycji: republikańskiej i liberalnej. Optymistycznie zakładam, że egzemplifikacja tych dwóch tradycji społeczeństwa obywatelskiego, w dużym zarysie oczywiście, pozwoli uchwycić specyfikę dwóch
narodowych ścieżek rozwoju organizacji pozarządowych, mianowicie Francji
i Niemiec.

1. Definicja pojęcia społeczeństwo obywatelskie
E. Wnuk-Lipiński definiuje społeczeństwo obywatelskie jako „ogół niepaństwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń cywilnych działających w sferze
publicznej. Są to struktury względnie autonomiczne wobec państwa, powstające oddolnie i charakteryzujące się na ogół dobrowolnym uczestnictwem swoich
członków”8. Istotną kwestią przy definiowaniu społeczeństwa obywatelskiego
jest określenie jego pozycji wobec państwa, rynku, jednostki oraz funkcji, jakich
z reguły oczekuje się od społeczeństwa obywatelskiego. Odrębną kwestią jest
5

6
7
8

J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demo
kratycznego państwa prawnego, A. Romaniuk [przekł.], R. Marszałek, s. 391-393.
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Ch. Taylor, A Secular Age, Cambridge MA. 2007. s. 208-211.
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uzasadnienie postulatów aktywności obywatelskiej. Termin społeczeństwo obywatelskie łączy w sobie dwa poziomy lub dwie dymensje: 1. jako fenomen jest
przedmiotem analitycznego opisu9; 2. jako autonomiczny aktor usiłujący artykułować własne interesy wobec zastanych autorytetów i tradycyjnych aksjologii
jest konceptem normatywnym. Być może nie w takim stopniu jak sfera publiczna będąca areną społeczeństwa obywatelskiego, niemniej jednak termin społeczeństwo obywatelskie również należy do pojęć niedookreślonych i wieloznacznych10. O tym, czym społeczeństwo obywatelskie jest w istocie, lub bardziej,
czym miałoby się stawać, do jakich funkcji i jakich ról aspiruje, decyduje kontekst, w jakim się pojawia, rozwija i w jakim funkcjonuje.

2. Wspólne zakotwiczenie społeczeństwa obywatelskiego
w prawach podstawowych
Niekiedy można odnieść wrażenie, że tradycja liberalna i republikańska
dysponują dwoma z gruntu różnymi modelami społeczeństwa obywatelskiego,
gdzie w pierwszym podkreśla się nadrzędną rolę praw indywidualnych, w drugim prawo jednostek do samostanowienia społeczeństwa o sobie. Obydwie tradycje społeczeństwa obywatelskiego oczywiście różnią się od siebie, wyszły
bowiem z odmiennych kontekstów i towarzyszyły im odmienne konstelacje
historyczne – niemniej mają pewien istotny czynnik wspólny, który pozwala
zrozumieć ich nowożytne pochodzenie i który odróżnia je od ich starożytnych
prefiguracji. Czynnikiem wspólnym jest zakorzenienie obydwu tradycji w indywidualnych negatywnych prawach wolnościowych (status negativus)11. Społeczeństwo obywatelskie wyrastające z tradycji liberalnej, jako podstawę swego
zaistnienia przyjmuje indywidualne prawo jednostki – formuje się w nonkonformistycznym odruchu kontestacji jednostek wobec autorytetów zastanych,
tj. państwa absolutystycznego i aksjologii tradycyjnych, usiłujących penetrować żywioł sfery życia prywatnego. Odnosząc to do tradycyjnego schematu
praw człowieka, mamy tu do czynienia z najbardziej wyrazistą i najbardziej
przemawiającą wartością, jaką jest wolność jednostki do decydowania o sprawach prywatnych. W literaturze przedmiotu wolność ta jest niejako machinalnie identyfikowana z wolnością rynkową i nienaruszalnością sfery intymności
9

10
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J. Kocka, Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i próby jego urzeczywistnienia od XVIII wieku, [w:] Obywatel, Odrodzenie pojęcia, B. Markiewicz [red.], Warszawa 1993, s. 10.
K. Gadowska, J. Winczorek, Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje normy oficjalne i nieoficjalne, „Studia Socjologiczne”, 1-208 (2013), s. 5-18, tu s. 5-6.
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rodzinnej12. Momentem inicjującym proces formowania się społeczeństwa obywatelskiego w tradycji liberalnej jest naturalny odruch kontestujący świadomej
jednostki, która intuicyjnie chroni sferę własnej prywatności przed ingerencją
lub penetracją autorytetów zastanych: państwa i aksjologii tradycyjnych. W nowożytności sfera rynku stanowiła klasyczny przykład działania prywatnego13.
W tradycji republikańskiej społeczeństwo obywatelskie również wychodzi
z tego samego źródła, tj. z indywidualnego prawa jednostki, z tym jednak, że
w tym wypadku nie akcentuje się kontestującego odruchu jednostki wymierzonego w państwo czy tradycyjne aksjologie usiłujące kontrolować sferę życia
prywatnego, zwłaszcza rynku, lecz do głosu dochodzi tu indywidualne prawo
jednostek do tworzenia stowarzyszeń14. Prawo jednostki do wolnego działania
rynkowego na własny koszt i ryzyko w tradycji liberalnej, jak i prawo jednostek do zrzeszania i tworzenia w ten sposób zbiorowego podmiotu kreującego
zbiorową wolę i opinię, jest tym samym negatywnym wolnościowym prawem
jednostek, realizowanym jednak w odmienny sposób i w odmiennej materii.

3. Tradycja liberalna
Dla liberalnej tradycji społeczeństwa obywatelskiego istotna była teoria społeczna T. Hobbesa, który widział w nim rezultat umowy pomiędzy jednostkami. Był on przekonany, że: „źródłem licznych i trwałych społeczności nie jest
i nie była wzajemna życzliwość, lecz […] obawa wzajemna”15. Liberalna tradycja społeczeństwa obywatelskiego znajduje swe teoretyczne zakorzenienie
w filozofii J. Locke’a oraz twórców konstytucji amerykańskiej. Hobbes uważał,
że człowiek jako byt jednostkowy jest aspołeczny i agresywnie odnosi się do
innych. W odróżnienia od Hobbesa, Locke akceptował społeczną naturę człowieka oraz względną zbieżność interesów poszczególnych osób16. Zakładał, że
wspólnota oddziałuje na jednostkę. Uważał, że przekonania, które posiada jednostka, kształtują się pod wpływem komunikacji społecznej, nie zaprzeczając
tym samym procesom socjalizacji pierwotnej17. Społeczeństwo obywatelskie
rozumiał jako społeczeństwo polityczne, które zostało powołane na mocy kontraktu dla ochrony własności i interesów jednostek. Zauważył, że społeczeństwo
obywatelskie jest jak strefa wolnej wymiany, w którą nie powinna ingerować
12
13
14
15
16
17

J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia, s. 98.
Tamże, s. 82-85.
J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, s. 387-388.
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J. Lock, Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992, Traktat drugi, paragraf 2, s. 166-168.
Tamże, s. 77.
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władza18. Locke uważał, że: „gdziekolwiek więc pewna grupa ludzi zjednoczy
się w jedno społeczeństwo, w którym każdy zrezygnuje na rzecz władzy publicznej z przysługującej mu na mocy prawa natury władzy wykonawczej, tam
i tylko tam ma miejsce społeczeństwo polityczne bądź obywatelskie”19.
Jak zaznaczono powyżej, społeczeństwo obywatelskie formuje się w prawnopaństwowej instytucjonalizacji negatywnych praw człowieka, zwłaszcza
tych, które dotyczą podstawowych wolności. Impulsem uruchamiającym proces jego formowania w tradycji liberalnej było usiłowanie ochrony osób prywatnych w ich naturalnych środowiskach życia społecznego przed zewnętrzną interwencją władzy, zwłaszcza państwowej. Państwo konstytucyjne w tym
wypadku służy ochronie jednostki na jej drodze realizowania najbardziej osobistych planów życiowych. W tradycji liberalnej na pierwszy plan wysuwa się
zatem prawnopaństwowe ujarzmienie politycznej władzy państwa, sam proces
demokratyzacyjny odgrywa w tym wypadku rolę sekundarną20. Akcent położony jest na ochronę wolności negatywnej, którą rozumie się jako prawo do szeroko pojętej samowystarczalności21.

4. Tradycja republikańska
Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego przejęta od Arystotelesa i Cycerona, znana była w Grecji pod nazwą koinonia politike, w Rzymie zaś jako
societas civilis. Koncepcja tego typu zakładała jedność społeczeństwa i państwa, a zatem jedność społeczeństwa politycznego i obywatelskiego22. Według
R.N. Bellaha i R. Madsena cechą charakterystyczną tradycji republikańskiej
było uznanie społecznego charakteru osoby ludzkiej, oraz przekonanie, że
wolność indywidualna „nie polega na odrzuceniu naszej społecznej natury,
ale na krytycznej i dojrzałej lojalności”23. W republikańskim etosie państwa
obywatelskiego akcent położony zostaje na samostanowienie społeczeństwa
i analogicznie dochodzi w niej do głosu patos zbiorowości świadomej swych
potencjałów umożliwiających samostanowienie. W tradycji republikańskiej – wywodzącej się z humanizmu, zaszczepionej w Europie przez Rousseau
18
19
20

21

22
23

W. Szymczak, Partycypacja osób zaangażowanych, s. 42.
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J. Habermas, Ach, Europa. Kleine Politische Schriften XI, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M
[2008] 2014, s. 142
I. Berlin, Two Concepts of Liberty (1958), s. 12-14. http://faculty.www.umb.edu/steven.levine/
courses/Fall%202015/What%20is%20Freedom%20Writings/Berlin.pdf, (11.04.2018).
J. Szacki, Wstęp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, s. 8.
R.N. Bellah, R. Madsen, W.M. Sullivan, A. Swidler, S.M. Tipton, Skłonność serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007, s. 33.
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i wspartej przez rewolucję francuską, w Ameryce natomiast propagowanej przez
J. Harringtona – społeczeństwo obywatelskie formuje się wskutek upowszechnienia wspólnych praw politycznych. Nowożytne negatywne prawo jednostek
do samostanowienia o sobie jest upowszechnieniem w warunkach społeczeństwa funkcjonalnie zróżnicowanego starej reguły wolności „rady starszych”,
która miała swój odpowiednik w politycznych ustrojach Grecji i Rzymu oraz
przypuszczalnie w trybalizmie pogańskim.
Intuicja samostanowienia o sobie zbiorowości, znajduje odzwierciedlenie w zasadzie suwerenności narodów. W tradycji republikańskiej społeczeństwo obywatelskie wyrasta z przekonania, że władza suwerena nie może być
przelegalizowana i podporządkowana interesom społeczeństwa stanowego. Według formuły republikańskiej to władza wychodząca z ludu i włączana w proces demokratyczny stanowi element konstytutywny spajający całość społeczeństwa. Spoiwem społeczeństwa obywatelskiego nie jest w tym
wypadku odruch kontestujący, lecz wewnętrzne przekonanie, że aktywnie
korzystając z naturalnego i negatywnego prawa do zrzeszania się jednostki
formując ciało polityczne generują racjonalność niezbędną dla trwania społeczeństwa i ustroju. Społeczeństwo obywatelskie w tradycji republikańskiej
definiuje się przez jego zdolność generowania wspólnej woli wyrażającej interes publiczny. W tradycji republikańskiej status obywateli formujących jeden wspólny organizm społeczny szukający możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań dla dobra wspólnego nie może być zrównywany ze statusem
klientów lub konsumentów realizujących własne interesy prywatne, jak ma to
miejsce w tradycji liberalnej24.

5. Antycypacja modelu republikańskiego w starożytności
W świecie antycznym społeczeństwo obywatelskie ukierunkowane było na
aktywność obywateli, którzy byli zjednoczeni normatywną ideą polis. Państwo
stanowiło najwyższą wspólnotę, obejmującą wszystkie społeczności. Dzięki
temu nie istniało napięcie pomiędzy autonomicznym indywiduum a organizacją polityczną. Celem wspólnoty były „piękne uczynki”, a podstawą zrzeszania się – serdeczność oraz miłość. Kluczową kategorią w tradycji helleńskiej
i rzymskiej, z której czerpała myśl republikańska, była podmiotowość obywatelska oparta na wolności i godności osoby, oraz przynależność do wspólnoty
i jej współtworzenie25.
24
25

J. Habermas, Ach, Europa, s. 142-143.
P. Gliński, O społeczeństwie obywatelskim w Polsce: teoria i praktyka, s. 118.
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Obywatelom republiki i ich uczynkom towarzyszy zawsze ton powagi. Republika uginająca się pod brzmieniem obowiązków jest dumna i bywa szlachetna, ale
nie ma poczucia humoru. Republika znajduje się w stanie nieustannego zagrożenia,
i to nie tylko zewnętrznego. Stokroć groźniejsi są dla niej wrogowie wewnętrzni, ci,
którzy próbują odebrać obywatelom prawo do współdecydowania o swoich losach
i przemieniać „sprawę wszystkich” w „sprawę jednego”. Koncentracja władzy prowadzi do tyranii, a więc do zagłady republiki […]. Wolność jest konieczna, bo tylko
dzięki niej mogą się ujawnić i rozkwitnąć moralne cnoty26.

W modelu republikańskim partycypacja mieszkańców polis kształtowała
się w poczuciu przynależności do wspólnoty politycznej oraz w świadomości
wspólnych korzyści, które niosło zaangażowanie dla dobra i szczęścia społeczności. Zaangażowanie w polis oznaczało urzeczywistnienie osobistego szczęścia27. Podstawą funkcjonowania polis było wspólne dobro społeczności. Obywatel postrzegany był jako członek zbiorowości, jego wartość opierała się na
udziale we wspólnocie politycznej. Przynależność do takiej wspólnoty kształtowała tożsamość jednostki, była jej wyróżnikiem. Poprzez partycypację w sferze
publicznej obywatel osiągał najwyższy rodzaj szczęścia, ponieważ utożsamiał
interes prywatny z interesem wspólnoty. Traktowane to było jako przejaw mądrości, dojrzałości i cnoty. Józef Lipiec zauważa, iż w starożytnym społeczeństwie obywatelskim przeważały obowiązki obywateli wobec wspólnoty nad ich
indywidualnymi uprawieniami28.
Według Arystotelesa klasyczne społeczeństwo obywatelskie, składało się ze
zwierających w sobie grup, z których każda wypełniała swoje zadania i dbała
o własne potrzeby. „Rodzina zaspokajała potrzeby codziennego życia, gmina –
życia codziennego w znaczeniu szerszym, zaś organizacja polityczna umiejscowiona ponad pozostałymi jako jedyna posiadała zdolność osiągnięcia autarkii,
samowystarczalności (synonim doskonałości) w zakresie potrzeb materialnych,
duchowych i bezpieczeństwa. Mniejsze grupy tego nie potrafią, dlatego potrzebują przynależności do grupy szerszej, cechuje je zarazem zdolność do przeżycia w ich własnym obszarze i niezdolność do pełnej samowystarczalności29”.
Kontynuatorem koncepcji Arystotelesa był m.in. J. J. Rousseau. W jego ujęciu
partycypacja polegała na zrzeszaniu się w ciała pośrednie, które kształtowały
26

27
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tożsamość i były zdolne do działań na rzecz wspólnego dobra. Efektem umowy
społecznej jest podporządkowanie jednostki woli powszechnej, zawsze moralnej i sprawiedliwej. Partycypacja staje się więc podporządkowaniem o charakterze moralnym, ponieważ tylko więzy moralne mają moc kreowania organizacji politycznej realizując w ten sposób wolność, która jest podstawą umów,
praw i zobowiązań30.
Partycypacja oznaczająca czynne włączenie się w życie wspólnoty politycznej
w ujęciu republikańskim wyraża dążność jednostki do realizacji dobra wspólnego. Troszcząc się o dobro wspólnoty etyczno-kulturalnej, określającej się poprzez
wartości i zwyczaj, człowiek realizuje swój własny cel, urzeczywistnia swoją społeczną naturę. Zasadniczą definicją człowieka w modelu republikańskim jest bycie
obywatelem, dlatego praktyka cnót obywatelskich to jego osobiste i najważniejsze
zadanie związane z uczestnictwem w obywatelskiej wspólnocie, która z kolei zmierza do zapewnienia wolności i rozwoju swoim członkom31.

Partycypacja w klasycznym rozumieniu republikanizmu stanowi powinność
i przejaw obywatelskich cnót. Urzeczywistnianie powinności sprawia, że obywatel jest szczęśliwy, unika zagrożeń. „Cnoty obywatelskie, sprawności pozwalające jednostkom chętnie i owocnie służyć wspólnocie, oraz »służba publiczna«, wymagająca od obywateli »bycia niewolnikami sprawy publicznej«,
stawały się warunkami, od których spełnienia zależało uchylenie zagrożeń dla
wspólnoty i dla wolności jej członków”32.

6. Geneza i rozwój organizacji
Instytucje dobroczynne, fundacje, towarzystwa filantropijne, różnego rodzaju stowarzyszenia to tylko przykłady organizacji społecznych, które starają się działać na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych. W Europie zalążki
działalności organizacji społecznych pojawiają się już w okresie średniowiecza. Wtedy to powstają pierwsze fundacje, formalne związki rzemieślnicze
i religijne. Nawet jeżeli istnienie tradycyjnych związków cechowych stanowi
pewien przejaw oddolnej aktywności społeczeństwa, trudno doszukiwać się
w nich kolebki nowożytnego społeczeństwa obywatelskiego. Związki cechowe
funkcjonowały jako element Weberowskiego zaczarowanego świata i jednego
zintegrowanego systemu społecznego. W żadnym stopniu nie były one głosem
30
31
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nonkonformizmu, lecz instytucjonalnym instrumentem wprzęgniętym w machinę stabilizowania panującego porządku społecznego. Zalążkiem, z którego
bierze początek społeczeństwo obywatelskie w formule nowożytnej, są te formy działalności, których penetracja przez państwo uaktywnia w zwykłych obywatelach zdeterminowane reakcje kontestujące, wyrażające się w formowaniu
frontu przeciw autorytetom zastanym, państwa absolutystycznego i aksjologii
tradycyjnych33.
O wiele bardziej aniżeli związki cechowe – stanowiące de facto zaprzeczenie wolności indywidualnych przez swą reglamentację licencji rzemieślniczych – zalążkiem organizacji obywatelskich były pierwsze stowarzyszenia o charakterze niesformalizowanym, powstające w końcu XVI w. w Anglii
i Francji, oraz towarzystwa dobroczynności, związki wzajemnej pomocy
i pierwsze formy spółdzielczości34. Proliferację różnych form organizacyjnych
w Europie wsparły różne postacie aktywności gospodarczo-światopoglądowej,
podejmowane i kultywowane pod szyldem religii, czy to utrwalonych tradycyjnych instytucji religijnych Kościoła katolickiego i protestanckich wspólnot
kościelnych wyrosłych na gruncie reformacji szesnastowiecznych, czy to różnego typu frakcje dysydenckie tych dwóch głównych nurtów. Zmiana koncepcji prawa naturalnego z tradycyjnego Platońsko-Augustyńskiego w nowożytne
rozwinięte przez Grocjusza i Locke’a oraz przyjęty na jego gruncie nowożytny
porządek społeczno-moralny z nową koncepcją ideału moralnego sprzyjały postawaniu różnego rodzaju organizacji o charakterze stricte sekularnym35.
Zróżnicowanie kulturowe, uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i religijne krajów europejskich tłumaczą, dlaczego historia organizacji społecznych
nie wyglądała jednakowo, lecz niemal każdy kontekst narodowy Europy kształtował własną specyficzną dla siebie drogę krzewienia kultury organizacyjnej36.
W ostatnich dwóch paragrafach niniejszego artykułu, bazując na analizie historycznej, postaram się odnaleźć niektóre czynniki, które wyznaczały odrębne porządki i odrębne formy uzasadnienia dla postawania i funkcjonowania organizacji. Przy dużej dozie hipotetyczności, w kontekście francuskim postaram się
odnaleźć przesłanki przemawiające za tym, że francuskie organizacje obywatelskie czerpały przeważnie z liberalnej tradycji społeczeństwa obywatelskiego,
niemieckie zaś wyrastały na bazie tradycji republikańskiej.

33
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6.1. Francja
Rozwój organizacji społecznych we Francji jest ściśle powiązany z przyjęciem religii katolickiej przez państwo francuskie w V w. W historii postępu francuskich organizacji społecznych można wyróżnić cztery główne fazy.
Pierwsza ma miejsce w okresie od wczesnego średniowiecza do wybuchu Rewolucji Francuskiej. Zainicjowana w tamtym czasie działalność społeczna,
obejmowała podstawowe dziedziny życia. Były to na początku usługi opieki
społecznej oraz medycznej, wspomniane związki rzemieślnicze reglamentujące
rzemiosło i handel, a w XVIII w. kluby polityczne, organizacje praw człowieka
oraz kręgi konsumentów urynkowionej kultury wyższej. W XVII stuleciu działalność organizacji społecznych poszerza się o świadczenia pomocy medycznej dla najuboższych. Tworzyły się wówczas medyczne punkty konsultacyjne
oraz bezpłatne izby chirurgiczne37. Niekiedy zakres oferowanych w nich form
pomocy hospitalizacyjnej przewyższał ten, który oferowały szpitale publiczne –
wymienione formy samoorganizacji społecznej stały się pierwowzorem współczesnych instytucji non profit w dziedzinie opieki medycznej. Nie można oczywiście zapomnieć, że czerpały one dla siebie wzorzec z hospicjów parafialnych
oraz różnego rodzaju infirmerii prowadzonych w klasztorach benedyktyńskich.
Miały one za zadanie wspieranie najuboższych, tzn. roztaczały opiekę nad
chorymi i niedołężnych oraz prowadziły szkoły. Od IX w. we Francji obserwuje się działalność Kościoła i zakonów benedyktynów, franciszkanów i dominikanów oraz organizacji świeckich, zrzeszających rzemieślników, kupców oraz
ubogich. Okres kontrreformacji wzmocnił znaczenie zakonów i Kościoła katolickiego w dziedzinie opieki społecznej i edukacji. Zakony żeńskie wprowadziły
nowatorskie jak na tamte czasy rozwiązania z dziedziny organizowania opieki
nad sierotami. Równe prawo do nauki zawodu przyznano sierotom dzieci oraz
dzieciom urodzonym w związkach pozamałżeńskich. Jezuici natomiast rozwijali szkolnictwo, które po dzień dzisiejszy stanowi część organizacji non profit
we Francji38. Oświecenie francuskie dało impuls dla powstawania klubów społecznych, kręgów naukowych, grup muzycznych, literackie, towarzystw politycznych i filozoficznych. Towarzystwa te sprzeciwiały się niewolnictwu
i antysemityzmowi, oraz promowały tolerancją religijną. Ponadto, podejmowały
zagadnienia praw i odpowiedzialności jednostki, państwa i społeczeństwa.
Drugi etap rozwoju organizacji społecznych we Francji przypada na lata od
wybuchu Rewolucji Francuskiej do wprowadzenia ustawy o stowarzyszeniach
37
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w 1901 r. Okres ten można nazwać okresem konfrontacji. Od 1789 r. wszystkie
instytucje społeczne stały się przedmiotem ataku ze strony władzy39. W wyniku
rewolucji 1789 r. na mocy dekretu d’Allarda z 1791 r., stanowczo zahamowano działalność cechów rzemieślniczych. W tym samym roku uchwalono ustawę
Le Chapelier, która zakazywała działalności zakonom, szkołom katolickim, organizacjom dobroczynnym, szpitalom i stowarzyszeniom – oprócz klubów politycznych. Lata 1791-1901 cechuje interwencjonizm państwa w sferze zaspokajania potrzeb społecznych. Przejawia się on w sekularyzacji wielu instytucji
dobroczynnych, oraz we wprowadzeniu bezpłatnej edukacji publicznej. Na skutek jednak braku regulacji warunków umowy o pracę najemną, zaczęły odradzać się stowarzyszenia wspierające robotników40. Polegały one na wzajemnej
pomocy w sytuacjach losowych takich jak wypadek w pracy, bezrobocie czy
choroba. Stowarzyszenia te przyjmowały postać organizacji tajnych, a miejscem
ich działalności z reguły były miasta.
W latach 1815-1848 nastąpiła pewna poprawa warunków funkcjonowania
kościoła i zakonów. Kościół odzyskał bowiem na nowo prawo organizowania
stowarzyszeń oraz prowadzenia szkół podstawowych i średnich. W tym samym
czasie rozpowszechniały się wolnomularskie Towarzystwa filantropijne (Societe philantropique), z których inicjatywy powstawało wiele instytucji dobroczynnych. Dopiero w 1864 r. całkowicie uchylono zakaz tworzenia zrzeszeń.
W 1884 r. zniesiono zakaz zakładania związków zawodowych. W 1898 r. zalegalizowano istnienie towarzystw pomocy wzajemnej41. Karta ds. Wzajemności (Charte de la Mutualite) przyjęta w tym samym roku, miała na celu regulację statusu towarzystw wzajemnej pomocy oraz określała zakres ich działań.
W ten sposób zostały wyodrębnione trzy typy towarzystw pomocy wzajemnej: towarzystwa zwykłe, towarzystwa zatwierdzone oraz towarzystwa pomocy
wzajemnej uznanej przez państwo. Działalność tych towarzystw skupiała się na
zapewnieniu pomocy w razie wystąpienia jakiegoś ryzyka socjalnego, np. choroby, wypadku przy pracy, starości42.
Trzecie stadium rozwoju organizacji społecznych we Francji przypada na lata 1901-1945. Dzięki ustawie z 1901 r. stowarzyszenia świeckie zostały ostatecznie zalegalizowane. Przyczyniło się to do poprawy relacji pomiędzy państwem, a tego typu organizacjami obywatelskimi. Inspiracją dla
tworzenia ruchów filantropijnych obejmujących pracodawców był program
ochrony świata pracy zawarty w encyklice społecznej Leona XIII Rerum Novarum (1891). Głos Kościoła katolickiego stanowił wsparcie dla powstawania
39
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quasi-funduszów emerytalnych, zasiłków rodzinnych, oraz pierwszych zorganizowanych rozwiązań problemu mieszkaniowego przez budowanie osiedli
przyfabrycznych. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. nastąpił wzrost
ubóstwa. Ponieważ państwo zasadniczo nie posiadało publicznych programów pomocy finansowej najuboższym, wzrosła rola oddolnych organizacji charytatywnych. W latach 1940-1944, wiele organizacji działających na podstawie
ustawy z 1901 r. zostało rozwiązanych. Rząd Vichy powołał do istnienia prorządowe organizacje. W ten sposób część pozbawionych możliwości legalnego
działania organizacji przeszła do działalności podziemnej43.
Ostatnia faza rozwoju organizacji społecznych we Francji przypada na lata
po zakończeniu II wojny światowej. Jest to faza przełomowa. Powojenna ekspansja systemu zabezpieczenia społecznego we Francji wdrożyła system ubezpieczeń obowiązkowych. Ubezpieczenia te obejmowały wszystkich obywateli,
dzięki nim towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i organizacje społeczne zaczęły zmieniać swoje funkcje. Od połowy lat sześćdziesiątych XX w. zanotowano niespotykaną dotąd proliferację organizacji. Organizacje społeczne zaczęły działać zarówno w dziedzinie usług socjalnych, opieki zdrowotnej, ochrony
środowiska, praw kobiet oraz rozwijały współpracę międzynarodową. Okres,
w którym organizacje społeczne rozwinęły, się najbardziej przypadał w okresie
rządów socjalistów. Administracja prezydenta F. Mitteranda w 1982 r., wprowadziła zachęty i zwolnienia podatkowe oraz subsydia, tworząc w ten sposób klimat sprzyjający powstania wielu organizacji obywatelskich44. Według założeń
reformy o decentralizacji, organizacje społeczne, stowarzyszenia, towarzystwa
pomocy i fundacje rozpoczęły działania z zakresu zadań publicznych w dziedzinie usług socjalnych oraz w zakresie zatrudnienia.

6.2. Niemcy
Warunki powstania organizacji społecznych w Niemczech określała tradycja samorządności oraz zasada pomocniczości. Habermas wspomina o oświeceniowych towarzystwach naukowych (Tischgesellschaften) funkcjonujących
w obszarze języka niemieckiego45. W 1917 r. została założona najstarsza fundacja niemiecka, była to fundacja szpitalna. Zlikwidowanie systemu feudalno-cechowego w XVIII w. i wprowadzenie samorządów miejskich dało początek
działalności obywatelskiej w życiu publicznym. Tworzące się wówczas izby
handlowe i przemysłowe oraz wolne stowarzyszenia zawodowe zaczęły pełnić
43
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ważne funkcje w życiu ekonomicznym ekonomiczną oraz miały ważne znaczenie w integracji politycznej. Państwo pełniło wobec nich kontrolę polityczną
i instytucjonalną46.
Zasada samorządności była pierwszym systemem instytucjonalnym porządkującym kontakty państwa z instytucjami społecznymi w Niemczech. W latach
80. i 90. XIX w. powstające towarzystwa ubezpieczeniowe były w dużej mierze
instytucjami niezależnymi od państwa. Zarządy składały się z przedstawicieli
pracodawców i pracowników, jednak cały czas były poddane ścisłym kontrolom państwa.
W 1848 r. powstała protestancka organizacja społeczna (Diakonisches Werk),
a w 1897 r. powstała organizacja charytatywna Kościoła katolickiego (Caritas). Obydwie organizacje miały istotny wpływ na rozwój organizacji lokalnych o charakterze religijnym. W 1863 r. powstał Niemiecki Czerwony
Krzyż, w 1917 r. Dobroczynność Żydowska (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland), w 1919 r. powstanie Dobroczynności Robotniczej (Arbeiterwohlfahrt) oraz w 1920 r. Parytetowy Związek Socjalny (Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband)47. Wszystkie wyżej wymienione organizacje stały się
niezastąpionym podmiotem zaspokajania potrzeb społeczeństwa niemieckiego.
Decydujący wpływ na niemiecką politykę przed i po III Rzeczy miał tzw. ordo-liberalizm. Reprezentowany był przez szkołę o tej samej nazwie. „Ordoliberalizm porzuca definitywnie nostalgię za społeczeństwem organicznym i domaga się społeczeństwa zorganizowanego, gdzie grupy naturalne mają ustąpić
miejsca grupom kontaktowym. Jednocześnie dobro wspólne przestaje mieć wartość obiektywną, przyjmując charakter konsensusu, który swoją legitymizację
zawdzięcza szacunkowi, jakim otaczają go obywatele”48. Wiek XX nadaje rzeczywistości organizacji obywatelskich nowe profile dzięki działalności szkoły
fryburskiej. Według jej założeń, państwo zostaje wyłącznym ośrodkiem sprawowania władzy. Kultywowana w Niemczech zasada pomocniczości przywracała
równowagę pomiędzy państwem, a społeczeństwem. Dzięki temu przestrzeń pomiędzy jednostką, a państwem zostaje wypełniona przez wolne oddolne stowarzyszenia. „Społeczeństwo organiczne ustępuje miejsca koncepcji społeczeństwa
zorganizowanego, którego konieczność, uzasadnia się nie tyle pewną wizją ontologiczną, ile pragnieniem uniknięcia pokusy etatyzmu. Tu właśnie zasada pomocniczości odzyskuje swe istotne znaczenie, gdyż ustanowienie społeczeństwa
o pewnej strukturze wymaga rozstrzygnięcia kwestii podziału kompetencji”49.
46
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Realizacja zasady pomocniczości nastąpiła w okresie Republiki Weimarskiej. W tym czasie pojawił się dynamiczny rozwój organizacji społecznych
o charakterze politycznym, ekonomicznym i socjalnym. Od 1949 r. zasada samorządności regulowała funkcjonowanie życia ekonomicznego i społecznego
w Niemczech. Idea subsydiarności w latach 50. została poparta przez dwie partie chadeckie CDU i CSU. Znalazła się ona również w Konstytucji niemieckiej
oraz stała się inspiracją dla aktów prawnych. W latach 1950-1975 pojawiły się
ustawy o pomocy młodzieży, kodeks socjalny, federalna ustawa o pomocy społecznej. Ustawy te określały pierwszeństwo organizacji w świadczeniu usług
z tego zakresu. Zaczęła ona stanowić narzędzie w sprawie podziału kompetencji
pomiędzy państwem a partnerami społecznymi. Na mocy tejże zasady, rola realizacji usług socjalnych przypadła niezależnym organizacjom społecznym.
Przeciwnicy i sceptycy zasady subsydiarności wysuwali trzy główne argumenty przeciwko przyjętym rozwiązaniom ustawowym. Po pierwsze, uznali
zapisy ustawy za degradujące dla instytucji państwowych. Instytucje te zostały pozbawione swojej dotychczasowej roli i wyparte na „drugi plan” realizatorów usług społecznych. Po drugie, uzasadniali, że zasada subsydiarności wywodząca się z nauki społecznej Kościoła katolickiego i prawa naturalnego, nie ma
zastosowania w społeczeństwie nowoczesnym, w którym wyczerpały się rezerwuary aksjologii tradycyjnych. Po trzecie, dowodzili, że tak uprzywilejowane
organizacje niepaństwowe przekształcają się w ciała o charakterze monopolistycznym. To powoduje, że na danym terytorium obywatele nie mają swobodnego wyboru usługodawców50. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny ustosunkował się do tych zarzutów. Wyjaśniono, że przyznanie prawa pierwszeństwa
organizacjom obywatelskim w świadczeniu usług socjalnych nie oznacza lekceważenia innych podmiotów. W uzasadnieniu posłużono się również argumentem, że sektor publiczny nie byłby w stanie samodzielnie sprostać obowiązkowi
świadczenia usług socjalnych ze względów organizacyjnych i finansowych51.
Odpowiedzialność za usługi społeczne pełni administracja publiczna. Jest
ona odpowiedzialna za zapewnienie usług na takim poziomie, który zagwarantuje efektywność ekonomiczną, oraz odpowiednio wysoką jakość. Organizacje
społeczne w swych działaniach kierują się przede wszystkim dobrem jednostki,
której świadczą określoną usługę. Z reguły są to organizacje non profit, co odróżnia je od instytucji komercyjnych. Te drugie powinny spełniać jedynie rolę
uzupełniającą52.
50
51
52

E. Leś, Organizacje społeczne, s. 28.
Tamże, s. 32.
E. Leś, Niemieckie Organizacje Pozarządowe w Sferze Socjalnej: Transformacja Sfery Społecznej w Polsce a Niemieckie Doświadczenia, Warszawa 1996, s. 11.
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Zakończenie
Dwie odrębne tradycje interpretacji społeczeństwa obywatelskiego: tradycja republikańska i liberalna determinują odmienne koncepcje zaangażowania społecznego. Z perspektywy liberalnej, uczestnictwo w życiu społecznym
interpretuje się w kontekście korzyści dla pojedynczych osób, przez co daje
się wyróżnić dwie ścieżki interpretacyjne. Pierwsza, dotyczy realizacji interesów indywidualnych, w tym zakresie mieszczą się wszystkie formy samopomocy i wzajemności. Druga związana jest z interpretacją psychologiczną, tj. przez
indywidualne korzyści i zadowolenie człowiek angażuje się tak długo, jak długo aktywność przynosi mu wewnętrznie zadawalające i korzyści53. Natomiast
w tradycji republikańskiej gotowość do uczestnictwa w życiu społecznym
związana jest motywem aksjologicznym oraz z lojalnym zobowiązaniem jednostek i grup wobec społeczeństwa. To z aksjologii i lojalności wychodzi impuls zaangażowania, one tez w istotnym stopniu zaangażowanie to stymulują
i podtrzymują.
Czy jednak można tak modelowo rozdzielać tradycję liberalną i republikańską? Mimo specyficznych warunków historycznych, z jakich wyrastają obydwie
tradycje, nie stanowią one postaci czystych, lecz nakładają się na siebie. Mimo
odmienności łączy je jedna zasadnicza kategoria chyba najważniejsza w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, mianowicie, świadomość autonomicznego decydowania o sobie przejawiająca się w gotowości tworzenia organizacji
oddolnych, które powstając spontanicznie na bazie praktycznych interesów życia, pozostają bliskie sprawom zwyczajnych ludzi. Interes praktyczny odkrywany przez zwyczajnych ludzi jest źródłem informacji o ich autentycznych potrzebach54. Świadomość autonomii jest płaszczyzną łączącą tradycję liberalna
i republikańską, analogicznie do negatywnego wolnościowego prawa jednostki,
z którego wychodzą i w którym spotykają się założenia tradycji liberalnej i republikańskiej.

Streszczenie
Społeczeństwo obywatelskie obok wolnego rynku, sfery publicznej, demokracji partycypacyjnej stanowi unikalną jednostkę ontyczną wykształtowaną w nowożytnym procesie dezintegracji Weberowskiego enchanted world oraz jego rozpadu na funkcjonalne
systemy cząstkowe: ekonomię, politykę, rodzinę, kulturę, religię, naukę. Mimo różnic
53
54

W. Szymczak, Partycypacja osób zaangażowanych, s. 31.
A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej. Wprowadzenie, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 67.
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tradycji i kontekstów, w jakich formuje się i z jakich wychodzi społeczeństwo obywatelskie, jego źródłem i zakorzenieniem jest niezmiennie indywidualne prawo wolności
rozumiane negatywnie. W tradycji liberalnej interpretuje się je jako ochronę wolności
jednostkowej w zakresie realizacji indywidualnych potrzeb zwłaszcza rynkowych, w tradycji republikańskiej rozumie się je jako naturalną wolność jednostek do tworzenia zrzeszeń, a przez zrzeszeniowość jako wolność kreowania zbiorowej opinii i woli, która, jak
wiadomo, stanowi prawomocną podstawę ustrojową w systemie demokratycznym. Jednym z czynników konstytutywnych nowożytnego społeczeństwa obywatelskiego jest inicjatywa oddolna jednostek i grup. Chodzi w niej o naturalną ludzką potrzebę działania,
to z niej wychodzi impuls dla powstawania organizacji obywatelskich. Same organizacje
obywatelskie, ich profil, główne cele i założenia kształtowane są przez konteksty kulturowe ważne zwłaszcza w przypadku Europy będącej kontynentem historycznych narodów,
z których każdy dysponował własnym unikalnym rozumieniem emancypacji, wolności
i własną koncepcją samostanowienia. Nawet jeżeli historyczne uwarunkowania poszczególnych narodowych regionów Europy z ich unikalnym bagażem kulturowym profilują i wspierają tradycje obywatelskie o profilu stricte liberalnym bądź republikańskim,
różnorodność życia społecznego koryguje modelowe zaszufladkowania, sprawiając, że
trudno wskazać czyste postaci organizacji liberalnych bądź republikańskich. Najczęściej
te dwa model nakładają się na siebie z przewagą czynnika liberalnego bądź republikańskiego. W każdym jednak przypadku społeczeństwo obywatelskie łączy pragnienie
emancypacji osiągane na drodze autonomicznego samostanowienia o sobie. A oddolne
niezależne organizacje obywatelskie, jakie powstawały w nowożytności są i pozostają
jednym z istotnych przejawów społeczeństwa obywatelskiego aspirującego osiągania
warunków egzystencji według własnych ambicji.
Słowa kluczowe: społeczeństwo obywatelskie, tradycja republikańska, tradycja liberalna, autonomia, prawa jednostkowe, nowożytność Francja, Niemcy

Abstract
The chosen aspects of the role of civil society played between liberal
and traditions
Civil society alongside the public sphere‘s free market, participatory democracy is
a unique oniric entity formed in the modern process of the disintegration of Weberowski
enchanted world and its dissoluton into functional partial systems: economy, politics,
family, culture, religion, science. Despite the various traditions and contexts in which
civil society is being formed, its source is invariably and individual right of freedom
understood negatively. In the liberal tradition, they are interpreted as the protection of
individual freedom in the implementation of individual needs, especially market ones,
in the republican tradition, it is understood as the natural freedom of individuals to form
assosiations, and through unionism, as the freedom to create collective opinion and will,
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which, as it is known is the legitimate foundation of the democratic system. One of the
decisive factors of modern civil society is the grass-roots initiative of individuals and
groups. The civil organizations themselves, their profile, main goals and assumptions
are shaped by cultural contexts, especially important in the case of Europe being a continent of historical nations, each of which had its own unique understanding of emancipation, freedom and its own concept of self-determination. Even if historical conditions
of individual national regions of Europe with their cultural baggage profile and support
civil traditions with a strictly liberal or republican profile, the diversity of social live
corrects the modeling pidgeonholding, making it difficult to indicate the clear form of
liberal or republican organizations. In each case, hovewer, civil society combines the
desire for emancipation achieved through autonomous self-determination. Grass-roots
independent civil organizations that were being made in modern times are and remain one
of the important aspects of civil society aspiring to achieve living conditions according
to their own ambitions.
Keywords: civil society, independence, Modern France, Germany, individual law

Bibliografia
Baszkiewicz J., Historia Francji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Warszawa 1978.
Bellah R.N, Madsen R., Sullivan M.W., Swidler A., Tipton S.M., Skłonność serca. Indywidualizm
i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007.
Berlin I., Two Concepts of Liberty (1958), s. 12-14. http://faculty.www.umb.edu/steven.levine/courses/Fall%202015/What%20is%20Freedom%20Writings/Berlin.pdf (11.04. 2018).
Ferguson A., An Essay on the History of Civil Society, T. Cadell, London [1767] 1782,
s. 122, 128, http://oll.libertyfund.org/titles/ferguson-an-essay-on-the-history-of-civil-society
(11.04.2018).
Gadowska K., Winczorek J., Sfera publiczna – funkcje, dysfunkcje normy oficjalne i nieoficjalne,
„Studia Socjologiczne”1-208 (2013), s 5-18.
Gliński P., O społeczeństwie obywatelskim w Polsce: teoria i praktyka, [w:] Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, D. Gawin [red.], Warszawa 1999, s. 98-124.
Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, W. Lipnik, M. Łukasiewicz [tłum.],
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [1962] 2007.
Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, W. Lipnik, M. Łukaszewicz [tłum.],
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [1962] 2007.
Habermas J., Ach, Europa. Kleine Politische Schriften XI, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M [2008]
2014.
Hobbes T., O obywatelu, [w:] Elementy filozofii, Cz. Znamierowski [tłum.], Warszawa 1956, t. II,
s. 195-250.
Kocka J., Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i próby jego urzeczywistnienia od XVIII wieku,
[w:] Obywatel, Odrodzenie pojęcia, B. Markiewicz [red.], Warszawa 1993, s. 8-22.
Leś E., Niemieckie Organizacje Pozarządowe w Sferze Socjalnej: Transformacja Sfery Społecznej
w Polsce a Niemieckie Doświadczenia, Warszawa 1996.
Leś E., Organizacje społeczne studium porównawcze, Warszawa 1998.

351

Magdalena Mastalerz
Leś E., Organizacje Obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1994.
Lipiec J., Społeczeństwo obywatelskie – analiza esencjalna, [w:] Społeczeństwo obywatelskie
w procesie integracji europejskiej, B. Goryńska-Bittner, J, Stępień [red.], Poznań 2002,
s. 14-18.
Lock J. Dwa traktaty o rządzie, Z. Rau [tłum.], Warszawa 1992.
Łukaszewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [1962] 2007.
Koselleck R., Krytyka i Kryzys. Studium patogenezy świata mieszczańskiego, J. Duraj, M. Moskalewicz [przekł.], Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2015.
Merta T., Nieodzowność konserwatyzmu. Pisma wybrane, Teologia Polityczna, Warszawa 2011.
Millon-Delsol Ch., Idea Subsydiarności, [w:] Subsydiarność, Monografie i Studia, D. Milczarek
[red.], Warszawa 1998, s. 29-50.
Millon-Delsol Ch., Krótka Historia Idei Pomocniczości, Warszawa 1995.
Rousseau J.J., O umownie społecznej, Łódź 1948.
Schmitt C., Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Duncker und Humbolt, Berlin [1923] 1961.
Strzelecka M., Charakterystyka Francuskich Ubezpieczeń Zdrowotnych, [w:] Modele Ubezpieczeń Zdrowotnych w Systemie Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Zeszyt nr 3, Warszawa 1993, s. 90-106.
Szahaj A., Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej. Wprowadzenie, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Szymczak W., Partycypacja osób zaangażowanych społecznie. Struktura, funkcje, modele, Lublin 2013.
Taylor Ch., A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA.
2007, s. 208-211.

352

Próby wyjaśnienia faktu ewolucji biologicznej

Studia Paradyskie, t. 28, 2018, s. 353–371

Łukasz Polkowski1
Lublin

Próby wyjaśnienia faktu ewolucji biologicznej
Publikacja głównego dzieła Charlesa Darwina On the Origin in Species
w 1859 roku była przełomowym momentem, w którym idea naturalnego kształtowania się różnych form życia zyskała stałe miejsce w nauce i filozofii europejskiej. Od tej chwili rozpoczął się proces zmiany przekonań na temat źródeł
różnorodności gatunkowej w świecie przyrody. Dotąd chrześcijańska kultura
europejska czerpała wiedzę na temat początków życia na Ziemi z Biblii i prac
chrześcijańskich pisarzy. Uważano, że powstanie życia oraz jego trwanie jest
dziełem Stwórcy. Tak powszechnie odczytywano prawdę zawartą w pierwszym
rozdziale Księgi Rodzaju. Darwin zaproponował inne wyjaśnienie różnorodności gatunkowej, obecnej w przyrodzie. Wskazał na mechanizmy naturalne,
kształtujące na przestrzeni wieków poszczególne grupy organizmów, prowadzące do zmian jakościowych. Wkrótce teoria ewolucji stała się odpowiedzią
na niemal każde pytanie o genezę. W dziełach Ernsta Haeckla i Thomasa H.
Huxleya ewolucja była już ogólną zasadą całej rzeczywistości. Owa zmiana
paradygmatu kulturowego z kreacjonistycznego na ewolucyjny stanowiła mocne wyzwanie dla teologii chrześcijańskiej, a często także innych religii monoteistycznych. W obliczu dwóch wizji powstania świata przyrody naturalnie
pojawiło się pytanie o prawdę. Czy Pismo Święte podaje błędny obraz świata? A może nowożytni przyrodnicy się mylą, postulując naturalistyczny model
zmian międzygatunkowych?
Niniejsza praca zawiera pogłębione studium nad trzema próbami wyjaśnienia faktu zmian zachodzących w poszczególnych gatunkach roślin i zwierząt. Sięgają one do różnych źródeł wiedzy. Jedne propozycje akcentują bardziej
stanowisko teistyczne, inne sięgają po wyniki współczesnej nauki. Wszystkie
jednak szukają własnej drogi, która by odróżniała je od innych.
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1. Odmiany kreacjonizmu
Termin „kreacjonizm” pochodzi od łacińskiego terminu creatio, oznaczającego stwarzanie. Słownik Języka Polskiego podaje, że termin ten ma proweniencję filozoficzną i oznacza „teorię stałości i niezmienności gatunków, która
była harmonijną częścią ogólnego średniowiecznego poglądu na świat, którego
składnikami przyrodniczymi – jeśli tak można powiedzieć – były: system geocentryczny, centralne położenie człowieka we Wszechświecie, biblijna kosmologia i kreacjonizm, jeśli chodzi o sprawy pochodzenia życia na Ziemi”2. Pomijamy tutaj znaczenie ogólne, które dotyczy procesu twórczego oraz znaczenie
artystyczne. Z zacytowanego fragmentu wynika, że kreacjonizm to bardzo
wczesna koncepcja filozoficzna, która została rozwinięta w czasach średniowiecza. Najczęściej pojęcie kreacji odnoszone jest do aktu stwórczego Boga jako
productio rei ex nihilo sui et subiecti. Oznacza więc, że Bóg samodzielnie stworzył świat z niczego.
Według powszechnego przekonania istnieje jeden rodzaj kreacjonizmu.
Kreacjonistą, zgodnie z tym przekonaniem, jest ktoś, kto odrzuca teorię ewolucji. Wyróżnia się jednak wiele odmian kreacjonizmu. Powyższe ogólne rozumienie kreacjonizmu dotyczy stanowiska w sensie szerszym. Powszechna Encyklopedia Filozofii wymienia dwa rodzaje kreacjonizmu. Pierwszy moglibyśmy
nazwać klasycznym, ponieważ odwołuje się do filozoficznej koncepcji creatio
ex nihilo św. Tomasza z Akwinu3. Drugi natomiast obecny jest w naukach przyrodniczych i dotyczy rozwijanej na gruncie fizyki, kosmologii i innych nauk
przyrodniczych idei stworzenia z nicości4. Kazimierz Kloskowski zwraca uwagę na to, że kreacjonizm jako teoria w historii refleksji przyrodniczej pojawił się
bardzo wcześnie. W czasach starożytnych już Heraklit z Efezu prezentował taki
sposób myślenia. Twierdził, że kosmos jest twórcą wszystkiego. Materia sama
potrafi stwarzać i nadawać impuls wydarzeniom. Następnie Arystoteles, analizując proces zmian we Wszechświecie, wskazał na cztery przyczyny: materialną, formalną, sprawczą i celową. Zwrócił uwagę na to, że każde zjawisko ma
swoją przyczynę5. Za ostateczną przyczynę ruchu w świecie uznał Pierwszego
Nieporuszonego Poruszyciela.
Kazimierz Jodkowski dokonuje innego podziału stanowisk kreacjonistycznych. Mówi o trzech odmianach: religijnej, metafizycznej i naukowej. „Pierw2
3

4
5

Kreacjonizm, [w:] Słownik Języka Polskiego, t. 3, Warszawa 1964, s. 1112.
Zob. A. Maryniarczyk, Creatio ex nihilo, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii (dalej PEF),
[red. nacz.] A. Maryniarczyk, t. 2, Lublin 2001, s. 306-319.
Zob. J. Turek, Kreacjonizm w naukach przyrodniczych, [w:] PEF, t. 6, s. 48-54.
Por. K. Kloskowski, Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania. Pogodzone bliźniaki. Rzecz
o ewolucji i stwarzaniu, t. 2, Warszawa 1999, s. 14-15.
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sza jest zespołem twierdzeń należącym do zbioru twierdzeń tej czy innej
doktryny religijnej (głoszonej przez ten czy inny kościół lub wyznanie). Twierdzenia tak rozumianego kreacjonizmu uzasadniane są w sposób przyjęty w danym wyznaniu: w wyznaniach chrześcijańskich głównie przez odwołanie się
do tak czy inaczej rozumianych tekstów biblijnych lub także do innych tekstów, którym nadaje się rangę równą Objawieniu lub pomocniczą”6. Rola kreacjonizmu religijnego jest w różnych wspólnotach religijnych inna. Dla protestantów stanowi bardzo ważny element, ponieważ wiąże się z literalnym
odczytywaniem Pisma Świętego. Dla innych wyznań chrześcijańskich (np. katolików) nie stanowi on centralnej roli. Ten rodzaj kreacjonizmu w uzasadnianiu
swoich tez odwołuje się zarówno do Pisma Świętego, jak i do osiągnięć nauk
przyrodniczych. Druga odmiana (metafizyczna) jest analogiczna do wspominanego wyżej kreacjonizmu klasycznego. Z kolei kreacjonizm naukowy Jodkowski dzieli na: teologiczny (zwłaszcza biblijny) i przyrodniczy. „Kreacjonizm
teologiczny […] jest fragmentem teologii i jako taki stanowi całkowicie odrębny rodzaj nauki (jeżeli w ogóle przyjmiemy, że jest to nauka), ze względu
na rolę Objawienia w uzasadnianiu twierdzeń teologicznych”7. Przedstawiciele
kreacjonizmu naukowego8 mówią językiem genetyki, paleontologii, termodynamiki, geologii itd., a nie teologii czy religii. Ich argumenty na rzecz stworzenia
wyprowadzane są na podstawie wiedzy o DNA, mutacjach, skamieniałościach,
termodynamice itp. Pojęcia te w ogóle nie występują w Biblii. Natomiast kreacjonizm biblijny opiera się wyłącznie na Biblii9. Przykładem tego typu badań
naukowych były prace i wyniki uzyskane przez Henry’ego M. Morrisa i Johna C. Whitcomba. W roku 1961 opublikowali oni książkę The Genesis Flood,
w której zbadali w oparciu o kilka dyscyplin naukowych prawdopodobieństwo
historycznego wydarzenia potopu, opisywanego na kartach Księgi Rodzaju10.
Był to dla kreacjonistów punkt zwrotny, ponieważ pokazał, że korzystając z narzędzi, które daje nauka, można udowodnić historyczność wydarzeń biblijnych.
Z tej perspektywy widać różnicę pomiędzy kreacjonizmem uprawianym dawniej i współcześnie. We wcześniejszym wykorzystywane były jedynie zdolności
rozumowe i wierzenia religijne. Natomiast współcześnie angażowane są me6

7
8

9
10

K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Warszawa 2007, s. 51.
Tamże, s. 52.
W dalszej części pracy będę używał pojęcia „kreacjonizm naukowy” na określenie filozofów,
wykorzystujących w swym warsztacie badawczym argumenty nauk przyrodniczych do wykazania prawdziwości stanowiska kreacjonistycznego.
Zob. tamże, s. 98.
Zob. J. Whitcomb, H. M. Morris, The Genesis Flood: The Biblical Flood and its Scientific
Implications, Philadelphia 1961.
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tody naukowe, aby jeszcze bardziej uwierzytelnić prawdy objawione w świętych księgach.
Innym, dzisiaj często popieranym stanowiskiem jest kreacjonizm ewolucyjny (inaczej teistyczny ewolucjonizm). Jest to sposób godzenia biblijnego opisu
stworzenia z ewolucjonistycznym ujęciem pochodzenia życia i człowieka. Tę
formę kreacjonizmu zaproponował Pierre Teilhard de Chardin11. Zwolennikiem
tej formy kreacjonizmu na gruncie polskim był Józef Życiński12. Kreacjonizm
ewolucyjny zawiera tezę, że teoria ewolucji nie sprzeciwia się koncepcji Boga
działającego w przyrodzie. Bóg działa bowiem poprzez poznane mechanizmy
ewolucji. Józef Marceli Dołęga zwraca uwagę, że w
ewolucyjnym modelu kreacjonizmu uwzględniamy realność elementów wchodzących w zakres tego modelu, a mianowicie: (1) Bóg jako Byt Absolutny i realny,
transcendentny wobec świata oraz jako Pierwsza Przyczyna świata; (2) Przyczyny drugorzędne (wtórne) ujęte jako byty przygodne, realne, istniejące i działające
w świecie; (3) realne współdziałanie przyczyn i zasada współdziałania Pierwszej
Przyczyny z przyczynami wtórnymi13.

Znajduje się więc tutaj twierdzenie o współdziałaniu Boga jako Pierwszej
Przyczyny z przyczynami wtórnymi i w tym współdziałaniu uwidacznia się interwencjonizm Boga w świecie. Kazimierz Jodkowski wskazuje jednak na poważne problemy tego stanowiska.
Ta skrótowa analiza różnych podziałów stanowisk kreacjonistycznych pokazuje bogactwo myśli, jaka na przestrzeni wieków ukształtowała się w ramach
filozofii i teologii. Należy jednak podkreślić, że współcześnie kreacjonizm naukowy, w różnych wersjach, służy obronie dosłownej interpretacji biblijnego
obrazu świata. Jest on jako pogląd i postawa życiowa spotykany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zwłaszcza w gronie protestanckich
wspólnot, interpretujących dosłownie Pismo Święte. W Polsce zwolennicy kreacjonizmu biblijnego są skupieni w Polskim Towarzystwie Kreacjonistycznym,
które regularnie publikuje artykuły mające wspierać kreacjonizm i zarazem
podważać teorię ewolucji14.

11

12

13

14

Zob. K. Kłósak, Zagadnienie stworzenia wszechświata w ujęciu P. Teilharda de Chardin, „Studia Philosophiae Christianae” 1 (1962) nr 2, s. 276-293.
Zob. J. Życiński, Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego, Lublin 2002.
J. M. Dołęga, Kreacjonizm i ewolucjonizm. Ewolucyjny model kreacjonizmu a problem hominizacji, Warszawa 1988, s. 29.
Zob. www.creationism.org.pl, (10.01.2016 r.).
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2. Ewolucja, teoria ewolucji i ewolucjonizm
Na początku należy wyjaśnić nie tylko samo pojęcie ewolucjonizmu, ale
bardziej podstawowe pojęcia ewolucji i teorii ewolucji. Często spotykamy się
z pomieszaniem tych trzech pojęć, co skutkuje nieporozumieniami pomiędzy filozofami i tymi, którzy zajmują się naukami przyrodniczymi.
Ewolucja (z łac. evolvere – wydobywać, rozwijać) oznacza „proces jednokierunkowy, nieodwracalny, przebiegający w czasie, powodujący różnorodność
i postęp szczebli organizacji materii, występujący w sferze zjawisk kosmologicznych i biologicznych”15. Definicję tę przyjęto w Chicago pod patronatem
UNESCO w 1979 roku. Teoria ewolucji jest to natomiast interpretacja zjawisk
przyrody, nazywanych ewolucją. Stanowi zatem racjonalny namysł nad faktem przyrodniczym.
Idea ewolucji była obecna już w czasach starożytnych. W Grecji prekursorem myślenia ewolucyjnego był Empedokles. Jego poprzednicy (jończycy),
mimo że wskazywali na budulec, z którego składa się każdy byt, to jednak nie
potrafili wyjaśnić procesów przyrody. „Empedokles dostrzegł, że konieczne jest
postulowanie działających sił. Siły te znalazł w miłości i nienawiści, czy harmonii i niezgodzie”16. Pod wpływem tych czynników żywioły świata mieszały
się w konkretny sposób, tworząc byt. Platon wprowadził do filozofii pojęcie idei
(eidos). Idee transcendujące świat widzialny były wzorcami niedoskonałych
bytów obecnych w świecie widzialnym. W myśl tej filozofii, zwanej esencjalizmem, wszelka zmienność bytu wynika z przypadłościowych niedoskonałości. Takie rozumienie bytu zostało ugruntowane w myśli zachodniej poprzez filozofię Arystotelesa, ucznia Platona. „Analizując proces powstawania i ginięcia,
wyjaśnił on warunki, w jakich ten proces zachodzi, przy zastosowaniu czterech
przyczyn, a zwłaszcza sprawczej, dzięki której substancja zmienia się z jednego stanu w drugi. […] Arystoteles wykluczył możliwość powstawania coraz
doskonalszych form (tzw. idea postępu)”17. Z tego wynikało, że ewolucja nie
może zachodzić, ponieważ nic co jest doskonalsze, nie może samo wyłonić się
z czegoś mniej doskonałego. Wykluczona też była idea powstania życia z niczego, ponieważ obowiązywała zasada ex nihilo nihil fit. W procesie powstawania
i ginięcia potrzebna jest przyczyna zewnętrzna (sprawcza), posiadająca doskonałość (akt), której może udzielić innemu bytowi.
W średniowieczu ślady namysłu nad zjawiskiem ewolucji przyrodniczej
znajdujemy w pismach Awicenny, Awerroesa, Mojżesza Majmonidesa, Alber15
16

17

J. Łukomski, Ewolucja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 1442.
F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym, H. Bednarek [przekł.], Warszawa 2004,
s. 63.
J. Łukomski, Ewolucja, s. 1442.
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ta Wielkiego i Tomasza z Akwinu. Uprzednio także św. Augustyn wniósł swój
wkład w omawiany temat. Twierdził on, że Bóg stwarza Wszechświat w dwóch
etapach. Najpierw tworzy go w pełni, a następnie w zarodku jako rationes seminales, czyli jako zalążki materialne, drobne, o wilgotnej naturze i określonej
liczbie. Dla Augustyna całe stworzenie jest zawarte w tych zarodkach: „Tak
samo bowiem jak matki są płodem brzemienne, tak i świat jest brzemienny
przyczynami powstawania bytów”18. Z tego wynika, że wszystkie gatunki są już
z góry w zarodku stworzone. W miarę upływu czasu racje zarodkowe rozwijają
się i tym samym ujawniają swoje doskonałości. Był to sposób na obejście wskazywanej przez Arystotelesa konieczności ciągłego działania doskonałej przyczyny zewnętrznej. Doskonałość bytu jest bowiem zawarta od początku w bycie
i życie osobnicze sukcesywnie ją ujawnia. Nie potrzeba więc ciągłej ingerencji
bytu doskonalszego z zewnątrz. Pogląd św. Augustyna był przeciwny wszelkiej
ewolucji i opowiadał się za stałością gatunków aż do końca świata19. Należy
jednak zauważyć, że pisarze średniowieczni skupiali się przede wszystkim na
analizie biblijnego obrazu świata. „Wiara w dosłowną interpretację biblijnych
opowieści o stworzeniu zaczęła słabnąć w miarę kształtowania się bardziej
materialistycznej wizji świata, której początek dały odkrycia Newtona (XVII
wiek), wyjaśniające zjawiska fizyczne”20.
Przed Karolem Darwinem najpoważniejszą hipotezę w sprawie ewolucji
wysunął Jean-Baptiste Lamarck, żyjący kilkadziesiąt lat wcześniej. W swojej Filozofii zoologii założył, że zdobyte w ciągu życia osobniczego cechy są
przekazywane następnym pokoleniom. Zaspokajanie potrzeb miało wymuszać
na organizmach wykształcenie nowych cech adaptacyjnych, które zwiększały
prawdopodobieństwo przeżycia. Na przykład żyrafy, sięgając do coraz wyższych partii drzew w celu zdobycia pożywienia, wykształciły długie szyje21.
Fakty naukowe jednak nie potwierdziły tej teorii. Sytuację radykalnie zmienił Darwin. W czasie swej podróży badawczej na statku Beagle od 27 grudnia
1835 do 2 października 1836 roku pływał wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej. W czasie tej podróży Darwin stał się wytrawnym przyrodnikiem, zbierając
okazy roślin i zwierząt. Z czasem zaczął gromadzić dane potwierdzające ewolucję oraz rozważać, jakie mogą być jej przyczyny. Pod wpływem prac Thomasa
Malthusa szybko opracował teorię doboru naturalnego. W swojej autobiografii
Darwin napisał: „Ponieważ przez ciągłą obserwację zwyczajów zwierząt i roślin byłem nastawiony tak, że mogłem docenić znaczenie walki o byt, która toczy się wszędzie, od razu uderzyła mnie myśl, że w tych warunkach zmiany
18
19
20
21

Augustyn, De Trinitate, [przekł.] M. Stokowska, Poznań-Warszawa-Lublin 1963, III, 9, 16.
Zob. S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000, s. 351.
D. J. Futuyma, Ewolucja, [przekł. pod red.] J. Radwana, Warszawa 2008, s. 5.
Zob. J. B. Lamarck, Filozofia zoologii, [przekł.] K. Zaćwilichowska, Warszawa 1960.
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korzystne będą wykazywać tendencję do utrzymywania się, a niekorzystne – do
zanikania”22. Według Darwina gatunki powstają w drodze stopniowych, drobnych, niekiedy niewidocznych zmian, które gromadząc się w większej liczbie
tworzą odmiany, a potem w sposób płynny i ciągły mogą doprowadzić do powstania nowych gatunków. Ewolucja odbywałaby się więc w sposób ciągły
i bezskokowo23. Jego teoria sprzeciwiała się dotychczasowym przekonaniom,
obowiązującym w naukach przyrodniczych. Musiał więc wystąpić przeciwko
znanym autorytetom, które także w jego czasach były słuchane i podziwiane.
Pisał: „Stary, przytaczany przez Paleya argument o celowości w przyrodzie,
który dawniej wydawał mi się tak przekonywający, upada obecnie z chwilą odkrycia prawa doboru naturalnego. Nie możemy już dłużej utrzymywać, że na
przykład piękne zawiasy skorupy małży musiały być wykonane przez istotę
rozumną, tak jak zawiasy drzwi – przez człowieka”24. Darwin przewidywał, że
powstaną kontrowersje wskutek opublikowania wyników jego prac naukowych.
Opracował bowiem teorię ewolucji, która nie potrzebuje Boga jako koniecznej
przyczyny do zaistnienia zmian w świecie przyrody.
Z tym wiązał się nowy sposób uprawiania nauki. Przyjęto bowiem zasadę
naturalizmu metodologicznego, która mówi, że w wyjaśnianiu zjawisk przyrodniczych nie możemy sięgać po przyczyny pozanaturalne, czyli na przykład po interwencję Boga. Ciągi przyczyn i skutków, do których odwołujemy
się w swych procedurach eksplanacyjnych muszą zawierać się w świecie materialnym. W tym poglądzie jest jakiś racjonalny fundament. Jak zauważa
Jodkowski: „[…] nauka z natury rzeczy nie może badać tego, co jest poza jej
zasięgiem. Jeśli istnieje świat nadprzyrodzony, jeśli istnieje Bóg jako byt transcendentny wobec świata, to – oczywiście – taka rzeczywistość nie może stać
się przedmiotem badań naukowych. Badania naukowe mogą dotyczyć tylko
świata, w którym żyjemy, świata materialnego”25. Naturalizm metodologiczny
należy odróżnić od ontologicznego. Według drugiego, „przyroda jest zamkniętym systemem naturalnych przyczyn i skutków i nic poza nim nie istnieje, a jeśli nawet istnieje, to na nią nie oddziałuje”26. Dla wielu kreacjonistów naturalizm metodologiczny implikuje naturalizm ontologiczny, choć według innych
tak nie jest. Wydaje się bowiem, że porzucenie przez naukę misji poszukiwania śladów Boga w świecie jest pokusą, aby ostatecznie wyeliminować element
22

23
24
25

26

K. Darwin, Autobiografia, [przekł.]. S. Skowron, [w:] Dzieła wybrane, t. 8, Warszawa 1960,
s. 22.
Zob. J. Nusbaum, Idea ewolucji w biologii, t. 1, Warszawa 1952, s. 454.
K. Darwin, Autobiografia, s. 43.
K. Jodkowski, Istota sporu ewolucjonizm – kreacjonizm, „Roczniki Filozoficzne” 50 (2002),
z. 3, s. 190.
D. Sagan, Naturalizm metodologiczny. Konieczny warunek?, „Roczniki Filozoficzne” 61 (2013),
z. 1, s. 74.
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boski z codziennego życia27. W epoce pozytywizmu, zapoczątkowanego przez
A. Comte’a, taka wizja rzeczywistości była użyteczna dla naukowców, którzy
wsparli nowy paradygmat nauki.
Darwin długo zwlekał z publikacją, zbierając kolejne dowody na poparcie
postawionych w pracy tez. Dopiero w roku 1859 ukazała się książka O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt28. To wydarzenie natychmiast uczyniło Darwina
sławnym, równocześnie wywołując kontrowersje, szczególnie w kręgach religijnych. Nowo powstała teoria była przekonująca, ponieważ wyjaśniała liczne
zjawiska biologiczne, które wcześniej uważano za przyrodnicze osobliwości lub
za elementy boskiego planu świata. Darwinowska teoria wspólnego pochodzenia wyjaśniała odkrycia dokonane przez anatomów porównawczych29.
Teoria doboru naturalnego okazała się niezwykle płodna, prowadząc do niezwykłych rezultatów. Weźmy na przykład efekt Baldwina. Hipoteza ta głosi, że
odpowiedź organizmu na skrajne warunki środowiskowe może zostać utrwalona genetycznie, jeśli warunki takie utrzymają się przez dłuższy czas. Okazuje
się, że takie prawo dotyczy ludzi spędzających dłuższy czas na znacznej wysokości nad poziomem morza. W populacjach tubylczych Ameryki Południowej,
żyjących w wysokich Andach, organizmy produkują więcej czerwonych krwinek, niż organizmy mieszkańców nizin. Występowanie efektu Baldwina potwierdzono u wielu gatunków30. To tylko jeden z przykładów, potwierdzających
działanie doboru naturalnego. W latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku
doszło do syntezy, która stanowi połączenie teorii Darwina z osiągnięciami genetyki i powstała przy współudziale genetyków, systematyków i paleontologów.
Największe zasługi dla rozwoju teorii ewolucji ma biologia molekularna,
która dostarczyła najmocniejszych argumentów za istnieniem ewolucji organizmów. Wspiera neodarwinizm w dwojaki sposób: po pierwsze, pokazuje jedność życia widoczną w strukturze DNA i w funkcjonowaniu organizmów na
poziomie enzymów i innych cząsteczek białkowych. Po drugie, umożliwia rekonstrukcję uprzednio nieznanych zależności ewolucyjnych, potwierdzając,
poprawiając i umieszczając w czasie wszystkie zdarzenia ewolucyjne od uniwersalnego przodka do wszystkich żyjących dziś organizmów. Dodatkowym
atutem biologii molekularnej jest osiągnięcie niezwykłej precyzji, poprzez sto27

28
29

30

Zob. A. Plantinga, Naturalizm metodologiczny?, „Filozoficzne Aspekty Genezy”, t. 11 (2014),
s. 37-93, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/images/FAG/2014.t.11/art.03.pdf, (26.02.2016).
Pierwsze wydanie polskie: W. Mayzl [przekł.], Warszawa 1873.
Zob. E. Mayr, To jest biologia. Nauka o świecie ożywionym, J. Szacki [przekł.], Warszawa
2002, s. 141-143.
Zob. F. J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, P. Dawidowicz [przekł.], Warszawa
2009, s. 63-65.
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sowanie metod matematycznych w określaniu prawdopodobieństwa zajścia danej mutacji genetycznej31. Znaczące zasługi dla rozwoju teorii ewolucji molekularnej posiada Motoo Kimura, który udowodnił, że ewolucja sekwencji DNA
zachodzi przede wszystkim na skutek dryfu genetycznego, a nie w wyniku działania doboru naturalnego. Utrzymywał on, że różne allele tego samego genu
utrwalają się losowo w różnych populacjach. W dowolnym momencie prawdopodobieństwo, że określony allel w przyszłości się utrwali, jest równe aktualnej
częstości jego występowania32.
Na przestrzeni wielu lat badań udoskonalano teorię ewolucji. Doprecyzowano jej prawa i wskazano na słabe punkty. Należy się jednak zgodzić z tym, że
jest to jedna z najważniejszych teorii naukowej wszechczasów. Biolog, Michael
Denton, wskazuje na olbrzymi wpływ tej teorii w dziedzinach znajdujących się
poza naukami przyrodniczymi:
Bez Darwinowskiej rewolucji nie można pojąć dwudziestego wieku. Prądy społeczne i polityczne, które rozprzestrzeniły się po świecie w ciągu ubiegłych osiemdziesięciu lat, byłyby niemożliwe bez jej intelektualnej sankcji. […] Wpływ teorii
ewolucji na dziedziny odległe od biologii jest jednym z najbardziej spektakularnych
przykładów w historii tego, jak wielce spekulatywna idea, dla której nie ma żadnego
naprawdę mocnego świadectwa naukowego, zaczęła kształtować myśl całego społeczeństwa i dominować nad epoką33.

Julian Huxley również zauważył, że ewolucjonizm jest czymś więcej niż
teorią naukową: „Nasza obecna wiedza faktycznie zmusza nas do poglądu, że
cała rzeczywistość jest ewolucją – procesem przekształcania się”34. Z tych wypowiedzi łatwo wywnioskować, że ewolucjonizm wyraźnie przekracza granicę,
którą wyznacza teoria ewolucji. Staje się bowiem próbą ewolucyjnego interpretowania zjawisk dotyczących kultury, etyki czy teorii społeczeństwa.
Podczas gdy w kontrowersjach XIX wieku kwestią do rozstrzygnięcia
było pytanie: czy można powstanie człowieka uzależnić od rozwoju niższych
istot zwierzęcych?, to we współczesnych sporach podstawowym zagadnieniem pozostaje kwestia zakresu i ostatecznych uwarunkowań ewolucji. Ewolucjonizm biologiczny wywołuje coraz mniejsze wątpliwości, przynajmniej
na kontynencie europejskim. Należy jednak stwierdzić, że znajdują się i tacy
naukowcy, którzy zaprzeczają teorii ewolucji. Wskazują na konkretne fakty
31
32
33

34

Por. tamże, s. 110-111.
Zob. M. Kimura, The neutral theory of molecular evolution, Cambridge 1983.
M. Denton, Evolution: A Theory in Crisis, Maryland 1986, s. 358 (przekład własny – Łukasz
Polkowski).
Cyt. za: J. Ankerberg, J. Weldon, Fakty w sporze: stworzenie czy ewolucja?, M. Pajewski
[przekł.], Warszawa 2003, s. 9.
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z paleontologii, czy genetyki, które miałyby podważać teorię darwinowską35.
Podstawowe problemy niesie dzisiaj, według J. Życińskiego, ewolucjonizm filozoficzny, w którym poszukuje się odpowiedzi na pytanie: jakie zasady metafizyczne należy przyjąć, by racjonalnie wyjaśnić ewolucję biologiczną oraz
jakich konkretnych następstw tej ewolucji należy oczekiwać na poziomie zjawisk społeczno-kulturowych?36 Darwin posiadał widoczną niechęć do spekulacji metafizycznych. Prawdopodobnie nie był świadomy następstw teorii,
którą ogłosił. Kontynuatorzy jego myśli okazali się odważniejsi. Podjęli próby
ekstrapolacji kategorii ewolucyjnych na różnorodne dziedziny badań naukowych. Przeciwstawiał się temu Bernard Shaw. We wstępie do Back to Methuselah pisał: „Dobór naturalny nie ma żadnych następstw moralnych. Dotyczy
on jedynie tej części ewolucji, która pozbawiona jest celu i inteligencji; przez
to zaś może być zwany doborem przypadkowym albo – jeszcze lepiej – doborem nienaturalnym, jako że nic nie jest bardziej nienaturalne niż przypadek.
Gdyby dało się udowodnić, iż cały świat jest wytworem takiej właśnie ewolucji, byliby to w stanie znieść jedynie durnie i łotry”37. Protest Shawa był wyrazem obrony intelektu, racjonalnych i celowych ludzkich działań, wyjątkowości
ludzkiej kultury. Po drugiej strony barykady stanęli ci biolodzy i filozofowie,
którzy dostrzegli analogię między zjawiskami moralnymi, kulturowymi i społecznymi a światem przyrody rządzonym prawami ewolucji. W tej sposób powstały takie dziedziny jak: epistemologia ewolucyjna, socjologia ewolucyjna
czy antropologia ewolucyjna.
Współczesny ewolucjonizm przybrał formę światopoglądu. Został bowiem
wykorzystany w pozornym konflikcie pomiędzy nauką a religią. W tym sporze
ewolucjonizm jest składnikiem szerszego zespołu teorii i doktryn ściśle powiązanych z nauką. Analizując historię owego sporu ma się wrażenie, że pojawienie się teorii ewolucji było swoistym katalizatorem, przyśpieszającym konfrontację obu dziedzin życia człowieka. Brali w tym udział zarówno przedstawiciele
instytucji religijnych, jak i naukowych. Wśród tych ostatnich najbardziej znani
byli Thomas H. Huxley i Ernst H. Haeckel. Obecnie Richard Dawkins kontynuuje tę misję, wydając coraz to śmielsze pozycje, przedstawiające religię jako
wyłączny wytwór kultury ludzkiej. Podzielanie przekonań ewolucjonistycznych
traktowano i traktuje się nadal jako probierz rzetelnego rozeznania się w przyrodoznawstwie i posiadania „postępowych” poglądów na świat38.
35

36
37

38

Zob. D. J. Kenny, „Pomyłki” ewolucjonizmu, [w:] M. Pajewski, Stworzenie i ewolucja, Bielsko
Biała 1992, s. 172-181; J. Ankerberg, J. Weldon, Fakty w sporze: stworzenie czy ewolucja?.
Por. M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, Tarnów 1996, s. 23-28.
B. Shaw, Back to Methuselah,https://archive.org/stream/backtomethuselah13084gut/13084.txt,
(22.02.2016)
Por. J. Zon, Ewolucjonizm, [w:] PEF, t. 3, Lublin 2002, s. 335-351.
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Podsumowując dyskusję wokół ewolucjonizmu, łatwo zauważyć olbrzymie
pole do dyskusji pomiędzy samymi biologami, a także pomiędzy biologami
i filozofami. Teoria ewolucji okazała się bowiem bardzo płodna i dostarczyła
inspiracji nie tylko tym, którzy badają przyrodę ożywioną. Dzisiaj ewolucjonizm jawi się przede wszystkim jako element sporu dotyczącego wizji człowieka w świecie. Daje bowiem narzędzia do wysuwania tezy o Bogu jako niepotrzebnym składniku w procesie wyjaśniania procesów życiowych i społecznych.
W skrajnej wersji prowadzi do materializmu. Charles C. Gillispie, historyk nauki z Uniwersytetu w Princeton, pisząc o teorii ewolucji we współczesnym dyskursie mówi: „przedziwne jest to, iż w sto lat później właśnie teologowie nauczyli się, jak żyć z teorią ewolucji. Natomiast nie nauczyli się tego, i nie mogą
się nauczyć ci ateiści, którzy chcieliby zamiast Boga przyjąć przyrodę jako źródło moralności i etyki”39.

3. Teoria inteligentnego projektu
Oprócz stanowisk kreacjonistycznych i ewolucjonistycznych spotykamy
także teorię, która ma za zadanie niejako pogodzić oba stanowiska, a mianowicie teorię inteligentnego projektu40. Z jednej strony mierzy się z dziewiętnastowieczną teorią powstawania gatunków, przedstawianą przez Darwina, z drugiej
zaś szuka w procesach ewolucyjnych śladów Projektanta. Zwolennicy nowej
teorii pokazują nienaukowość ewolucjonizmu. Twierdzą, że działanie mechanizmu ewolucji darwinowskiej (dobór naturalny i mutacje) może spowodować
zmiany jedynie w obrębie gatunku (powstanie nowych odmian i ras), ewentualnie rodzajów, natomiast nie może doprowadzić do powstania istotnie nowych
planów budowy organizmów, czyli utworzenia nowych typów bądź gromad.
Ponieważ mechanizm darwinowski jest niewystarczający, zatem, według zwolenników projektu, musiał działać inteligentny projektant, a tym samym jego
istnienie zostało wykazane na gruncie nauk przyrodniczych. Z punktu widzenia historyka nauki, teoria inteligentnego projektu jest reakcją na ateistyczną
interpretację teorii ewolucji. Nastroje antyewolucjonistyczne w USA wyraźnie
uwidoczniły się w 1925 roku, kiedy to w Dayton w stanie Tennessee odbył się
tzw. „małpi proces”. Nauczyciela miejscowej szkoły – Johna Thomasa Scopesa – oskarżono o złamanie świeżo ustanowionego w stanie Tennessee prawa,
zabraniającego nauczania w szkołach publicznych teorii Darwina w zakresie
ewolucji człowieka. Proces wygrali kreacjoniści, ale było to zwycięstwo jedynie
39
40

Cyt. za: M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, s. 27.
Zob. D. Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, Zielona
Góra 2010.
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czasowe. Okazało się bowiem, że dzięki temu wydarzeniu w środowiskach intelektualistów zwiększyła się niechęć do myśli kreacjonistycznej. Jak podaje Jodkowski: „Poglądy kreacjonistyczne zostały zdyskredytowane do tego stopnia, że
przez następne 40 lat słowo «kreacjonista» stało się synonimem wyrażenia «najczęściej niewykształcony członek niewielkiego wyznania protestanckiego»”41.
Kreacjoniści jednak nie zrezygnowali z walki. Szukali sposobu obrony swoich
przekonań w samym środowisku naukowym. Za jedno z pierwszych wydarzeń,
które odegrały istotną rolę w tworzeniu teorii inteligentnego projektu, uznaje się publikację książki Zagadka pochodzenia życia42, której pierwsze wydanie ukazało się w 1984 roku. Jej autorami byli trzej naukowcy: chemik Charles
Thaxton, materiałoznawca Walter Bradley i geochemik Roger Olsen. Głównym
celem tych naukowców było obalenie naturalistycznych koncepcji powstania życia na Ziemi. Badali oni między innymi koncepcję bulionu pierwotnego. Efektem była konstatacja, że mechanizmy powstania życia na Ziemi zaproponowane przez naturalistycznych ewolucjonistów nie wyjaśniają w sposób
adekwatny złożoności organizmów żywych.
Ta pozycja zapoczątkowała proces badania ewolucyjnych twierdzeń z perspektywy naukowej. Następne lata obfitowały w różnego rodzaju publikacje,
podważające fakt istnienia ewolucji oraz wskazujące na możliwość odczytania
śladów pozostawionych przez Projektanta43. W ten sposób uformowało się środowisko naukowców: biologów, paleontologów, chemików, biochemików i in.,
których nazywamy dzisiaj zwolennikami teorii ID (Intelligent Design). Tworzą
oni wiele organizacji, wśród których najbardziej cenioną jest Discover Institute
w Seattle. Wśród najbardziej znanych przedstawicieli można wymienić Michaela Behego, Stephena Meyera, czy też Phillipa E. Johnsona. W ostatnich latach
wpływ teorii inteligentnego projektu rozprzestrzenia się intensywnie w Europie, stając się wręcz zjawiskiem globalnym. W Polsce zwolennikami teorii
inteligentnego projektu są Piotr Lenartowicz i Eugeniusz Moczydłowski. Od
2004 roku w ramach Uniwersytetu Zielonogórskiego działa Zielonogórska Grupa Lokalna „Nauka a Religia”, zamieszczająca w swoim serwisie internetowym
teksty dotyczące kontrowersji między koncepcją inteligentnego projektu a darwinizmem. Grupa prowadzi też internetowe czasopismo „Filozoficzne Aspekty
Genezy”44.
41
42

43

44

K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem, s. 5.
Zob. Ch. Thaxton, W. Bradley, R. Olsen, The Mystery of Life’ s Origin. Reassessing Current
Theories, Pensylwania 1984.
Zob. M. Denton, Evolution: A Theory in Crisis, Maryland 1986. Książka Dentona ukazała się
po raz pierwszy w Anglii w 1985 roku; T. Woodward, Doubts About Darwin: A History of Intelligent Design, New York 1988.
Zob. http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=czasopismo, (25.02.2016).
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Teorię inteligentnego projektu wyróżniają następujące cechy:
1.	Skupia się na obserwacji i analizie zjawisk naturalnych, rozciągającej
się od astrofizyki, poprzez mikroorganizmy tu na Ziemi, po subatomowe
właściwości chemiczne.
2.	Odkrywa, że dana struktura żywego organizmu jest „nieredukowalnie złożona”.
3.	Wyprowadza główny wniosek: inteligentny projektant stworzył „nieredukowalnie złożoną” strukturę organizmu.
4.	Wysuwa następującą tezę: Inteligentny projektant jest preferowanym
przez badacza bogiem lub siłą działającą celowo. Rzecznicy teorii ID na
ogół kwestionują to twierdzenie (ponieważ nie da się go dowieść), chociaż i tak przyjmują je na poziomie osobistym.
Podstawowa strategia argumentacji za niewystarczalnością teorii ewolucji
polega na wskazywaniu przykładów „nieredukowalnej złożoności”. W książce Michaela Behego Czarna skrzynka Darwina45 spotykamy wiele takich
przykładów. Jej autor zwraca uwagę chociażby na skomplikowaną strukturę
oka ludzkiego i dowodzi, że prawdopodobieństwo wyewoluowania tak skomplikowanego organu na przestrzeni nawet kilku milionów lat jest niewielkie.
Darwin sugerował bowiem, że u początku ewolucji oka istniała pewna światłoczuła plamka, która pozwalała odróżnić światło od ciemności. Rozgwiazdy
mają nieco bardziej skomplikowany narząd światłoczuły, który mieści się we
wgłębieniu. Ewolucja postępowała w kierunku zwiększania krzywizny widzenia. Niektóre organizmy rozwiązały problem czułości, rozwijając prymitywne
formy soczewek poprzez umieszczenie żelatynowego materiału we wgłębieniu. Stopniowe udoskonalenie soczewek mogło w końcu umożliwić odbieranie ostrych obrazów. W efekcie powstały tak skomplikowane narządy jak oko
człowieka czy sokoła46. Taki redukcjonizm jest według Behego naiwny. Jako
doświadczony biochemik wskazuje na skomplikowany mechanizm widzenia,
który nawet na poziomie współdziałania białek jest trudny do wytłumaczenia47.
45

46

47

Zob. M. Behe, Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu, D. Sagan [przekł.], Warszawa 2008.
Por. K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, J. Roj [przekł.], Warszawa 2009, s. 196-197.
D. Sagan podaje biochemiczny mechanizm widzenia: „Najpierw foton światła oddziałuje
z cząsteczką, zwaną 11-cis-retinalen, która w mgnieniu oka przekształca się w trans-retinal. To
wymusza z kolei zmianę kształtu silnie związanego z retinalem białka rodopsyny. Ze zmianą struktury rodopsyny idzie w parze zmiana jej zachowania. Białko nazwane jest teraz metarodopsyną II. Przyczepia się ono do innego białka, zwanego transducyną. Transducyna wiąże
się następnie z cząsteczką, zwaną GTP. Połączona molekuła – GTP-transducyno-metarodopsyna II – oddziałuje teraz z fosfodiestrazą, białkiem, znajdującym się w wewnętrznej bonie
komórkowej. Fotodiestraza uzyskuje w ten sposób zdolność do odcinania cząsteczek cGMP,
obniżając ich koncentrację w komórce. Molekułę cGMP wiąże też inne białko błonowe, zwane
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Poza tym podaje przykłady złożoności rzęski i wici bakteryjnej48, mechanizmu kaskady krzepnięcia krwi49, transportu komórkowego50, czy systemu immunologicznego51. Z tych faktów naukowych Behe wyprowadza wniosek, że
należy szukać innej przyczyny powstania tak skomplikowanych struktur organizmów żywych, niż przyczyny naturalne. „Innymi słowy, wykluczona jest
możliwość uformowania się nieredukowalnej złożoności w bezpośrednim
procesie darwinowskim. Choć powstaje możliwość okrężnej drogi powstania
układów nieredukowalnie złożonych, zdaniem Behego nikt nie wie, jak mogłyby one powstać na drodze jakiegokolwiek ślepego procesu naturalnego”52.
Jaka jest więc przyczyna pojawienia się omawianych wyżej struktur? Zdaniem
Behego jedynym czynnikiem, który potrafi to stworzyć, jest inteligencja. „Projektant rozmyślnie zaplanował, jaką budowę winno mieć to urządzenie, jak
powinno funkcjonować, oraz szczegółowo określił, co trzeba zrobić, aby je
skonstruować. Na podstawie tego projektu on (lub ktoś inny) mógł wykonać
i połączyć odpowiednie części, realizując swój plan”53. Taki wniosek jest możliwy, ponieważ skomplikowane układy biochemiczne przez podobieństwo porównuje się do mechanizmów skonstruowanych przez człowieka. Dodatkowo
utrzymuje się, że wniosek o konieczności istnienia Projektanta nie jest podyktowany religijnie.
Teoria inteligentnego projektu jest jednak mocno krytykowana przez licznych ewolucjonistów, a nawet kreacjonistów. Wydawałoby się, że odkryty
w przyrodzie Projektant modelowo pasuje do obrazu chrześcijańskiego Boga
Stwórcy. Jednak, jak zauważa Jodkowski: „bliższe przyjrzenie się wypowiedziom zwolenników inteligentnego projektu pokazuje, że ich antynaturalizm nie
jest nadnaturalizmem, ani tym bardziej kreacjonizmem”54. Sam Behe przyznaje
bowiem, że zadaniem nauki nie jest identyfikacja Projektanta. Należałoby bowiem posiadać dodatkowe przesłanki filozoficzne lub teologiczne, aby wskazać na Boga. Twierdzi, że: „kwestia identyczności projektanta będzie po prostu

48
49
50
51
52
53
54

kanałem jonowym, które działa podobnie do bramy wjazdowej, regulując liczbę jonów sodu
w komórce. Gdy zmniejsza się ilość molekuł cGMP, kanał zamyka się, powodując obniżenie
koncentracji dodatnio naładowanych jonów sodu. Potencjał elektryczny w błonie komórkowej
traci tym samym stan równowagi, a to wywołuje wysłanie impulsu do mózgu przez nerw wzrokowy i zachodzi widzenie” (D. Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Warszawa 2008, s. 38).
Zob. M. Behe, Czarna skrzynka Darwina, s. 59-69.
Zob. tamże, s. 73-79.
Zob. tamże, s. 98-104.
Zob. tamże, s. 108-124.
D. Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, s. 56.
Tamże, s. 57.
K. Jodkowski, Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu, „Roczniki Filozoficzne” 54
(2006) z. 2, s. 65.
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ignorowana przez naukę”55. Z tego wynika, że teoria ta przez swoją neutralność
w kwestii istnienia Boga jako przyczyny sprawczej świata zachowuje zasadę
naturalizmu metodologicznego, podobnie jak ewolucjonizm. Jednakże zwolennicy ID pomimo deklarowanej neutralności, często na zamkniętych spotkaniach
twierdzą wprost, że ów Projektant faktycznie jest chrześcijańskim Bogiem.
Dodatkowo wskazuje się na wiele innych problemów natury metodologicznej omawianej teorii. Aby teoria była naukowa nie wystarczy zachowanie
zasady naturalizmu metodologicznego. Powinna ona też być testowalna, czyli poddawać się weryfikacji i falsyfikacji. Okazuje się, że Projektant odkryty
w przyrodzie nie poddaje się naukowemu badaniu. Jako istota nadnaturalna wymyka się prawom fizyki, chemii czy biologii. Z tego powodu centralna prawda,
do której podprowadza teoria ID jest nieobalalna. Nie można bowiem wskazać
faktu, który by wprost zdemaskował fałsz tej teorii. Innym problemem jest wyjaśnianie powstawania danych struktur czy mechanizmów organizmów żywych
przez naukowców ID bez odwołania się do praw przyrody. Mimo, że postulują
oni, że teoria inteligentnego projektu nie jest teorią biologiczną lecz historyczną
i posługuje się metodami historycznymi, to nadal wykraczają poza granicę naukowego wyjaśniania56. W końcu można też postawić zarzut braku niezależnego
źródła wiedzy o Projektancie. Robert Pennock pisze:
[...] archeolodzy mogą rozpoznać coś jako artefakt lub zasugerować możliwe
cele, do jakich służył odkopany przez nich nieznany przedmiot, ponieważ mają już
pewną wiedzę o procesach przyczynowych w przypadku tego typu zjawisk i wyczuwają, jaki zakres celów może się z nimi wiązać. Trudniej prowadzić badania
dotyczące tego pojęcia [intencjonalnego projektu] w przypadku inteligencji pozaziemskiej, a jeszcze trudniej, gdy mowa o możliwości inteligencji zwierząt czy maszyn. Ale gdy podejmowana jest próba przejścia od czynników i sił naturalnych do
nadnaturalnych, czego pragną kreacjoniści, „projekt” zupełnie traci związek z rzeczywistością, jaką znamy lub możemy poznać naukowo57.

Choć teoria inteligentnego projektu niesie skojarzenia religijne i jej zwolennicy w większości są osobami wierzącymi, to nie można jej postrzegać jako
przedsięwzięcia wyłącznie religijnego. Ma ona bowiem aspiracje naukowe
i przez naukowców jest wciąż rozwijana. Jak stwierdza Dariusz Sagan teoria
55

56
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M. Behe, Współczesna hipoteza inteligentnego projektu. Łamanie reguł, D. Sagan [przekł.],
„Na Początku…” 12 (2004), nr 7-8, s. 244.
Zob. D. Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, s. 277-288.
R. T. Pennock, The Wizards of ID: Reply to Dembski, [w:] Pennock [red.], Intelligent Design Creationism and Its Critics. Philosophical, Theological and Scientific perspectives, Cambridge 2001, s. 654 (cyt. za: D. Sagan, Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu, s. 289).
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ID niesie pewne niebezpieczeństwo dla nauki. „[…] podczas gdy argumentując
w sposób racjonalny za istnieniem rzeczywistego projektu w przyrodzie, może
na zawsze pozostawić pewne kwestie – jak tożsamość projektanta czy jego metoda stwarzania – w sferze przekonań irracjonalnych, tj. wiary”58. Z tego powodu wydaje się, że teoria inteligentnego projektu niczego nie wyjaśnia, pozostawia zaś pytania, na które nie może dać ostatecznej odpowiedzi. Słusznie więc
jest często oskarżana o wprowadzanie zamieszania w sporze pomiędzy ewolucjonizmem i kreacjonizmem. Byłaby do zaakceptowania gdyby ograniczała się tylko do wykazywania niewystarczalności ujęć czysto naturalistycznych
przy wyjaśnianiu pochodzenia świata i życia proponowanych przez neodarwinizm. Gdy jednak próbuje się ją traktować jako teorię naukową, pojawiają się
trudności, gdyż na płaszczyźnie przyrodniczej nie udziela ona odpowiedzi na
pytanie o naturę projektanta. Można wprawdzie twierdzić, że obecna nieznajomość tej natury nie oznacza, że nie zostanie ona w jakimś momencie poznana. Jest to jednak wybieg, ponieważ projektantem są zawsze jakieś inteligentne
istoty, żyjące gdzieś we wszechświecie. Rodzi się więc pytanie, dlaczego nie
możemy ich obecnie dostrzec. A jeżeli jest to Bóg, to w tym momencie przechodzi się z płaszczyzny przyrodniczej na filozoficzną czy nawet teologiczną.

Zakończenie
Podsumowując można powiedzieć, że ewolucja jako zjawisko przyrodnicze
od początku wzbudzało kontrowersje nie tylko w środowiskach naukowych.
Teoria nabudowana na zmienności gatunków szybko stała się narzędziem sporu
światopoglądowego, który trwa po dziś dzień. W tym sporze warto mieć świadomość różnych stanowisk, prezentowanych zarówno przez kreacjonistów jak
i ewolucjonistów. Dodatkowo zawsze należy szukać płaszczyzny porozumienia
środowiska naukowego i religijnego. Wydaje się, że kreacjonizm ewolucyjny
jest jedną z takich propozycji. Nie zadowala ona jednak tych, którzy są daleko
od poszukiwania ponadnaturalnych przyczyn zjawisk zachodzących w świecie.
Nie sprawdza się też Teoria Inteligentnego Projektu z uwagi na zarzuty metodologiczne. Należy więc poszukiwać kolejnych rozwiązań, które odpowiedziałby
na oczekiwania obu stron tego sporu.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia trzy główne stanowiska w sporze o początek i rozwój życia na
Ziemi. Kreacjonizm to najstarszy pogląd, utrzymujący, że gatunki roślin i zwierząt pochodzą od Boga. Opis tego procesu znajdujemy w początkowych rozdziałach Starego
Testamentu. Publikacja Karola Darwina pt. On the Origin in Species z 1859 roku była
początkiem nowego nurtu myślowego o nazwie ewolucjonizm. Uważano bowiem, że
gatunki ewoluują na drodze doboru naturalnego. Na przestrzeni lat teoria ewolucji się
rozwijała, szczególnie za sprawą powstania genetyki i biologii molekularnej. Stała się
też narzędziem walki z wiarą chrześcijańską. Trzecie stanowisko – Teoria Inteligentnego
Projektu – jest próbą wykorzystania nauki, aby wesprzeć stanowisko kreacjonistyczne.
Zwolennicy tego poglądu poszukują przykładów w świecie przyrody, które podważają
istnienie ewolucji w przyrodzie. Spotykają się jednak z zarzutami natury metodologicznej.
Słowa kluczowe: Karol Darwin, kreacjonizm, ewolucjonizm, Teoria Inteligentnego
Projektu, teoria ewolucji

Abstract
The attempts to clarify the fact of biological evolution
The article presents three main attitudes in the dispute about the origin and development of life on Earth. Creationism is the oldest view, which claims that species of plants
and animals originate from God. Detailed description of this process we can find in the
initial chapters of the Old Testament. Publication of Charles Darwin’s book On the Origin in Species was the beginnig of the new thought called evolutionism. People thought
the species are evolving by natural selection. Theory of evolution was evolving over the
years due to genetic and molecular biology. This theory has become a fighting tool with
the Christian faith. The third attitude – Intelligent Design Theory – is an attempt to use
science to support Creationism. Supporters of this view are searching for the examples
inside nature, which might undermine the existence of evolution. However, they meet
with the accusations of methodological nature.
Keywords: Charles Darwin, creationism, evolutionism, Intelligent Design Theory, theory of evolution
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Relacja teorii i działania – istotny problem teologii pastoralnej

Studia Paradyskie, t. 28, 2018, s. 375–409

Sergio Lanza1
Como

Relacja teorii i działania – istotny problem teologii
pastoralnej2
[…] Nie można stawić czoła kwestii tożsamości teologii pastoralnej w zakresie jej przedmiotu i metody, jeśli nie rozwiąże się (lub nie spróbuje rozwiązać) gordyjskiego węzła relacji teoria – praktyka. Od tego zależy sama prawomocność tej dyscypliny (ośmieliłbym się powiedzieć: zrozumienie jej
tożsamości i niezbywalnej konieczności), jak również jej epistemologiczne
ukształtowanie. Aby teologia pastoralna prezentowała się jako refleksja nad
działalnością duszpasterską opracowana naukowo, osadzona na teologicznym
fundamencie i znacząca antropologicznie, konieczne jest przede wszystkim
rozwiązanie podstawowej trudności, którą dzieli ona ze wszystkimi naukami
praktycznymi, tej właśnie dotyczącej relacji teoria – praktyka. Jest oczywiste,
że kwestię tę da się rozwiązać w stylu Aleksandra Macedońskiego: zamiast wyrafinowanej, pobudzającej wyobraźnię, alegoryzującej interpretacji Pism, pyszny miecz Macedończyka, który bezlitośnie rozcina węzeł. Jeśli się odrzuci to
nie-rozwiązanie (najbardziej rozpowszechnione i stosowane, będziemy musieli
1

2

Przekład dokonany przez ks. dra Andrzeja Sapiehę, wykładowcę w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze (jednostka PWT we Wrocławiu). Sergio
Lanza (1945-2012) – prezbiter diecezji Como (Włochy), specjalizował się w dziedzinie nauk
biblijnych, teologii i pedagogiki, przez długi czas wykładał teologię pastoralną na Papieskim
Instytucie Pastoralnym Redemptor Hominis przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim inicjując w ten sposób tzw. szkołę Laterańczyków, był konsultorem Kongregacji do spraw Duchowieństwa i Papieskiej Rady do spraw Kultury oraz asystentem kościelnym Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore
Jest to trzeci rozdział pracy Introduzione alla teologia pastorale, t. 1, Teologia dell’azione
ecclesiale, Brescia 1989, s. 138-171. W języku włoskim nosi on tytuł: Nodo cruciale: teoria
e prassi. W niniejszym tłumaczeniu opuszczono pewne jego fragmenty, które byłyby niezrozumiałe bądź zbędne poza kontekstem całej publikacji. Opuszczenia zaznaczono zaznaczono
wielokropkiem ujętym w nawias kwadratowy. Jeśli natomiast ten znak znajduje się w cytatach,
oznacza opuszczenia dokonane przez samego autora. Tam, gdzie to możliwe, w przypisach
uwzględniono polskie wydania przytaczanych tekstów. Za życzliwe wyrażenie zgody na opublikowanie polskiego przekładu tłumacz wyraża wdzięczność wydawnictwu Queriniana.

375

Sergio Lanza

poddać je dokładniejszej i bezpośredniej krytyce), trzeba wyjść od fundamentalnej idei mówiącej, iż ludzkie działanie, w swojej konkretności i sytuacyjności
(pozwólmy sobie na neologizm), nie da się nigdy całkowicie wywieść z teorii,
podobnie jak nie można go powierzyć dowolności. W tym, co dotyczy naszego specyficznego obszaru, oznacza to, że kościelne działanie duszpasterskie, ze
względu na konstytutywne odniesienie do danych historyczno-empirycznych
z jednej strony, i do normatywnej treści wiary z drugiej, nie może być wywiedzione, w swoim „tu i teraz”, z ogólnie ważnych teoretycznych pryncypiów,
zarówno przyjętych w obszarze jakiejś teorii działania o charakterze socjo-filozoficznym, jak i zapożyczonych z fundamentalnych twierdzeń dogmatycznych
lub moralnych. Z drugiej strony, działanie chrześcijańsko-kościelne znajduje
się w konstytutywnym związku z wiarą chrześcijańską, w obszarze której jest
umieszczone i w świetle której musi być oceniane. Największa trudność polega właśnie na wypracowaniu kryteriów działania i osądu zdolnych do przezwyciężenia antynomii pomiędzy obiektywną niewyprowadzalnością pryncypiów działania z czystej teorii, a normatywnym zakorzenieniem w wierze.
Najeżone przeszkodami zamierzenie, któremu jednak na płaszczyźnie doświadczalnej przychodzi z pomocą świadomość, że życie Kościoła reprezentuje już
w jakiś sposób wartość jednocześnie teoretyczną i praktyczną, o cechach niby
jakiegoś sensorium3 autentycznego działania chrześcijańskiego i to wewnątrz
samej praktyki. Ta konstatacja zostaje potwierdzona, w zakresie odpowiedniego
konstruowania teorii działalności kościelnej, przez niektóre nurty współczesnej
myśli, w których praktyka – w szczególności ludzka praktyka emancypacyjna –
przyjmuje aktywną rolę i miejsce, a nie jest redukowana tylko do obszaru zastosowania uprzednich teorii4.
Jest rzeczą bezsporną, iż każda praktyka realizuje i w jakiś sposób „zawiera”
pewną teorię5. W tym miejscu należy zwrócić się najpierw do tych duszpasterzy
(stanowiących być może najliczniejsza grupę), którzy uważają teorię za zbędną
i wręcz przeszkadzającą. Mają oni pewnie częściowo rację, gdy się weźmie pod
uwagę, że sporo teorii (także w dziedzinie teologicznej) tworzy się wychodząc
od przestarzałej problematyki i okazuje się ona chybiona w konfrontacji z konkretnym działaniem. Trzeba jednak uważać, aby nie wylać dziecka z kąpielą.
Przysłowie „ważniejsza praktyka niż gramatyka” (mające pierwotnie zdezawuować bezpodstawne teorie i pobudzić do eksperymentowania rozumianego jako
3

4

5

Por. W. Fürst, Praktisch-teologische Urteilskraft. Auf dem Weg zu einer symbolisch-kritischen Methode der Praktischen Theologie, Zürich – Einsiedeln – Köln 1986, s. 624-625.
Odnoszę się w sposób szczególny do Habermasa teorii działania komunikacyjnego, […], którą
poniżej będzie trzeba podjąć i ocenić.
Por C. Bäumler, Probleme der Theoriebildung Praktischer Theologie, [w:] R. Zerfass, N.
Greinacher, Einführung in die Praktische Theologie, München 1976, s. 77.
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obszar nowych zdobyczy kognitywnych i operatywnych) staje się w ten sposób schronieniem (na swój sposób teoretycznym!) wszystkich wystraszonych
lub rozleniwionych zamiarem odkrycia, jakie modele operatywne stoją za ich
praktyką. W ten sposób tworzy się bardzo niebezpieczne zjawisko ideologizacji. Polega ono na tym, że obowiązująca praktyka oraz leżąca u jej podstaw teoria zostają uznane za absolutną i bezdyskusyjną prawdę6. W rzeczywistości takie duszpasterstwo nie martwi się o motywacje i racje, instynktownie ucieka od
każdej oceny (a więc od typowego aktu praktyki), a szuka wsparcia w argumentach „zdrowego rozsądku” lub w dokumentach urzędowych i magisterialnych,
czytanych głównie we fragmentach i często przez różowe okulary. Teoretykom
zaś zostawia się chętnie otwartą przestrzeń do ich badań, uczonych i bezużytecznych, przyznając czasem przywilej zajęcia miejsca na regale z książkami. Z pewnością nie w taki sposób starożytna i autentyczna tradycja chrześcijańska rozumiała znany aksjomat lex orandi, lex credendi, prawdziwy klejnot
mądrości często dewaluowany do wybrakowanego towaru.
Przede wszystkim było konieczne zdemaskowanie fałszywego alibi działania pozbawionego teorii. W ten sposób jednak wykonano zaledwie pierwszy
krok na trasie pełnej zasadzek. Na przykład hasło „Teologia praktyczna” opracowane niedawno przez P.M. Zulehnera dla Nowego słownika podstawowych
pojęć teologicznych7, wychodzi poprawnie od konstatacji, że każdy człowiek,
„świadomie bądź nieświadomie”, realizuje pewien życiowy projekt, a więc posiada pewną „teorię własnego życia leżącą u podstaw swego działania”8. Stosując oczywistą analogię znaczy to, że również praktyka chrześcijańska przejawia tę samą strukturę, a więc że „teoria leżąca u podstaw działania wiernych
i działania kościelnego może stać się przedmiotem refleksji naukowej”9; to właśnie jest zadaniem teologii praktycznej. Jak dotąd sprawa przedstawia się pro6

7

8
9

Por. N. Greinacher, Das Theorie-Praxis-Problem in der Praktischen Theologie, [w:] F. Klostermann, R. Zerfass, Praktische Theologie heute, München 1974, s. 108: „Istnieje praktyka
nieświadoma, ale nigdy praktyka pozbawiona teorii. Praktyka jest zawsze uwarunkowana jakąś
teorią. Ten, kto nie zdaje sobie z tego sprawy, popada w praktykę ideologiczną”; D. Mieth,
Praxis ohne Theorie?, „Diakonia” 2 (1971), s. 151-152: „Zawężenie praktyki do samej praktyki jest jednak możliwe tylko jako złudzenie […]. Jeżeli praktyka rezygnuje z teorii, nie staje
się praktyką ‚czystą’, ale ideologiczną. Leżąca u jej podstaw teoria pozostaje w formie zakamuflowanej, nie podlegającej zakwestionowaniu: w formie ideologii. Ideologia jest tu skróconą
i niekwestionowaną formą teoretycznej doktryny dla praktycznego zastosowania. Także duszpasterstwo nie jest wolne od ideologicznego skrzywienia. Jego miarą staje się sukces w pozyskiwaniu nowych wiernych lub postępowanie w taki sposób, by wszystko szło gładko (np. liczba chodzących do kościoła czy do komunii)”.
P.M. Zulehner, Praktische Theologie, [w:] P. Eicher [red.], Neues Handbuch theologisches
Grundbegriffe, t. 3, München 1985, s. 400-410.
Tamże, 400.
Tamże, 401.
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sto i linearnie. Za bardzo. Tak bardzo, że sam autor wiele razy zmuszony jest
do korekty kursu w swoim przedłożeniu, by pokazać, iż nie chodzi o wydobycie teorii zawartej w praktyce, aby następnie poddać ją krytycznemu badaniu
(sposób, w którym raz jeszcze obie wielkości pozostają rozdzielone i jedna jest
zastosowaniem drugiej – mniej istotne czy świadomym, czy nieświadomym),
ale o kontekstualne sformułowanie teorii w korelacji z konkretną sytuacją historyczną, a nie o sformułowanie abstrakcyjne, ważne w każdym czasie i miejscu10. Zamiar ten, jak poświadczają ustępy przytoczone w przypisach, powiódł
się jedynie częściowo. Według mnie właśnie dlatego, iż nie został dostatecznie zbadany problematyczny gąszcz relacji teoria – praktyka. Ryzykuje się
w ten sposób popadnięcie w jakiś rodzaj kryptodeduktywizmu, z wszystkimi,
łatwymi do przewidzenia, tego konsekwencjami.
Konkretnie możemy sformułować zagadnienie w tych kategoriach: czy chodzi o wydobycie teorii leżącej u podstaw działania, aby móc ją skonfrontować
z teorią autentycznie prawdziwą, a następnie powrócić do działania z poprawnym projektem wdrożeniowym (aczkolwiek w jakiś sposób dostosowanym do
różnych sytuacji), albo czy działanie ma do powiedzenia teorii coś własnego,
oryginalnego i wyłącznego (wkład wyjaśniający i krytyczny) oraz wpływa aktywnie na tworzenie projektu w jego znaczących rozstrzygnięciach, a nie tylko
jako techniczne wsparcie realizacji obecne w końcowej fazie strategicznej? Dochodzimy w tym miejscu do bardzo delikatnego i kluczowego sedna, od którego
zależy kwalifikacja teologii pastoralnej jako dyscypliny solidnej i posiadającej
własną tożsamość. Zagadnienie wymaga pogłębienia.

10

W bardziej rozbudowanej wersji tego samego tekstu, opublikowanej w: O. Fuchs [red.], Theologie und Handeln, Düsseldorf 1984, pod tytułem Inhaltliche und methodische Horizonte
für eine gegenwärtige Fundamentalpastoral (Horyzonty treściowe i metodologiczne dla teologii pastoralnej fundamentalnej), s. 13-37, Zulehner troszczy się o sprecyzowanie, że sytuacja
„w sposób niepozostawiający wątpliwości współdziała dialektycznie w zdefiniowaniu praktyki”. I kontynuuje: „Z jednej strony, sytuacja (czyli warunki życia ludzi, społeczeństwo) musi
być ukształtowana poprzez chrześcijańskie działanie; z drugiej zaś – sytuacja ze swej strony
współdziała w kształtowaniu zdolności poznawania i formułowania celów przez owo działanie”. Daje się tu wyraz słusznej potrzebie, jak to przyznaje N. Mette w swojej recenzji (Bausteine einer ‚Fundamentalpastoral’, „Diakonia” 16 (1985), s. 283-288), ale nie pogłębia się
następnie jej dynamik operatywnych. Przeciwnie, odnosi się wrażenie jakiegoś trwałego deduktywizmu, zważywszy na fakt, iż w ukształtowaniu swego przedłożenia Zulehner umieszcza kryteriologię przed kairologią. A chociaż powtarza, że „konkretyzacja celów działania jest
‚sytuacyjna’”, to nawet nie wspomina dalej o zadaniu należącym do tak zwanych nauk humanistycznych oraz o licznych i niełatwych problemach, które pociąga za sobą ich obecność na
drodze, chciałoby się nie tylko z nazwy, teologicznej.
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1. Historia udręczonych relacji
Chodzi o kwestię jednocześnie starą i nową. Na pewno jednak to właśnie
w naszych czasach wzajemne przyciąganie ich obu zostaje w najważniejszym
momencie zablokowane przez jakiegoś niewidzialnego don Rodrigo, przez
którego nie dojdzie do tego małżeństwa. Rahner, choć reprezentuje punkt widzenia dogmatyki (a konsekwencje tego ujawniły się w założeniach Handbuch
der Pastoraltheologie11)12, jasno dostrzega własną i specyficzną wartość działania, kiedy uznaje w teologii pastoralnej „istotę niewyprowadzalną z innych,
analogicznych. Chodzi – kontynuuje on – o refleksję ściśle ukierunkowaną na
akt decyzyjny. Tryby, poprzez które Kościół ma się zrealizować w poszczególnych sytuacjach, nie wynikają w sposób wyczerpujący z badania jego istoty”13.
Także tutaj odczuwa się pewną zależność od eklezjologii, przede wszystkim
w tym wtrąceniu „w sposób wyczerpujący”, które zdaje się powierzać teologii
pastoralnej jakieś zadanie uzupełniające, a nie drogę rygorystycznie samodzielną. Tym niemniej, nie może umknąć owo „ma się zrealizować”, poprzez które
przyznaje się teologii pastoralnej specyficzne zadanie wypracowania normatywnych trybów operatywnych, a nie jedynie wykonawczej kompetencji aplikacyjnej. Zresztą, jak przyznaje ostatnio H. Fries, „nie jest też łatwo sprecyzować relację ‚teoria – praktyka’, jak gdyby po teorii następowało, jako konsekwencja,
zastosowanie w porządku praktycznym”14. Z jednej strony – trudność, z drugiej – nieunikniony priorytet: „Zagadnienie relacji wiara – praktyka pod wieloma względami prezentuje się jako centralny problem teologiczny (Kernfrage)15.
Dotyczy bowiem relacji wiary z rzeczywistością pod kątem gnozeologicznym,
hermeneutycznym i praktycznym; stawia pod znakiem zapytania relację pomiędzy bieżącą praktyką i aktualną koncepcją wiary (i odwrotnie); dociera w końcu do węzłowego zagadnienia natury i koncepcji wiedzy teologicznej jako takiej. Warto więc rzucić krótkie spojrzenie w przeszłość.
Chociaż problem ten zostaje postawiony ze szczególnym zdecydowaniem
w epoce nowożytnej, to i starożytność klasyczna nie jest na niego całkowicie
odporna. Podobną problematykę można dostrzec w specyfice koncepcji Parmenidesa i jej opozycji względem Heraklita (nawet jeżeli w tym wypadku nie
11

12
13

14
15

Chodzi o słynny podręcznik teologii pastoralnej: F.X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr [red.],
Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, Freiburg–Basel–Wien 1964-1972 [przyp. tłum.].
Por. S. Lanza, Introduzione alla teologia pastorale, s. 93-96.
K. Rahner, La teologia pratica nel complesso delle discipline teologiche, [w:] tenże, Nuovi
saggi, t. 3, Roma 1969, s. 160.
H. Fries, Teologia fondamentale, Brescia 1987, s. 130.
E. Arens, Elementare Handlungen des Glaubens, [w:] O. Fuchs [red.], Theologie und Handeln,
s. 80.
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bada się wprost działania ludzkiego, ale docieka głębokiej natury rzeczywistości). Działaniem zajmuje się na pewno Sokrates, który – przynajmniej w jego
platońskiej rekonstrukcji – właściwe działanie czyni zależnym od właściwego
poznania. Z pewnością to właśnie Platon, poprzez wyraźne rozdzielenie świata
materialnego od idealnego hiperuranium – prawdziwego, szlachetnego i godnego zaufania – pozostawił swój ślad w kulturze zachodniej, która do dziś pozostaje nim zaintrygowana. Człowiek, jako gość w obcym kraju, na pewno nie jest
zaangażowany w jego przemianę, a jedynie w to, by się od niego uwolnić. Podczas gdy teoria jest więc przede wszystkim kontemplacją idei, działanie materialne pozostaje kruche, przemijające, nieznaczące. Natomiast znaczenia nabiera
działanie polityczne, będąc usiłowaniem przełożenia na sytuację państwa-miasta tych idealnych relacji, które umysł kontempluje, zagłębiając się we wspomnienie własnej preegzystencji. Również więc działanie polityczne nie posiada
własnej godności, ale tylko odbitą, i jest wyłącznym dziedzictwem filozofów –
jedynych zdolnych usunąć zasłonę, dostrzec światło w jaskini.
Arystotelesowski realizm nie przeszkadza teorii zachować nietkniętą swoją niekwestionowaną przewagę. Podkreślanie znaczenia etyki i działania politycznego raz jeszcze jest uważane za odbicie, traktowane wybiórczo i elitarnie.
Właściwe arystotelesowskiej metafizyce zwrócenie uwagi na stawanie się jest
pewną strukturą interpretacyjną (zresztą najwyższej jakości), a nie uznaniem
kreatywności. Jeżeli idea nie znajduje się już w hiperuranium, ale w materii, to
tylko dlatego, że właściwa intelektowi zdolność abstrahowania wydobywa ją
i uogólnia w pojęciu.
Średniowiecze podąża w tym samym kierunku. Biblijne umocowanie, które
mogłoby stanowić całkowicie nowy sposób rozumienia czasu i ludzkiej aktywności we wszechświecie, odgrywa zupełnie drugorzędną rolę. Działalność polityczna zaś, znajduje się w ręku władcy, a z chrześcijańskiego punktu widzenia
zajmuje się nią najwyższe Magisterium (ze wszystkimi walkami i napięciami, jakie rejestruje historia). Inni są zaangażowani w indywidualistyczne i często kazuistyczne moralne napięcie, zaproszeni do ucieczki od świata, skierowani ku kontemplacji. Oczywiście, jest Tomasz z Akwinu, który tworzy swą Summę wokół
nośnej konstrukcji exitus-reditus, z umieszczoną w centrum opowieścią o człowieku i zastanawianiem się nad virtutes. Ale nie wynika stąd (coś przeciwnego
byłoby anachronizmem) jakieś dowartościowanie działania, ponieważ dla teologii
żąda się nawet statusu nauki spekulatywnej, w perspektywie, w której główną rolę
odgrywa kontemplacja, a ostatecznym celem jest widzenie uszczęśliwiające.
Dopiero z wprowadzeniem metody eksperymentalnej16 i z powstaniem nowoczesnej nauki toruje sobie drogę nowy sposób pojmowania wszechświata
16

Obowiązkowym odniesieniem jest Novum organon F. Bacona oraz wielokształtne i genialne
dzieło Galileusza.
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i podziału wiedzy. Teoria przestaje być kontemplacją wiecznych idei, a staje
się odkrywaniem i ustalaniem (za pomocą doświadczenia) relacji zachodzących
pomiędzy rzeczami. W ten sposób działanie wkracza na scenę, aby stać się
częścią samego rozwoju teorii i nie jest już dłużej zredukowane do bycia kopią świata idei, albo obszarem jego zastosowania. To nowe założenie znajduje w pewien sposób odpowiedź zarówno w świecie protestanckim (szczególna
dwubiegunowość, przez którą do radykalnego odrzucenia uczynków jako środków usprawiedliwienia dołącza się, zwłaszcza u Kalwina, przekonanie o ich
oddziaływaniu jako dowartościowanie doświadczenia i czynnej obecności zbawienia), jak i w środowisku katolickim (przede wszystkim duchowość ignacjańska, w której działanie, na równi z kontemplacją, może być miejscem spotkania z Bogiem i uświęcenia: in actione contemplativus). Wyłania się, jak widać,
problematyka relacji teoria-działanie, jaka nie daje się już dłużej spokojnie
rozwiązywać poprzez całkowitą odpowiedniość obu obszarów i poprzez praktyczną zależność tego drugiego od pierwszego. Myśl następnych epok, w nieco
arbitralnym i zredukowanym wydaniu podręcznikowym racjonalizmu i empiryzmu, podejmuje tę wyłaniającą się problematykę. Jednak jeszcze bardziej czyni
to pascalowski niepokój wyraźnie objawiający dyskomfort człowieka z powodu
przebywania w świecie, który nie jest mu już dłużej znajomy. W tej panoramie
góruje postać E. Kanta, który chce odważnie postawić człowieka i jego rozum
wobec własnych ograniczeń, aby odkryć ich autentyczne możliwości. W istocie,
człowiek nie zna samego siebie i żyje w stałej alienacji, dopóki nie odkryje i nie
przyjmie skończonego charakteru swego rozumu, nie wymagając od niego poznania świata ponadzmysłowego, którego nie jest on w stanie uzyskać. Jednak
z drugiej strony, człowiek żyje w stałym niedorozwoju, dopóki nie odkryje i nie
przyjmie wszystkich możliwości rozumu praktycznego, zwyciężającego hedonistyczny młodzieńczy pragmatyzm i prowadzącego do dojrzałości moralnego zaangażowania. Między teorią, która pretenduje do zdominowania praktyki
(a w rzeczywistości dominuje i zniewala ludzi), a praktyką, która się zadowala
wyrywaniem życiu skrawków szczęścia, Kant wzywa do pokory poznania i do
dumy wiedzy17. Człowiek i jego działanie (rozumiane jako życie, które się wyjaśnia i realizuje) umieszczeni są w centrum starań:
Jestem badaczem z zamiłowania. Odczuwam całe pragnienie poznania i chciwy niepokój posuwania się naprzód oraz, w tym samym czasie, satysfakcję, jakiej
dostarcza każda nowa zdobycz. Kiedyś wierzyłem, że tylko to mogłoby przywrócić
17

Można to jasno wyczuć z zakończenia Krytyki praktycznego rozumu, nieprzypadkowo wybranego jako epitafium na grobie Kanta w Królewcu: „Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i im trwalej nad nimi się zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie” (Warszawa 2004, s. 256).
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honor ludzkości i pogardzałem bezrozumnym tłumem. Ale ten iluzoryczny przywilej znika. Uczę się szanować ludzi i czułbym się bardziej bezużyteczny niż najzwyklejszy robotnik, gdybym nie był przekonany, że rozważanie, któremu się poświęcam, może nadać wartość całej reszcie: podkreślić prawa ludzkości18.

Wielka konstrukcja heglowska podejmuje cyklopowe dzieło połączenia teorii i działania w jeden spójny system. W ten sposób, w mieszkaniu czasu jako
historii (przestrzeń zostaje ostatecznie opuszczona jako powszechna kategoria) odnajduje się doskonałą jedność. Jednak nie pojedynczego człowieka, ale
rozumu świata, który umieszczony jest i buduje się w historii. Tyle że tutaj nie
dochodzi do pojednania teorii i działania, one po prostu wzajemnie się znoszą.
Także bieg historii wydaje się być w jakiejś mierze już określony: „rozum świata ma swoją niezmienną drogę przez dzieje i poznający człowiek ją poznaje,
a dokładnie mówiąc jego poznanie jest właściwym celem drogi, u której kresu urzeczywistniająca się prawda zna samą siebie. Stadia tej drogi następują po
sobie kolejno w absolutnym porządku: rządzi nimi suwerenne prawo dialektyki [...]”19. Daje się łatwo wyczuć, jak bardzo ta wizja pozostaje daleka od kantowskiego krytycyzmu. Wielkie systematyczne tło pochłania problematyczność
istnienia, dla tego, co rzeczywiste, domaga się totalnej racjonalności, depersonalizuje człowieka, odmawia działaniu jakiejkolwiek prawdziwej kreatywności. M. Buber ma rację, gdy twierdzi:
Jak pewnym krokiem idzie się z piętra na piętro, z pokoju do pokoju dobrze
zbudowanego domu o mocnych fundamentach, ścianach i dachu, tak wszystkowiedzący człowiek Hegla idzie przez swój nowy dom dziejów, których cały sens poznał […]. Heglowski dom jest podziwiany, wyjaśniany i naśladowany, lecz okazuje
się niezdatny do zamieszkania. [...] Rzeczywisty człowiek antyczny czuł się swojsko w świecie Arystotelesa, rzeczywisty człowiek chrześcijański w świecie Tomasza, natomiast świat Hegla nigdy nie stał się światem rzeczywistym rzeczywistego
współczesnego człowieka20.

Jedność teorii i działania odnajduje się u K. Marksa. Tym razem ze szkodą
dla teorii. W rzeczywistości Marks wywraca na drugą stronę system heglowski i zawęża go: horyzontu nie stanowi już wszechświat, ale społeczeństwo
i jego rozwój; naczelną zasadą nie jest już rozum świata, ale obiektywne warunki społeczne, czyli stosunki produkcji. Teoria zostaje więc spłaszczona do
praktyki: praktyka jest teorią w działaniu, teoria – to świadomość, jaką działanie
18

19
20

Cytat z odręcznych zapisków Kanta w jego egzemplarzu Bemerkungen über das Gefühl des
Schönen und Erhabenen (Uwag na temat poczucia piękna i wzniosłości), Königsberg 1764.
M. Buber, Problem człowieka, Warszawa 1993, s. 25.
Tamże, s. 25-26.
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czerpie z własnej natury i sytuacji historycznej. Teoria nie zadowala się zrozumieniem świata, jak w filozofii Hegla, chce go zmienić, jak to widział Kant, z tą
różnicą, że podmiotem działania (wobec samego siebie i wobec świata) nie jest
już jednostka, ani gatunek, ale grupa obiektywnie pozbawiona partykularnych
interesów, a przez to wezwana do realizacji interesu powszechnego. W tym zakresie marksistowskie nieporozumienie podejmuje heglowskie pojęcie rozumu świata i socjologizuje je w grupę-bez-partykularnych-interesów (proletariat) z oczywistą naiwnością i rousseuańskim optymizmem (nawet jeśli już nie
ludzka natura jest jego źródłem, ale jej konkretne wcielenie w historycznie nieskażoną formę proletariatu). W ten sposób zabiera się działaniu to, co ma ono
najbardziej ludzkiego – zdolność podejmowania decyzji, jako że rozwój i postęp są generowane poprzez siły zawarte w samym rozwoju21. Zredukowanie
teorii do działania oznacza więc jej depersonalizację i przypisanie jej tych cech
autentyczności i skuteczności, których konkretna historia ludzkości kategorycznie jej odmawia22.
Począwszy od lat trzydziestych naszego wieku z pnia marksistowskiego wyrasta i rozwija się pewne niewątpliwie interesujące odgałęzienie, tak ze względu na jego wpływ na współczesną kulturę (przynajmniej europejską), jak i na
innowacyjną swobodę tej koncepcji. Chodzi o tak zwaną „szkołę frankfurcką”23, w której problematyka marksistowska zostaje przeformułowana zgodnie
21

22

23

Tamże, s. 29-30: „Rozwój zależy istotnie od tego, czego nie sposób na jego podstawie wyjaśnić” (s. 30). Ten aspekt wymaga jeszcze pogłębienia w ramach rozważań metodologicznych (aspekt projektowy – zob. S. Lanza, Introduzione alla teologia pastorale, s. 181-307),
aby odrzucić każde łatwe nadużycie (np. tzw. Process Theology). W ten sposób nie zamierza
się negować jakiegokolwiek pozytywnego wkładu myśli marksistowskiej do samej refleksji
teologicznej. Ma rację R. Marlé, gdy pisze: „Nie ma wątpliwości: teologia musi uznać, iż ma
pewien dług wobec myśli Marksa. Myśli, która jak żadna inna przyczyniła się do ujawnienia
kluczowego znaczenia praktyki dla możności uchwycenia rzeczywistości, także intelektualnie.
Pod tym względem Marks odcisnął się na całej współczesnej kulturze, a teologia żywa nie mogła pozostać wyłączona spod tego wpływu” ([w:] B. Lauret, F. Refoulé [red.], Iniziazione alla
pratica della teologia, t. 1, Brescia 1987, s. 328).
Również w tym sensie daje się odczuć u Marksa decydujący wpływ Hegla. Jak słusznie
podniósł D. Heinrich (Einleitung do G.W.F. Hegel, Philosophie des Rechts. Die Vorlesungen von 1919/20 in einer Nachschrift, Frankfurt 1983, s. 51): „Pojedyncza wola, którą Hegel
nazywa wolą subiektywną, jest całkowicie umieszczona w porządku instytucji i generalnie jest
usprawiedliwiona wyłącznie w tej mierze, w jakiej również i one takie są”.
Tak zwana szkoła frankfurcka powstaje wewnątrz Instytutu Badań Społecznych (Institut
für Sozialforschung) założonego we Frankfurcie w 1923 r. i powierzonego początkowo kierownictwu austriackiego socjologa marksistowskiego K. Grünberga. Był to pierwszy raz, gdy
marksista objął niemiecką uniwersytecką. Młodym filozofem, który przejął jego obowiązki
(pozostawione ze względów zdrowotnych), był – w 1930 r. – Max Horkheimer. Także on reprezentował nurt marksistowski i słusznie może być uważany za twórcę „szkoły”. Wokół Instytutu i jego czasopisma Zeitschrift für Sozialforschung zbierają się myśliciele tacy jak Adorno, Marcuse, Fromm i Benjamin, żeby wymienić jedynie tych najbardziej znanych. W 1933 r.,
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z wrażliwością czułą na problemy społeczne oraz – fakt znaczący – na głębokie ludzkie pytania (zajmujące przecież tak mało miejsca u myśliciela z Trewiru). Nie możemy i nie powinniśmy śledzić tutaj jej rozwinięć. W tym, co wprost
nas interesuje, weźmiemy je pod uwagę, prezentując poszczególne zagadnienia.
Ogólnie rzecz biorąc możemy uznać trafność krytyki, jaką frankfurtczycy kierują zarówno w stronę marksizmu klasycznego – od którego coraz bardziej się
dystansują – jak i w stronę założeń epistemologicznych o charakterze empirystycznym. Jak to będzie można zobaczyć, chodzi o pracę cenną i często wnoszącą dużo światła. W tym, co dotyczy wprost teologii pastoralnej, należy bez
wątpienia odnotować znaczący wpływ. W istocie, dokonania szkoły frankfurckiej przyczyniły się nie tylko do zdecydowanego podjęcia teoretycznego zagadnienia relacji teoria – działanie, ale dostarczyły modeli koncepcyjnych, którymi spora część niemieckiej teologii pastoralnej zainspirowała się do własnych
opracowań teoretycznych. Na ile słusznie, postaramy się to zobaczyć lepiej
w dalszym ciągu tych rozważań.

2. Nowa wrażliwość teologiczna
To, co zostało przed chwilą powiedziane odnośnie szkoły frankfurckiej, nie stanowi z pewnością jedynego czynnika stymulującego myśl teologiczną w związku z większym i bardziej adekwatnym dowartościowaniem
praktyki. Należy przede wszystkim odnotować wpływ tych dyscyplin, które – z niezbyt przykładnym brakiem precyzji – są nazywane naukami humanistycznymi. Jak uwypukla G. Defois, „podkreślając, że nie ma rzeczywistej teorii
bez praktyki, nauki humanistyczne prowokują teoretyków do włączenia praktyki ich teorii w sam obszar ich badań”24.

24

w związku z przejęciem władzy przez Hitlera, Instytut przenosi się do Genewy, aby powrócić
do Frankfurtu w 1950 r. Pierwotna inspiracja marksistowska, która zresztą nigdy nie przyjęła konotacji partyjnych, staje się coraz bardziej znikoma. To, co owa szkoła fundamentalnie
proponuje, nie jest jakąś nową filozofią, jeszcze mniej jakąś nową metafizyką, ale kompleksową teorią społeczeństwa, w której zagadnienia filozoficzne są stale włączone w dialektykę
naukowego procesu empirycznego. Bardzo szybko jednak daje się odczuć niezbędny wymóg
bezwzględnej potrzeby jakiegoś mniej ulotnego fundamentu dla myśli i działania. „Tęsknota za
całkowicie innym” stanowi duchowy testament Horkheimera, podczas gdy w całym dziele Habermasa, aktualnie najbardziej reprezentatywnym, pojawia się stałe i natarczywe poszukiwanie
jakiegoś nieczęściowego kryterium prawdy. Prawdopodobnie to właśnie ta otwarta wrażliwość
wraz z wyraźnym napięciem moralnym i podkreślaniem wymiaru intersubiektywnego spowodowały spotkanie tej myśli z dużą częścią współczesnej kultury, nie wyłączając licznych nurtów teologicznych.
Cytat za R. Marlé, Le projet de Théologie pratique, Paris 1979, s. 115.
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Nie chodzi jednak wyłącznie – ani może przede wszystkim – o jakieś przychodzące z zewnątrz kulturowe przynaglenie (ze wszystkimi możliwościami,
ale i z całym ryzykiem, jakie to ze sobą niesie). Za wartość najdonioślejszą,
i w istocie decydującą, należy uznać odnowę teologiczną, jaka zaczęła się zarysowywać począwszy od schyłku minionego wieku. Dojrzewa bowiem i jednocześnie w pełni się realizuje ów nowy sposób kształtowania i pojmowania
teologii, który – rozpoczynając się wraz z Kartezjuszem – miałby osiągnąć pełny rozkwit w okresie post-oświeceniowym. To bardzo dziwne, jak wielu obrońców ortodoksji, tak surowych wobec myśli Kanta, napiętnowanego nawet jako
„początek końca” w ramach teologii25, nie zauważyło śmiertelnego zagrożenia
ze strony kartezjańskiego racjonalizmu, który zmienił radykalnie sposób pojmowania teologii. Zamiast wypracowywać ją wychodząc od wiary, wydaje się
ona w istocie zbudowana mając za punkt wyjścia rozum: „Teologia jest teologią
‚zrobioną’ przez rozum w tym znaczeniu, że rozum jest jedynym narzędziem
wiedzy; natomiast wiara, która w alternatywie do rozumu stanowi niewiedzę, to
wyłącznie obszar zastosowania (przedmiot materialny) rozumu (filozofii), który – ‚zastosowany’ do wiary – wytwarza teologię”26. Założenie to trwa więc aż
do teologii liberalnej końca XIX wieku (zresztą również w neoscholastyce katolickiej, ponad dobrymi intencjami Leona XIII z jego energicznym wezwaniem
do tomizmu). W rzeczywistości to praktyka duszpasterska (ta będąca jakoby tylko zastosowaniem czystej i niezmiennej teorii!) powoduje silną reakcję Bartha,
mającą szybko stać się epokowym poruszeniem i przełomem: „Wszystko wzięło początek – potwierdza E. Thurneysen – z tego, iż Karl Barth był wiejskim
proboszczem oraz że wziął to na serio i wypełniał ten swój urząd z tą żywotno25

26

Por. H. Fries, Teologia fondamentale, s. 44-45: „Przez długi czas Kant i jego filozofia byli
uważani za głównego przeciwnika i antypody w dziedzinie wiary teologicznej, zwłaszcza tej
o charakterze katolickim. Z powodów, dla których głębszej analizy nie ma tu miejsca, chciano zaklasyfikować Kanta jako filozofa protestantyzmu, w oczywisty sposób ze względu na
jego zwrot w kierunku podmiotu i krytykę rozumu. Są to oceny, których nie możemy uznać za
słuszne. Kierując się pewną modą, katolicka teologia i apologetyka widziały w Kancie ‚niszczyciela każdej pewności’, ponieważ swoją krytyką tradycyjnych dowodów istnienia Boga
podkopał on jakoby samą wiarę w Niego”. Komentuje ostro G. Söhngen, Die Theologie im
Streit der Fakultäten, [w:] Die Einheit in der Theologie [pr. zbior.], München 1952, s. 12:
„Jeśli dzisiaj teologia nie zdołała jeszcze wygrać z Kantem, podczas gdy poradziła sobie z Platonem i Arystotelesem, to nie należy tego przypisywać samemu Kantowi, ale raczej temu, że
współcześni teologowie nie wydają się posiadać tego samego zapału, który w dziedzinie wiary
i nauki wykazywał ten typ teologów, do jakiego należeli Orygenes, Augustyn, Anzelm, Albert
i Tomasz z Akwinu”. Może również i temu – dodam – że nieliczni odważni i zdolni pozostają
na zewnątrz kościelnego obiegu, zarówno w obszarze teologii spekulatywnej, jak i – może nawet jeszcze bardziej – w domenie teologii praktycznej.
G. Colombo, Dogmatica e pastorale, [w:] Gesù, il Signore. Riflessioni e scelte pastorali. Miscellanea card. A. Ballestrero [pr. zbior.], Roma 1983, s. 191.
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ścią i totalnością, jakie były mu właściwe”27. Sam Barth potwierdził to wielokrotnie28. W ten sposób, w czasie gdy kryzys modernistyczny popycha teologię
katolicką do schowania się w bezpiecznej kryjówce komentowania wypowiedzi
Magisterium, myśl protestancka koncentruje się na komentowaniu-proklamowaniu Słowa (teologia kerygmatyczna). I podczas gdy po jednej stronie podkreślane są aspekty jurydyczne i hierarchologiczne, z drugiej wszystko zostaje
wchłonięte w wydarzenie-słowo, które otrzymuje w ten sposób jakby magiczną skuteczność, tak bardzo obrzydzaną i wytykaną pewnemu rodzajowi katolickiego sakramentalizmu. Nie bezpodstawnie (przeciwnie!) pozostający poza
podejrzeniem głos J. Jeremiasa zwraca uwagę, iż Objawienie zrealizowało się
w Chrystusie, a nie dokonuje się w niedzielę rano pomiędzy dziesiątą a jedenastą podczas nabożeństwa (czytań i kazania)29. Tym niemniej bezdyskusyjną
zasługą K. Bartha jest ponowne zaprowadzenie teologii do jej ojczystego źródła – Objawienia. Dokonuje się to jednak z taką siłą, że doprowadza do zapomnienia – z jednej strony (teologia spekulatywna) – najświętszych praw rozumu, z drugiej (teologia pastoralna) – specyfiki adresata: „Zawartość Biblii nie
27

28

29

E. Thurneysen, Die Anfänge, [w:] Antwort. Festschrift zum Karl Barths 70. Geburstag, Zürich
1956, s. 831.
Por. K. Barth, L’epistola ai Romani, Milano 1962, s. XIII: „Owszem, to właśnie ze względu na
potrzeby związane z moją misją proboszczowską doszedłem do postanowienia, by wypełnić tę
misję w głębszy sposób poprzez pragnienie zrozumienia i wyjaśniania Biblii”. Dla zrozumienia głębokiej inspiracji teologii Bartha, do tej przyczyny związanej z posługą duszpasterską
trzeba dodać gorzkie stwierdzenie braku praktycznego oddziaływania wielkich rozważań myśli
liberalnej i całkowitej utraty przez tę myśl pierwotnego krytycznego oraz przekształcającego
roszczenia Ewangelii: „Na mnie osobiście wywarł wrażenie pewien dzień na początku sierpnia
tamtego roku [chodzi o 4 sierpnia 1914 r., dzień, w którym Harnack nakreślił Kaiserowi zarys
odezwy do narodu niemieckiego wzywającej do przystąpienia do wojny, podczas gdy ten sam
Harnack kilka dni później, wraz z innymi 93 ludźmi kultury, podpisał Manifest der Intellektuellen popierający politykę wojenną] jako dies ater, dzień, w którym 93 niemieckich intelektualistów zajęło publicznie stanowisko wyrażając zaufanie w wojenną politykę cesarza Wilhelma II
i jego doradcy. Wśród nich, ku memu przerażeniu i zaskoczeniu, musiałem dostrzec także nazwiska prawie wszystkich moich mistrzów teologii – do tamtej chwili obiektu czci i zaufania.
Z duszą owładniętą wstydem z powodu ich ethosu uświadomiłem sobie, że również ich etyki
i ich dogmatyki, ich egzegezy biblijnej i ich interpretacji historii nie mogłem dłużej być zwolennikiem. Zauważyłem, że w każdym razie dla mnie teologia XIX wieku nie miała w przyszłości jakiejkolwiek możliwości rozwoju” (K. Barth, Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert, Zürich 1957, s. 6).
Por. J. Jeremias, Problem historycznego Jezusa, [w:] J. Kudasiewicz [red.], Biblia dzisiaj, Kraków 1969, s. 239: „Przepowiadanie Kościoła nie jest samo objawieniem. Jeśli mogę pozwolić
sobie na przejaskrawione sformułowanie, to powiem, że objawienie nie następuje w niedzielę, między godziną 10 a 11. Golgota nie jest wszędzie. Jest tylko jedna Golgota, która leży
przed bramami Jerozolimy. Nauka o trwającym wciąż objawieniu, o revelatio continua, jest
błędną doktryną gnostycką”. W związku z tym problemem odsyłam do mojej [tzn. S. Lanzy –
przyp. tłum.] książki La cristologia di Gesù, Napoli 1983.
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powstała wcale ze słusznych rozważań człowieka na temat Boga, ale ze słusznych myśli Boga dotyczących człowieka. W Biblii nie jest napisane, w jaki
sposób my powinniśmy mówić o Bogu, ale co On mówi do nas...”30. W tym
wszystkim jest pewna głęboka prawda, jednak doprowadzona do skrajności popada ona w ów dogmatyzm (racjonalistyczny na opak), w który paradoksalnie
weszło również na swój sposób oświecenie z jego prymatem rozumu. Harnack,
obrońca teologii liberalnej, jest przerażony: „Jak to możliwe, by wznosić rozdzielające mury pomiędzy doświadczeniem Boga a dobrem, pomiędzy prawdziwym a pięknym, zamiast zjednoczyć te jakości w samym doświadczeniu Boga
poprzez historyczne poznanie i krytyczną refleksję?”31. Także tutaj jest pewna
niewątpliwa, głęboka prawda, ale niezwykle trudna do wykonania. A relacja
teoria – praktyka to tylko jeden oczywisty przykład tego bardziej ogólnego problemu, w związku z którym historia myśli zdaje się posuwać naprzód na sposób wahadłowy, nieszczęśliwie eliminując jeden z dwóch biegunów, nie dając
rady – z wyjątkiem posiadania dobrych intencji – wskazać dróg dla skutecznej syntezy.
W ten sposób ponownie pojawia się (i już bez istotnych różnic pomiędzy
środowiskiem katolickim i protestanckim) konieczność przywrócenia myśli teologicznej charakteru naukowej racjonalności na płaszczyźnie argumentacji spekulatywnych (teologia jako nauka) i na płaszczyźnie specyficznego wymiaru
historycznego (wiara chrześcijańska zasadza się na wydarzeniach, które w jakiś
sposób muszą być historiograficznie badane i potwierdzane). W ten sposób, podczas gdy sami uczniowie Bultmanna coraz bardziej nabierają krytycznego dystansu wobec sceptycyzmu swego mistrza w kwestii „historycznego Jezusa”32,
wymagania rozumu na nowo znajdują uważny posłuch: „Racjonalna krytyka
skierowana wobec chrześcijańskiej tradycji ze strony oświecenia i jego spadkobierców musi zostać pozytywnie przyjęta przez teologię, aby można ją było
przezwyciężyć”33, stwierdza W. Pannenberg. Natomiast w środowisku katolickim
H. Fries uznaje konieczność rozliczenia się z wymogami kantowskiej krytyki34.
Jednak rozum, o którym teraz się mówi, nie jest już rozumem kartezjańskim,
posiadającym jasne i oddzielne idee. Dzieło Kanta, myśl Hegla i – w dobrym
i złym – Marksa nie pojawiły się na próżno. To jest teraz rozum, który rozpozna30

31

32
33
34

K. Barth, Das Wort des Gottes un die Theologie, München 1924, s. 28. Przyjęcie tych przesłanek stwarza ryzyko doprowadzenia, i rzeczywiście doprowadza, do niebezpiecznej skłonności
spirytualistycznej: „Gdybyśmy byli po prostu wypełnieni i ośmieleni, nasze kazania musiałyby
być bez wątpienia skuteczne” (cytowane w: E. Thurneysen, Die Anfänge, s. 838).
Cyt. za H. Zahrnt, Alle prese con Dio. La teologia protestante nel XX secolo, Brescia 1984,
s. 37.
Por. S. Lanza, La cristologia di Gesù, s. 164 i następne.
W. Pannenberg, Appendice (Dodatek) do Rivelazione come storia, Bologna 1969, s. 230.
Por. wyżej przypis 24; poza tym zob. H. Fries, Teologia fondamentale, s. 43-50 i 285.
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je ciężar historii. Infantylny antytradycjonalizm oświeceniowy – ikonoklastyczne
oczyszczenie, konieczne może dla przywrócenia praw uciskanemu rozumowi –
należy zdecydowanie do przeszłości, podobnie jak naiwny ludowy tradycjonalizm romantyzmu. Pozostają jednak jego imperatywy i nieodparte wymogi. Nie
rozważa się już człowieka w jego niezmiennej istocie, ale jako rzeczywistość historyczną, która jest umieszczona i realizuje się w czasie. Z całym bogactwem
(i ryzykiem), jakie z tego wynika. I jeśli w obszarze refleksji filozoficznej zakłada to skruszenie konstrukcji metafizycznej, pomiędzy gruzami której zagubiona
myśl krąży jeszcze w poszukiwaniu przytulnego i bezpiecznego mieszkania, to
w obszarze wiary (jaka nie buduje na złudnych pewnościach rozumu) ponownie
uwydatnia konstytutywny i zbyt długo zapomniany wymiar historyczny Objawienia. Bogactwo perspektywy biblijnej, długo ukrytej pod gruba warstwą kurzu
dogmatyzmu i fideizmu, pojawia się ponownie z całym jej ładunkiem innowacyjnym. Jest oczywiste, że proces sekularyzacji wiąże się z tą epokową przemianą.
Nie może to jednak stać się powodem odrzucenia, zarówno dlatego, że chodzi tu
o problem, który jest wpisany w wiarę chrześcijańską od jej początków i z racji
samej jej istoty (aspekt teologiczno-dogmatyczny), jak i dlatego, iż to właśnie
temu człowiekowi, w tej specyficznej rzeczywistości kulturowej, trzeba dzisiaj
głosić Ewangelię (aspekt teologiczno-pastoralny). Z tego powodu soborowym
odniesieniem dla teologii pastoralnej, jeszcze przed Gaudium et spes czy Lumen gentium, jest przede wszystkim Dei Verbum. Nie może być inaczej, ponieważ chodzi […] nie o teologię pochodną (lub – gorzej jeszcze – aplikacyjną), ale
o prawdziwą i autonomiczną dyscypliną teologiczną. Tworzy się ona wychodząc
od Objawienia przyjętego w wierze. Przyjętego – w podwójnym znaczeniu: akceptacji i przylgnięcia; czemu odpowiada rozwinięcie teologiczne spekulatywne
(akceptacja) i praktyczne (przylgnięcie), podczas gdy nauki pozytywne dokumentują i objaśniają jego kluczowe wydarzenia, zapośredniczone poprzez Pismo
i żywą Tradycję.
Historyczność Objawienia więc, nie jako odniesienie do czcigodnych wydarzeń z przeszłości, lecz jako struktura, metoda i zawartość. Z wszystkimi bardzo
ważnymi aspektami antropologii teologicznej, tworzącymi stronę dogmatyczną
odpowiadającą obecności i właściwemu usytuowaniu teologii pastoralnej. By
zacytować dogmatyka:
To, co szczególne, jako osoba i jako historia, jest istotowo związane z Objawieniem, z punktem odniesienia wiary. Objawienie nie może zostać oddzielone od swego historycznego fundamentu, przede wszystkim jeśli jest nim spełnienie dokonane
w osobie Jezusa z Nazaretu (w odróżnieniu od tego, co obserwujemy w innych religiach, które mogą być oddzielone od założyciela). Prawda, o jakiej mówi Objawienie i jaką ma na celu teologia, to nie teoria, która chciałaby jakiegoś skończonego i zamkniętego systemu, ale to raczej wydarzenia i osoby. Wyjaśnia to, dlaczego
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historia i historyczność nie wchodzą tylko w zakres założeń lub kontekstów, lecz
należą do samej treści, którą powinniśmy analizować na drodze teologicznej35.

Jeśli jest to prawdziwe, wypływa stąd nie tylko ewidentna perspektywa pastoralna całej teologii, ale spada też na nią specyficzne zadanie analizowania,
oceniania i projektowania chrześcijańskiej działalności kościelnej. Zadanie,
jakie należy solidarnie do wszystkich dziedzin teologii, a w szczególności do
tej dyscypliny, którą nazywamy powszechnie teologią pastoralną. To ogólne
i szczególne uznanie w żaden sposób nie prowadzi teologii na ruchome piaski
relatywizmu. Strach (paniczny lęk), który odizolowuje teorię w roszczeniu do
charakteru absolutnego, jaki jej nie przysługuje (w istocie przynależy on nie
teologii, lecz wierze), oraz pozostawia działanie kaprysowi empirii lub sterylności powtarzania. Przeciwnie, jak to plastycznie stwierdza M. Buber, „zasada
indywiduacji […] nie relatywizuje wcale poznania antropologicznego, a przeciwnie, daje mu jądro i konstrukcję”36. Nie neguje się w istocie tego, co w człowieku jest wieczne i powszechne, ale stwierdza się, że zawsze znajduje się to
w różnych i konkretnych formach społeczno-kulturowych, historycznych i ekonomicznych. […] Warto teraz poświęcić kilka słów konkretnym sposobom,
w jakich ta nowa wrażliwość jest obecna w świecie refleksji teologicznej. Może
to komuś wydać się przesadą i w pewien sposób powtórzeniem, ale wiadomo, że lubimy powracać do spraw, które nas gryzą, a w tym akurat przypadku
z pewnością nie jest to wyważanie otwartych drzwi.

3. Nowe zdobycze w ramach teologii w ogóle
Przedstawione powyżej uwagi zasadnicze znajdują w końcu niemały oddźwięk w najnowszej refleksji teologicznej. Nie zamierzam dokonywać jej wyczerpującego przeglądu, do czego zresztą nie posiadam wystarczająco dużo sił.
Chcę jedynie zasygnalizować niektóre bardziej znaczące kwestie, aby uczynić
konkretniejszym to przedłożenie oraz we właściwy sposób dokonać wprowadzenia do propozycji wzajemnego powiązania teorii i działania, jaką postaram
się sformułować w następnym paragrafie.
Uczestniczymy przede wszystkim w strukturalnym, a nie tylko tematycznym
(to jest nie tylko jako zagadnienia samego w sobie) odzyskaniu autentycznego
dynamizmu wiary chrześcijańskiej. Uznaje się się, że „poznanie wiary jest poznaniem-działaniem”37 przywracając w ten sposób biblijne znaczenie tego ter35
36
37

Tamże, s. 158.
M. Buber, Problem człowieka, s. 9.
J.F. Malherbe, La conoscenza di fede, [w:] Iniziazione alla pratica della teologia, t. 1, s. 115.
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minu, tak ważne dla właściwej interpretacji licznych i kluczowych związanych
z nim janowych twierdzeń; a także – z jeszcze większą siłą – że „poznać to już
działać”38. Wobec tego globalnego rozumienia wiary „teologia nie będzie mogła ograniczyć się do refleksji nad swoim wymiarem poznawczym i nad wewnętrznymi sprawami swego wyboru, ale będzie również musiała wziąć pod
uwagę praktykę wiary kościelnej”39. Toruje więc sobie drogę przekonanie o teoretycznej niemożliwości uprawiania teologii bez konstytutywnego odniesienia
do działania: „myśl judeochrześcijańska nie może być rozpatrywana, pomyślana
czy zrozumiana, jeśli oddziela się ją od działania”. W ten sposób zostaje zarysowany, w środowisku rzeczywiście teologicznym, ów wymóg współzależnej jedności (chwilowo używam tego wyrażenia w szerszym znaczeniu) teorii i działania. W tym kierunku podąża cenne wskazanie Jana Pawła II, który wzywa do
przezwyciężenia „tej separacji, jaką dało się czasem zauważyć między refleksją
spekulatywną, zajętą wyłącznie doktrynalną jasnością, a teologią sytuacji praktycznej, pozbawioną fundamentu teoretycznego. W rzeczywistości taki rozziew wydaje się zgubny […]. Dlatego Objawienie nie jest tylko zbiorem słów-pojęć, ale także wydarzeniem-rzeczywistością i darem, toteż wierzyć w sposób
dojrzały, to przyjąć z miłością słowo-miłość Boga [...]”40.
Nie chodzi więc o pojętą moralizatorsko integrację wiary z życiem rozumianych jako dwie rzeczywistości i oddzielne momenty, ale o to działanie, które
nie jest niczym innym jak konkretną manifestacją samej treści wiary. Jeżeli
więc, by posłużyć się wyrażeniem drogim dla Blondela, działanie jest współekstensywne z wiarą, to trzeba definitywnie przezwyciężyć teologiczne (katolickie i protestanckie) zapóźnienie, które wciąż mówi „o działaniu wierzącego,
jak gdyby było ono tylko rezultatem i wyrazem wiary, a nie konstytutywnym
wymiarem wiary samej w sobie”41. A to dlatego, że w akcie wiary są konsty38
39

40

41

Tamże, s. 108.
J. Alfaro, Rivelazione, fede cristiana e teologia, Brescia 1986, s. 123; por. tamże, s. 128, gdzie
mówi się o „istotowej przynależności działania do wyboru wiary chrześcijańskiej” oraz s. 109,
gdzie się precyzuje: „Działanie chrześcijanina musi być widziane nie jako zwykły wyraz czy
rezultat jego wiary, albo jej uzupełnienie, ale jako jej autentyczne dopełnienie [...]. Wiara nie
jest decyzją czysto wewnętrzną, ale decyzją w pełni ludzką, czyny konstytuują ją jako całkowite poddanie się człowieka łasce Boga w Chrystusie”.
Przemówienie Jana Pawła II wygłoszone 23 stycznia 1987 r. podczas audiencji dla włoskich
wykładowców teologii systematycznej i teologii pastoralnej uczestniczących w seminarium
studyjnym zorganizowanym przez Instytut Pastoralny Uniwersytetu Laterańskiego i Caritas Włoską.
J. Alfaro, Rivelazione, fede cristiana e teologia, s. 127. Autor ten z przenikliwością kontynuuje: „W tego rodzaju sposobie pojmowania więzi między wiarą i działaniem kryje się pewna
wizja relacji wnętrze-cielesność, jaka nie liczy się z biblijną antropologią: ‘duch’ i ‘ciało’ nie są
dwoma częściowymi składnikami ludzkiej całości, ale całościowymi wymiarami ludzkiej egzystencji: cały człowiek jest duchem i cały człowiek jest ciałem”.
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tutywnie obecne wiara, nadzieja i miłość, we wzajemnym zjednoczeniu i integracji, bez których nie można mówić o jakimkolwiek autentycznym i chrześcijańskim „akcie” wiary. Tę głęboką jedność można dostrzec egzystencjalnie
w przyrodzonym wierze wymaganiu, by wejść w codzienne życiowe sytuacje
z praktycznymi decyzjami, które nie są „jej konsekwencjami”, ale „jej egzystencją”. W ten sposób radykalna decyzja wiary domaga się „wciąż nowych konkretnych decyzji”42. To właśnie na tę kreatywną nowość teologia jest wezwana
odpowiedzieć w podwójnym (a nie odpowiednio rozdzielonym) obszarze osobistego sumienia (teologia moralna) i kościelnej odpowiedzialności (teologia
pastoralna). Uznana obecność i ustalona wartość teologii pastoralnej pozwalają w ten sposób całej refleksji teologicznej odzyskać pierwotne zakorzenienie
mądrościowe i właściwe jej oryginalne powiązanie z doświadczeniem i życiem
Kościoła. Innymi słowy, oznacza to przezwyciężenie rozbieżności teoria-działanie w samym wnętrzu wiedzy teologicznej.
Jak mi się wydaje, rozważania te obszernie wykazują konieczność, by cała
wiedza teologiczna została umieszczona – jak to wiele razy potwierdzono
w najnowszych dokumentach Magisterium – w perspektywie pastoralnej. Nie
oznacza to po prostu jakiegoś nieokreślonego brania pod uwagę współczesnej
rzeczywistości (co zresztą jest rzeczą bardzo słuszną). Natomiast implikuje
przede wszystkim stałą troskę o redefiniowanie i wyakcentowanie swojej problematyki w ukierunkowaniu i powiązaniu z głębokimi pytaniami człowieka
współczesnego. Powiązanie nie oznacza oczywiście skierowania wyłącznej
uwagi ani przyjęcia postawy służalczej, ale otwartość pozbawioną uprzedzeń
i jednocześnie w sposób ewangeliczny krytyczną. Teologia w perspektywie
pastoralnej oznacza ponadto umieszczenie działania wewnątrz samej struktury
wiedzy teologicznej. Są ku temu liczne powody. Przede wszystkim specyficzny charakter Bożego Objawienia, które komunikuje i realizuje zbawienie gestis verbisque. Dlatego aby na przykład zrozumieć Jezusa „lepiej jest wyjść od
jego zachowania”43. Następnie, wymagania związane z przekazywaniem wiary,
co nie jest nauczaniem doktryny, ale głoszeniem Ewangelii i wzywaniem ludzi do naśladowania Jezusa. Chodzi o rzeczywistości, których nie można wystarczająco zbadać nawet w zakresie teoretycznym, jeśli nie uwzględnia się ich
wrodzonego odniesienia do działania. Oto dwa przykłady. W ramach teologii
fundamentalnej trzeba dobrze pamiętać, że nie jest możliwe wykazanie wiary42
43

Tamże, s. 113.
W. Kasper, Introduzione alla fede, Brescia 1972, s. 58; por. E. Zenger, Ortodossia e ortoprassi
nell’Antico Testamento, „Concilium” 23 (1987), s. 567: „Kim jest ów Bóg JHWH w rzeczywistości, rozumie on tylko wówczas, kiedy zaczyna działać tak, jak działa Bóg, doświadczając
w ten sposób tego, że to czyni możliwym nowe życie […]. To jest właśnie wielki temat tradycji
synajskich: znają i ‚widzą’ Boga tylko ci, którzy chodzą Jego drogami”.
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godności wiary jedynie za pomocą abstrakcyjnych i intelektualnych argumentacji. Jak to wzorcowo pisze W. Kasper, „wiarygodność wiary zależy w decydujący sposób od wiarygodności Kościoła. Bezużytecznym jest abstrakcyjnie
ogłaszać, że wiara jest w służbie ludzkiej wolności, jeśli jednocześnie w Kościele funkcjonuje system braku wolności i strachu, kiedy wszystkie impulsy
swobodnego życia są z podejrzeniem pilnowane i tłumione”44. Analogicznie, nie
jest możliwe pogłębienie kluczowej idei zbawienia, o ile w punkcie wyjścia nie
uwzględni się konkretnego działania zbawczego: „doświadczenie zbawczego
ratunku wchodzi w samo pojęcie zbawienia”45. Ta re-konstrukcja całej wiedzy
teologicznej nie jawi się więc po prostu jako jej retranskrypcja za pomocą języka egzystencjalnego, ale jako jej fundamentalne ponowne przemyślenie w tej
samej strukturalnej artykulacji fundamentalnych zagadnień. Z tego powodu
trzeba bez wątpienia zgodzić się z J. Ratzingerem, kiedy „dążenie do otwarcia,
do rozległości, do humanizmu […] w nastawieniu duszpasterskim, usiłowanie
wyjścia z wieży z kości słoniowej teorii i spotkania dzisiejszego człowieka, aby
oddać się mu do dyspozycji […]”46 wyodrębnia jako autentyczną siłę napędową
teologicznego zaangażowania ostatnich dziesięcioleci.
Tylko w teologii, która tworzy się zgodnie z tymi kryteriami, znajduje odpowiednie miejsce teologia pastoralna. Jest ona natomiast marginalizowana i powściągana, kiedy teologia jawi się jako „myśl, która nadchodzi zawsze za późno, gdy określona forma życia zestarzała się”47. Uznanie pastoralnego wymiaru
całej teologii nie stanowi więc w żaden sposób argumentu krytycznego wobec
teologii pastoralnej jako specyficznej dyscypliny teologicznej, ale przeciwnie –
jawi się jako jej logiczna i konieczna przesłanka.

4. Zdobycze istotne dla teologii pastoralnej
Rozważania, nad którymi dotąd się zatrzymałem, chociaż są już szeroko
obecne we współczesnych publikacjach teologicznych, to jednak rzadko udaje się im przeniknąć głęboko do wnętrza teologicznego uniwersum. Odnosi
44
45

46

47

W. Kasper, Introduzione alla fede, s. 76.
Por. H. Kuitert, De vrede van God en de Vrede van de wereld, [w:] Kerk en Vrede. Opstellen angeboden aan prof. dr. De Graaf, Baarn 1976, s. 68-84. Autor utrzymuje, iż chrześcijańskie pojęcie zbawienia straciłoby swój racjonalny sens (to jest stałoby się niezrozumiałe), gdyby brakowało pozytywnej i operatywnej relacji pomiędzy ogłoszonym religijnym zbawieniem,
a realizacją pokoju w świecie ludzi. Jeśli zwróci się uwagę na potoczne rozumienie chrześcijańskiego pojęcia zbawienia (pomniejszone, uczynione niewyraźnym i ograniczone do innego
świata), z pewnością nie można odmówić mu racji.
J. Ratzinger, Tendenzen in der katholishen Theologie der Gegenwart, [w:] Attempto, zeszyt
29/30, Tübingen 1968, s. 51.
E. Bloch, Dialettica e speranza, Firenze 1967, s. 146.
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się zdecydowane wrażenie, że w konkretnych opracowaniach na szeroką skalę i w sposób dominujący trwa przekonanie o prymacie teorii nad działaniem,
zgodnie z twierdzeniem, że podczas gdy rzeczywistość podlega ciągłej zmianie,
prawda jest niezmienna. Z drugiej strony osoby zaangażowane w działalność
duszpasterską zasadniczo utrzymują, iż mogą sobie dać radę bez teorii i są zainteresowane co najwyżej rozważaniami dotyczącymi spraw konkretnych oraz
gotowymi do bezpośredniego zastosowania praktycznego. Jest to postawa, która w praktyce domaga się anarchicznej autonomii działania. Wobec tej sytuacji,
wielokrotnie przywoływanej, okazuje się koniecznych kilka uszczegółowień,
które – z jednej strony – stanowią sformułowanie zasady i konkluzję przedłożenia rozwijanego na poprzednich stronach, a z drugiej strony – dostarczają
przesłanek niezbędnych do poprawnego określenia konkretnego sposobu, w jaki
„działa” teologia pastoralna, innymi słowy jej metodologicznego itinerarium.

4.1. Niewyprowadzalność działania z teorii
Ta fundamentalna zasada wspiera się solidnie na powyższych refleksjach
i jest w nich domyślnie obecna. Z pewnością można powiedzieć, posługując
się efektownym wyrażeniem, że najlepsze działanie to takie, które posiada dobrą teorię oraz uznać, że w ten sposób sprawa została elegancko załatwiona.
Ewidentnie byłby to jednak sofizmat, gdyż nie może istnieć żadna dobra teoria, która by się tworzyła bez uwzględnienia wymiaru praktycznego. […] Już
K. Rahner wielokrotnie zwracał uwagę na to, że działanie „przekracza” teorię.
Jest to na pewno prawdą w tym sensie, że sprawy „do zrobienia” nie są nigdy
po prostu logicznie wyprowadzoną konsekwencją jakiegoś opracowania teoretycznego rozwijanego w całkowitej autonomii i oddzieleniu od rzeczywistości. Powrócę wkrótce do tej myśli przytaczając kilka konkretnych przykładów. Przede wszystkim jednak chciałbym zdobyć się na pewne rozważanie
bardziej podstawowej natury. Jak całkowicie nie do utrzymania jest empirystyczna teza uznająca ludzki intelekt za wyłącznie receptywny, tamquam tabula rasa in qua nihil scriptum est, tak za równie pozbawione podstaw trzeba
uznać domaganie się prostego przeniesienia teorii na praktykę. Człowiek wciąż
doświadcza sprzeciwu ze strony sytuacji, ze strony tego, co specyficzne. Rzeczywistość konfrontuje się z jego teoriami. Ta rzeczywistość, wobec której zawsze się znajduje i która go zmusza do wciąż nowych wysiłków. Człowiek jest
z pewnością bytem konstruktywnym, racjonalnym, i nie może rezygnować z tej
swojej podstawowej i instynktownej cechy, aby poddać się niezależnej władzy
działania. Jednak rzeczywistość nadal pozostaje nienaruszalnym składnikiem
jego kryteriów oceny: ona poddaje w wątpliwość, staje na przeszkodzie, czasem
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niszczy, a na pewno zmienia wszystkie ludzkie projekty. W tym sensie można
stwierdzić, że „rzeczywistość jest zawsze odmienna i szersza od tego, co o niej
myślimy. W zestawieniu z myślą jest ona zawsze zaskakującym objawieniem,
którego myśl może być tylko i wyłącznie świadkiem”48. Ta niemożność wywiedzenia działania z teorii odnosi się nie tylko i nie w pierwszym rzędzie do kwestii „praktycznych”. Znajduje się ona w samym sercu podstawowego problemu
ludzkiej egzystencji, w „zagadnieniu sensu”, jakie jest u podstaw każdego możliwego i sensownego rozwoju teoretycznego. Mieszanina sensu i głupoty, elementu pozytywnego i negatywnego, jakie mieszają się ze sobą w historycznym
doświadczeniu człowieka, nieubłaganie stają na przeszkodzie jakimkolwiek
usiłowaniom znalezienia rozwiązania wyłącznie teoretycznego. Jak powszechnie wiadomo, zrozumiał to dobrze I. Kant. Znakomicie teoretyczne zagadnienie
(która teoretycznym powinno pozostać) sensu istnienia daje się rozwiązać tylko
za pomocą myślenia praktyczno-krytycznego, czyli takiego myślenia, które angażuje się i nieustanie weryfikuje się w działaniu.
Ta istotna uwaga nie zostaje unieważniona poprzez odwołanie do wiary
chrześcijańskiej stanowiącej całościową i absolutną odpowiedź na podstawowe pytanie o sens, a to z tego podstawowego powodu, że ona sama jawi się
jako prawda wcielona, jako Objawienie dokonujące się w historii, jako depositum fidei nierozdzielnie utworzone z Pisma i Tradycji, jako istnienie w wierze-nadziei-miłości, jako napięcie pomiędzy „już” zainaugurowanego królestwa,
a „jeszcze nie” eschatologicznego dopełnienia, jako wspólnota świętych i zarazem grzeszników. Ta fundamentalna struktura wiary chrześcijańskiej w żaden sposób nie przyzwala na łatwy schemat aplikacyjnej transpozycji teorii na
działanie, ani nie zadowala się, jak to będzie można lepiej zobaczyć w dalszym
ciągu niniejszych rozważań, interpretacją aktualizującą zaproponowaną przez
hermeneutykę. Ma ona natomiast w poszanowaniu i wciąż na nowo domaga się
od człowieka kreatywności, podejmowania ryzyka, odpowiedzialności za decyzję osobistą i historyczną.
Rozważania te mają kapitalne znaczenie i z pewnością zasługiwałyby na
szersze rozwinięcie […]. Podjęcie tego rodzaju fundamentalnych refleksji zostaje obficie wynagrodzone uzyskaniem pełnego mądrości spojrzenia na kościelną
rzeczywistość, zarówno w jej już dwutysiącletnim rozwoju, jak i w jej pełnym
trudu dzisiejszym budowaniu. Przykłady można mnożyć, nie wiadomo tylko,
który wybrać. Można na przykład wspomnieć ewolucję w sposobie traktowania
oraz etycznej i duszpasterskiej ocenie niewolnictwa; w sposobie sformułowania i porzucenia tezy o wojnie sprawiedliwej; w sposobie nadawania konkretnej treści dwubiegunowemu pojęciu bogaty – ubogi oraz rozumienia odpowie48

E. Schillebeeckx, Il Cristo. La storia di una nuova prassi, Brescia 1980, s. 26.
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dzialności i zaangażowania, jakie z niego wynikają w dziedzinie społecznej. Nie
mówiąc już o sposobie pojmowania systemów społeczno-politycznych i samych
praw człowieka, a nawet oceny samego pojawienia się żądań wolności subiektywnej i demokratycznego uczestnictwa.
Tak więc, poza podstawowymi rozważaniami teoretycznymi, jako przekonujący argument wystarcza uważniejsza obserwacja rzeczywistości duszpasterskiej. Przemiany sposobów myślenia i zachowań, czyniące ją niepewną oraz
często nieskuteczną, w istocie bezlitośnie obnażają niewykonalność schematu
aplikacyjnego. Badania biblijne i refleksja dogmatyczna faktycznie dostarczają
niewątpliwych wymogów i sugestii, których praktyczna użyteczność jest bezdyskusyjna. Jednak równie bezdyskusyjna jest ich bezpośrednia stosowalność.
I nie jest ona wolna od ryzyka. Tytułem przykładu można podać katechetyczny
biblicyzm ostatnich dziesięcioleci łudzący się, że problemy związane z przekazywaniem wiary da się rozwiązać poprzez ponowne, zwykłe, mechaniczne zaproponowanie języka biblijnego, ze względu na jego konkretny i egzystencjalny
charakter49. To samo można powiedzieć o pewnych innowacjach i eksperymentach, które pretendowały do odnowienia inicjacji chrześcijańskiej poprzez zebranie jakichś pozostałości starożytnej praktyki katechumenalnej50. Potrzeba
czegoś innego. Potrzeba przede wszystkim przekonania, iż działanie, aby mogło
być poprawnie zrealizowane, wymaga pewnej specyficznej teorii, o której nie
da się rozstrzygnąć wyłącznie w poszukiwaniach spekulatywnych czy historiograficznych. Autentyczna i skuteczna w naszych czasach praktyka chrzcielna
da się stworzyć tylko przy zastosowaniu rygorystycznej metodologii […], która nie poddaje się próbom łatwych ograniczeń. Analogicznie w zakresie katechezy można powiedzieć, że z pewnością nie może ona zostać zredukowana do
ułatwionego komunikowania informacji, także organicznie uporządkowanych,
z zakresu biblijnej teologii systematycznej lub historycznej, ale że wychodząc
od podstawowej i pewnej danej wiary, świadoma jej teologicznych pogłębień
oraz wrażliwa na cechy adresata, ma dać odpowiedź na zadanie: „co dokładniej zakłada komunikowanie tej tradycji dzisiejszym ludziom w taki sposób,
aby wobec ich nadziei i obaw, mogła się ona stać skuteczną jako tradycja żywa
i mogła być przekazana jako wezwanie do prawdziwego życia w przyszłości?”51. Przykłady można by mnożyć, ale jednym słowem chodzi o definitywne
porzucenie mitu obiektywnej słuszności, właściwego pewnej krótkowzrocznej
neoscholastyce; oraz o porzucenie – rzecz nie mniejszej wagi – mitu słuszno49
50

51

Por. moją [S. Lanzy – przyp. tłum.] pracę La narrazione in catechesi, Roma 1985, s. 34-40.
Odsyłam do moich [S. Lanzy – przyp. tłum.] opracowań Il linguaggio della iniziazione, „Lateranum” N.S. 51 (1985), s. 193-218 i La pastorale della iniziazione cristiana, „Lateranum” N.S.
52 (1986), s. 411-428.
D. Emeis, Gesù Cristo maestro di vita. Cristologia e catechetica, Brescia 1987, s. 30.
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ści totalnej, jaki pod pozorem większych gwarancji teoretycznych kryje w sobie
niezwykle podstępną truciznę racjonalizmu. W tym sensie zasadnicze znaczenie
ma krytyka dokonana przez szkołę frankfurcką względem oświeceniowej iluzji, jasno określonej już przez Kanta: „To, że racjonalny podmiot nie chce być
zależnym od nikogo i niczego poza sobą samym, jest równocześnie jego ideałem i jego złudzeniem”52. Konieczne jest więc stworzenie bardziej skromnego
pojęcia rozumu, jako że abstrakcyjny rozum świata sławiony przez oświecenie
„sam jest uwikłany w grzechy osobiste i społeczne oraz często zapomina o nieokiełznanej ludzkiej żądzy władzy”53. Nawet jeśli doktryna katolicka z pewnością nie skłania się ku pesymistycznemu niedocenianiu historycznego rozumu
ludzkiego, tym niemniej dobrze zdaje sobie ona sprawę, że jego rzeczywiste
52

53

H. Böhme, G. Böhme, Das Andere der Vernunft, Frankfurt a. M. 1983, s. 19; por. J. Habermas,
Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków 2000, s. 55-56: „Jako wiedza absolutna rozum
ten przybiera ostatecznie postać tak przemożną, że nie tylko rozwiązuje początkowy problem
epoki nowoczesnej – szukanie pewności w samej sobie – ale rozwiązuje go za dobrze: pytanie
o autentyczną samowiedzę nowoczesności ginie w ironicznym śmiechu rozumu. Rozum bowiem zajął teraz miejsce losu i wie, że wszelkie wydarzenie istotnie znaczące jest już rozstrzygnięte. Tak więc filozofia Hegla zaspokaja nowoczesną potrzebę samouzasadnienia tylko za
cenę degradacji aktualności i stępienia krytyki. Ostatecznie filozofia odbiera wagę teraźniejszości, niszczy zainteresowanie dla niej i odmawia jej powołania do samokrytycznej odnowy” –
stąd do instrumentalnego użycia rozumu jest tylko mały krok. Warto przytoczyć w całości ważny fragment z pracy M. Horkheimera, Krytyka instrumentalnego rozumu, [w:] tenże, Społeczna
funkcja filozofii. Wybór pism, Warszawa 1987, s. 300: „Mamy dziś do czynienia z powszechną
tendencją do wskrzeszania dawnych idei rozumu obiektywnego, które mają dać filozoficzną
podstawę szybko rozpadającej się hierarchii powszechnie akceptowanych wartości. Średniowieczne ontologie zaleca się razem z pseudoreligijnymi lub półnaukowymi metodami leczenia
dusz, spirytyzmem, astrologią, tanimi odmianami starych filozofii, jak joga, buddyzm czy mistyka, i popularnymi opracowaniami klasycznych filozofii obiektywistycznych. Ale przejście
od rozumu obiektywnego do subiektywnego nie było przypadkowe i nie można dowolnie cofać
procesu rozwoju idei. Jeśli rozum subiektywny w postaci Oświecenia zniósł filozoficzną bazę
przekonań religijnych, stanowiących ważną część składową zachodniej kultury, to mógł tego
dokonać dlatego, że baza ta okazała się zbyt słaba. Stąd wskrzeszanie jej jest z gruntu sztuczne. […] Sam absolut staje się środkiem, a rozum obiektywny szkicem celów subiektywnych”.
Nie znaczy to, jak zauważa J. Habermas (Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Racjonalność
działania a racjonalność społeczna, Warszawa 1999, s. 612-613), jakoby Horkheimer skłaniał
się w stronę empiryzmu wykluczającego jakikolwiek osąd wartościujący lub w stronę relatywizmu. Stwierdza on natomiast, że „wszelkie próby uzasadnienia moralności przez ziemską
mądrość zamiast przez odwołanie się do tamtego świata […] polegają na harmonistycznych
iluzjach” i że całkowicie daremne jest poleganie na pozytywizmie, który „nie uznaje żadnej
instancji przekraczającej świat ludzki, która rozróżniałaby między gotowością do niesienia pomocy a żądzą zysku, dobrocią a okrucieństwem, chciwością a samopoświęceniem” (M. Horkheimer, Tęsknota za całkowicie innym. Rozmowa z Helmutem Gumniorem (1970), „Kronos”
(2007) 1, s. 16).
E. Schillebeeckx, Perché la politica non è tutto. Parlare di Dio in un mondo minacciato, Brescia 1987, s. 65.
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możliwości zostały bezpowrotnie osłabione przez negatywną rzeczywistość
grzechu, a choć zbawcze Objawienie oferuje tu pewne światło i ostateczne rozwiązanie, to jednak nie w jakimś abstrakcyjnym pozaczasowym schemacie, ale
raczej w historycznym konkrecie, w którym wolność osobista, znajdująca się
w trudnym położeniu pomiędzy już i jeszcze nie, jest kwestionowana i wspierana przez Ducha.

4.2. Nieredukowalność teorii do działania
Jest to stanowisko przeciwne i cierpi ono – przez antytezę – z powodu tych
samych radykalnych braków. W dziejach myśli, paradoksalnie to właśnie Hegel wprowadził spekulację filozoficzną w pewien rodzaj jak gdyby niemocy
w stosunku do rzeczywistości: „Jako myśl o świecie pojawia się ona [filozofia]
dopiero wtedy, kiedy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania
i stała się czymś gotowym. […] Kiedy filozofia o szarej godzinie maluje swój
świt, wtedy pewne ukształtowanie życia już się zestarzało, a szarością o zmroku
nie można niczego odmłodzić; można tylko coś poznać”54. Gdy pojmuje się ją
jako swego rodzaju bezbronne odbicie, filozofia nie może nauczyć świata, jaki
powinien on być; w jej pojęciach rzeczywistość odzwierciedla się tylko taką,
jaka jest. Hegel utrzymuje więc, iż teoria nie jest wezwana do krytycznej konfrontacji z istniejącą rzeczywistością, ani nie powinna angażować się w działanie. Na takie widzenie tych spraw reaguje jego najsłynniejszy heretycki epigon,
K. Marks, który poza dobrze znaną XI tezą o Feuerbachu, stwierdza plastycznie: „Filozofia nie znajduje się poza światem, tak jak mózg nie znajduje się poza
człowiekiem, chociaż nie leży w żołądku”55. Z pewnością słusznie, chociaż później, w swym dziele, w którym heglowska dialektyka łączy się z rousseańskim
optymizmem, nieubłaganie kończy na przeciwległym biegunie. Wskazuje to jasno M. Buber, gdy pisze: „[Marks] ma rację, bo faktycznie życie społeczne, jak
każde życie, samo rodzi siły zdolne je odnowić [działanie ma wymiar nie tylko
receptywny]. Nie ma racji, bo życie ludzkie, do którego należy życie społeczne,
różni się od wszystkich innych rodzajów życia tym, że jest w nim siła decyzji,
odmienna od wszystkich innych rodzajów siły”56. Co oczywiste, nie ma też racji
54
55

56

G.F.W. Hegel, Zasady filozofii prawa, b.m.w. 1969, s. 21.
Cyt. za K. Korsch, Marksizm i filozofia, Warszawa 2005, s. 21. Publikacja dostępna na stronie internetowej Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/korsch02.pdf (19.01.2012).
M. Buber, Problem człowieka, s. 30; por. J. Habermas, Theorie und Praxis: „Marks wierzył
w logikę historii, która praktycznie wypełniłaby się, a więc również musiałaby zostać przezwyciężona, podobnie jak przewidział teorię rewolucji wychodząc od dialektycznej anatomii
społeczeństwa burżuazyjnego. Marks nigdy nie postawił sobie wprost gnozeologicznego pro-
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z innych, nie mniej podstawowych względów. Praksystyczne roszczenie empiryzmu, stanowiące rezultat tych zamierzeń, znajduje w G. Lukácsu surowego
i wolnego od podejrzeń krytyka:
Mitologia zostaje przewrócona na drugą stronę, a myślenie ma być wyjaśniane
na podstawie bytu empirycznie materialnego. Rickert nazwał kiedyś materializm
platonizmem z odwróconym znakiem. I słusznie. Póki bowiem myślenie i byt zachowują swoją dawną, sztywną przeciwstawność, póki w swej własnej strukturze
i w strukturze ich wzajemnych stosunków pozostają niezmienione, póty koncepcja,
podłóg której myślenie jest produktem mózgu i dlatego jest zgodne z przedmiotami
empirii, stanowi dokładnie taką samą mitologię jak teoria anamnezy i świata idei57.

Z pewnością nie można mieszać myśli marksistowskiej z powierzchownym empiryzmem pozytywistycznym. Z drugiej jednak strony, nie może
umknąć uwadze ukryte połączenie łączące oba te kierunki i wskazujące nieodwracalnie na ich niewystarczalność. W tej perspektywie w żaden sposób
nie dostrzega się, że pierwszym i największym „fenomenem” (by posłużyć się
wyrażeniem Husserla) historii jest człowiek w swym ciągłym wysiłku zrozumienia samego siebie. Natomiast myśl, która łączy teorię z działaniem, niszcząc przy tym teorię, nie potrafi przeniknąć tego, co człowiek w sposób najbardziej podstawowy powinien dokonać i „wytworzyć” oraz nieuchronnie popada
w dogmatyzm. Stwierdzanie prymatu działania nad teorią służy w ostatecznym
rozrachunku utrwaleniu status quo, usprawiedliwieniu tępej i powtarzalnej bezwładności tego, co już zostało zrobione58.
Także w tym miejscu byłoby łatwo podać przykłady z konkretnego duszpasterstwa. Wystarczy pomyśleć o sposobie, w jaki stosuje się pojęcie doświadczenia w pewnych rodzajach katechezy. Z jednej strony, pozwalając mu błąkać
się w niekończącym się rozszerzaniu przeżycia egzystencjalnego jako wyznacznikowi treści, a może również i prawdy; z drugiej – zacieśniając je do tradycjonalistycznego przedkładania dawnych doświadczeń (biblijnych albo związanych z wielkimi tradycjami religijnymi), proponowanych jako kanoniczny

57

58

blemu warunków możliwości filozofii historii w perspektywie politycznej” (cyt. Za G.E. Rusconi, Appunti critici sugli autori di Francoforte, [w:] A. Schmidt – G.E. Rusconi, La scuola di
Francoforte. Origine e significato attuale, Bari 1968, s. 185-186).
G. Lukács, Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskiej dialektyce, Warszawa
1988, s. 405.
Por. tamże, s. 204-205; na końcu znajduje się owa obiektywność, która – jak plastycznie mawiał Engels – „nie dostrzega nic prócz własnego nosa, a więc jest najbardziej ograniczoną subiektywnością” (cyt. za M. Horkheimer, Crepuscolo, Torino 1977, s. 31). [W polskim przekładzie tej pracy Horkheimera (Zmierzch. Notatki z Niemiec 1931-1934, Warszawa 2002) nie
zdołałem odnaleźć powyższego cytatu z Engelsa. Nie ma go również na s. 31 w wydaniu włoskim cytowanym przez S. Lanzę – przyp. tłum].
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model normatywny. W jednym i w drugim przypadku chodzi o świat rzeczy już
zrobionych, jakie mogą być poznane, klasyfikowane, komentowane, lecz nie
krytycznie i twórczo ocenione w tym żmudnym i wymagającym teoretycznym
procesie, który stanowi specyficzną drogę teologii pastoralnej. Trzeba więc na
serio przyjąć „ostrzeżenie przed krótkim spięciem”59, które prowadzi do utraty
energii powstałej z prawidłowego przyłożenia napięcia podwójnej biegunowości teoretycznej i praktycznej.

4.3. Teoria i działanie w dialektycznej wzajemności
Doszliśmy w ten sposób do pars construens. O ile łatwo jest wyodrębnić
aporie obu wyżej przedstawionych stanowisk, to usiłowanie nakreślenia sposobów tej interakcji jest już znacznie cięższe. Przychodzi na myśl wyrażenie Dantego: „Tu dzielność twoja niechaj się okaże!”60. Trudność tego przedsięwzięcia
została trafnie naszkicowana w jednym z pism Schillera. Jego dłuższy fragment
chciałbym w tym miejscu przytoczyć:
Duch spekulatywny, poszukując w świecie idei swego niezbywalnego dziedzictwa, musiał stać się obcym w świecie zmysłowym i, zyskując formę, utracić materię. Z drugiej strony praktyczny duch interesów, zamknięty w jednostajnym kręgu swoich przedmiotów i jeszcze bardziej ograniczony formułami, musiał stracić
z oczu swobodną całość i zubożeć wraz ze sferą, w której się znalazł. […] Dlatego
też abstrakcyjny myśliciel ma często zimne serce, ponieważ analitycznie rozkłada on wrażenia, które przecież tylko jako całość zdolne są poruszyć duszę; za to
człowiek interesu często miewa serce ciasne, ponieważ jego wyobraźnia, zamknięta
w jednostajnym kręgu jego zawodu, nie jest w stanie objąć sposobów myślenia właściwych innym ludziom61.

Stwierdzenie to z pewnością wskazuje na dwie epoki w dziejach myśli, ale
także na następowanie kolejno po sobie i przeplatanie się dwóch interesów i wrażliwości dostrzegalnych w całej historii myśli zachodniej. W istocie, począwszy od
Platona i Demokryta historia filozofii jest zdominowana przez dwa przeciwstawne
impulsy: jedni rozwijają bezwarunkowo transcendentną moc abstrahującego rozumu i zdolność do emancypacji związaną z intelligere, podczas gdy inni starają
się materialistycznie zdemaskować iluzoryczny puryzm rozumu. Łatwo jest, jak
o tym była mowa, wskazać fałszywą alternatywę. O wiele trudniej przedstawić
59
60
61

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006, s. 66.
Boska Komedia, Piekło, Pieśń II, przekład Antoniego Roberta Stanisławskiego [przyp. tłum.].
F. Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, Warszawa 1972,
s. 61-63.
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konstruktywny wzór, w którym obie te wielkości zostałyby uszanowane w ich
specyfice i wyrażone w ich wzajemnym związku. Czy może wystarczyć – by
zejść bezpośrednio na własny obszar teologii pastoralnej – podstawowa zasada
i wymaganie weryfikacji, do którego odwołuje się N. Greinacher („Relacja pomiędzy teorią teologiczną a działalnością kościelną może być określona nie poprzez całkowite oddzielenie obu tych wielkości, ani nie poprzez ich utożsamienie,
ale poprzez dwubiegunową jedność dialektyczną. Przejście od teorii do działania
i odwrotnie, od działania do teorii, zakłada jakościową zmianę. Teoria potrzebuje
zawsze zostać zweryfikowana lub sfalsyfikowana przez działanie. Działanie zawsze domaga się teorii, która by je transcendowała”62)? Stwierdzenie tego rodzaju
może satysfakcjonować tylko tego, kto zadowala się łatwymi rozwiązaniami. Co
oznacza w istocie „jakościowa zmiana”, o której się mówi? Bez wątpienia stosowne jest odwołanie się do weryfikacji, ale według jakich specyficznych kryteriów decyduje się o falsyfikowalności? Czy wystarczy praktyczny rezultat? Czy
transcendencja teorii, o której mowa, nie prowadzi do ponownego wprowadzenia
tylnymi drzwiami zdecydowanie wyrzuconej natrętnej idei? Warto podać niektóre
istotne środki ostrożności i pewne podstawowe wskazania.
Aby przezwyciężyć dwuznaczność łatwej jedności teorii i działania, co
zbyt często kończy się jedynie wchłonięciem jednej z tych wielkości przez drugą, trzeba przede wszystkim uznać za pewnik, iż jedność teorii teologicznych
i działalności kościelnej będzie tym większa, im bardziej i skuteczniej zostanie
utrzymana ich odrębność63. Inspirowana wiarą refleksja nad działaniem rozwija się więc w stałej strukturze dialogicznej, która nie miesza jednej z drugą,
ani żadnej nie pozwala nigdy nadużyć swej władzy. Wielokrotnie powtórzone
twierdzenie o przewadze działania nad teorią absolutnie nie powinno być rozumiane jako podstępnie wyłudzony prymat tej pierwszej nad drugą, ale jako
konstatacja, że teoria jest niezdolna dostarczyć działaniu stałych, jednoznacznych, uniwersalnych i wyczerpujących modeli. W tym sensie, praktyczną decyzję podejmuje się zawsze z pewną nadwyżką, która wykracza poza opracowanie
teoretyczne. Na pewno jednak nie podejmuje się jej bez uwzględnienia teorii. W podwójnym sensie: że każda decyzja podejmowana jest na podstawie64 jakiegoś opracowania teoretycznego (bardziej lub mniej uświadomionego i chcianego – to mało istotne) oraz że sama decyzja, w chwili, gdy zostaje podjęta,
stanowi fakt nie tylko praktycznie, ale także teoretycznie znaczący.
Wydaje mi się, że właśnie w tym sensie powinny być rozumiane przenikliwe spostrzeżenia J. Ladrière, dla którego świat naukowca nie jest już systemem
62
63
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N. Greinacher, Das Theorie-Praxis-Problem in der Praktischen Theologie, s. 110.
Por. K. Lehman, Das Theorie-Praxis-Problem und die Begründung der Praktischen Tehologie,
[w:] F. Klostermann, R. Zerfass, Praktische Theologie heute, s. 95-98.
„Na podstawie”, czyli nie po prostu w sposób dedukcyjny lub aplikacyjny.
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niezmiennego porządku, który niezmiennie powiela te same układy, ale środowiskiem autostrukturyzacji budującym własne konstrukcje poprzez ciągły przepływ interakcji65. To właśnie w tym sensie działanie i teoria wykazują swoją
konstytutywną wzajemność.
Także w innym aspekcie ujawnia się ich więź: mianowicie we współczynniku objawiającym działania. Była już o tym mowa w związku z doświadczeniem ludzkim, a w szczególności ze specyficznym ukształtowaniem Objawienia w czynach i słowach. Tym niemniej, także w tym przypadku trzeba
unikać nieporozumień. Przywoływano już wyżej lekkomyślne posługiwanie
się doświadczeniem w obszarze katechezy. Rzeczywistość, doświadczenie jest
z pewnością źródłem poznania, a w wierze – miejscem teologicznym („znaki
czasów” […]). Wartość ta jednak będzie nieuzewnętrzniona i podcięta, o ile nie
zostanie przyjęta w poprawnej refleksji teoretycznej. „Uczymy się na błędach”,
mówi znane przysłowie. Opierając się na faktach, można by jednak również
stwierdzić coś przeciwnego: często raczej „błądzimy na błędach”. Bez refleksji, a więc bez teorii, działanie pozostaje nieme i nieprzenikalne, podobnie jak
teoria bez działania pozostaje abstrakcyjna i pusta. Nie chodzi więc o jakiś objawiający automatyzm działania, ale o owocowanie poprzez tę iskrę, która jest
obecna w każdym człowieku i konstytuuje jego wielkość i możliwości, jak to
dobrze rozpoznawał młody Hegel, jeszcze nie złapany w sieć swojego zarozumiałego i narcystycznego samowyniesienia jako filozofa ostatniego i totalnego66. Poza tym należy dobrze pamiętać o innej zasadniczej uwadze. Nie odbierając codzienności wymiaru mądrościowego, wartość działania objawiającego
i promującego daje się rozpoznać przede wszystkim w wydarzeniach kluczowych; takich, które mają znamiona sprzeczności, skandalu, są niespodziewane
i niechciane. Potwierdza się w ten sposób odrzucenie dogmatyzmu faktów lub
czystych danych: „nie to, co oczywiste, ale raczej skandalon, irytacja z powodu
opornej rzeczywistości, która tworzy hermeneutyczna zasadę odsłaniania tego,
co rzeczywiste”67. Ponadto, staje się jasny powód, dla którego – bynajmniej nie
w celach retorycznych – stosuje się wyrażenie mówiące o objawiającej wartości
działania. Otóż jeżeli zobowiązuje ono w ogólnych rozważaniach nad rzeczywistością w kategoriach chrześcijańskich, to staje się jeszcze bardziej naglącym
wymogiem w refleksji nad działalnością duszpasterską.
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J. Ladrière, Anthropologie et Cosmologie, [w:] Études d‘anthropologie philosophique, Louvain-le-Neuve 1980, s. 154-166.
Por. F. Châtelet [red.], La filosofia e la storia, t. 5, Milano 1976, s. 120: „Hegel utrzymuje więc,
jakoby przyszedł czas ostatecznej odpowiedzi, skończenia z filozofią, to jest dojścia w końcu do systematycznego wyłożenia nauki, tej wiedzy absolutnej, której od dwudziestu czterech
wieków gorąco pragnęła ludzkość i że to zadanie powierzono jemu”.
E. Schillebeeckx, Il Cristo. La storia di una nuova prassi; por. W. Kasper, Glaube und Geschichte, Mainz 1970, s. 235.
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Wzajemny związek teorii i działania da się uchwycić także w połączeniu
między poznaniem a interesem, co dobrze objaśnił Habermas68. Pomimo krytycznych uwag skierowanych ku niemu z wielu stron (i nie bez słusznych powodów, jak zobaczymy), twierdzę, że filozof z Frankfurtu trafia w sedno, kiedy
poprzez swoje badania otwiera drogę do wyodrębnienia wewnątrz rozmaitych
typów podejść teoretycznych specyficznych interesów, które kierują praktycznie
poznaniem. Nie chodzi tu po prostu o przedrozumienie o charakterze hermeneutycznym, ale o konkretny interes, który – głównie w sposób nieuświadomiony,
a w każdym razie starannie zamaskowany – odgrywa rolę w każdej konstrukcji teoretycznej. W ten sposób na przykład w etyce, tak chrześcijańskiej jak
i świeckiej, często wynoszono do rangi norm absolutnych i niezmiennych to,
co w rzeczywistości było jedynie wyrazem – na pewno nie bezinteresownym –
ideału życiowego pewnego określonego typu społeczeństwa (burżuazyjnego,
liberalnego, kapitalistycznego)69. Wydobycie podległych interesów stanowi zadanie autentycznie krytycznej teorii, która nie przedstawia się jako obiektywnie
zdystansowana i wolna od interesów w jakiejś iluzorycznej neutralności, ale –
uznając konieczne połączenie obu aspektów (to jest wzajemne połączenie teorii i działania) – realizuje interes pozytywny dla konstruktywnej i wyzwalającej
emancypacji człowieka.
To podejście posiada istotne zalety i z tego powodu znalazło szeroki oddźwięk w najnowszych środkowoeuropejskich koncepcjach teologiczno-pastoralnych. W związku z tym nie należy jednak zapominać, iż podczas gdy
Habermasowi jest niezwykle trudno wskazać jakieś przekonujące kryterium
prawdziwości (innymi słowy, według jakich zasad określoną działalność należy
uznawać za pozytywną i wyzwalającą?), to teologia pastoralna znajduje je zasadniczo w swoim odniesieniu do wiary. Dobrze podkreślił to J. Heinrichs:
Różnica polega na tym, że odniesieniem dla ‚teorii krytycznej’ są przede wszystkim rzeczywiste dane społeczne, natomiast odniesieniem dla teologii jako całości,
a z nią i dla teologii praktycznej, jest wiara w Jezusa Chrystusa […]. W konsekwencji nie może więc ona ograniczyć się do negatywnej krytyki polegającej na wydobywaniu sprzeczności obecnych w bieżącym działaniu (nawet jeśli powinna to robić,
i to częściej niż faktycznie to robi); natomiast może i powinna krytykować to działanie wychodząc od punktu odniesienia sytuującego się poza rzeczywistym działaniem, a ponadto oferować teorię pozytywną70.
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Por. J. Habermas, Teoria i praktyka. Wybór pism, Warszawa 1983; tenże, Conoscenza e interesse, Bari 19833.
Por. D. Mieth, Continuità e cambiamento degli orientamenti ai valori, „Concilium” 23 (1987),
s. 425-439.
Cyt. za M. Midali, Teologia pastorale o pratica, Roma 1985, s. 265. Ta krytyka jest istotna, ale
nie powinna być źle zrozumiana. W istocie, z jednej strony odniesienie do Jezusa Chrystusa
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Jest więc niewątpliwie prawdą, że „wiary nie ma ani w ogóle być nie może
na płaszczyźnie wiedzy o wykonalnym”71, jednak tak samo prawdą jest, że nie
można ograniczać dyskursu teologicznego do samej teoretycznej debaty pomiędzy nauką i wiarą, wiarą i historią, ale trzeba mieć odwagę objęcia całego jej zakresu w odniesieniu do działania. Zarówno jeśli chodzi o teologię w ogóle, jak
i o to, co dotyczy specyficznego obszaru działalności duszpasterskiej.
W istocie jedynie uznanie wzajemności teorii i praktyki może oddalić i odeprzeć, chociaż nigdy nie ostatecznie przezwyciężyć, niebezpieczeństwo dogmatyzmu, jednocześnie autorytarnego i anarchicznego, związanego z dwoma
przeciwstawnymi zredukowaniami, poddanymi uprzednio krytyce. Teraz chodzi
lepsze sprecyzowanie, w jaki sposób ta wzajemność kształtuje się i realizuje.
Do tego miejsca starannie unikałem posługiwania się terminem „dialektyka”,
ponieważ jest on podatny na stronnicze interpretacje. O ile stosuje się go niezależnie od jego heglowskich i marksistowskich odniesień, może on posłużyć
naszemu celowi. Byle tylko starannie unikać tej redukcji, jaka unieważnia oba
cytowane systemy myślowe, ale także ideę koniecznego i linearnego postępu
obecną w wielu współczesnych teoriach. Osobiście skłaniam się ku wyrażeniu
„dialektyczna wzajemność”, które wskazuje na konstytutywną i nienaruszalną
korelację obu tych wielkości i jednocześnie sugeruje dynamizm, z jakim one na
siebie wzajemnie oddziałują, zawsze odrębne lecz nigdy odpowiednio nie oddzielone. Nigdy więc nie będzie można mówić poprawnie o teorii, która dołącza
się sukcesywnie i retrospektywnie do zdobytych doświadczeń, ani o działaniu,
którego wartość polegałaby po prostu na wprowadzaniu wciąż nowego materiału do schematu myślowego istniejącego uprzednio i uznawanego za nienaruszalny. Przeciwnie, podczas gdy nie można przyznawać działaniu bezpośredniej
siły teoretycznej (a tym bardziej niezależnej zdolności decydowania o prawdzie), nie można również premiować teorii nieprzysługującym jej charakterem
absolutnym. Doświadczenie wpływa na interpretację i w pewien sposób ją tworzy; ale także interpretacja wpływa na doświadczenie i pewien sposób je determinuje. Z jednej strony więc to właśnie myśl czyni możliwym doświadczenie,
ale z drugiej – to właśnie doświadczenie czyni możliwym (koniecznym!) myślenie. Chyba że przez myślenie rozumie się po prostu powtarzanie tego, co już zostało pomyślane. Do tego wystarczą mózgi elektronowe. W działaniu znajdują
się więc elementy interpretacji, zalążki teorii, które biorą początek bezpośrednio
z samego doświadczenia i są tam obecne, w pewien sposób, w przejrzystości
bezpośredniej świadomości. Są tam jednak również elementy, które pochodzą

71

i do Pisma św. to jest ogólnie rzecz biorąc także odniesienie do pewnego działania; z drugiej –
nie wolno zapominać, że również „rzeczywiste działanie” cechuje się niezaprzeczalnym współczynnikiem objawiającym.
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 68.
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spoza realizowanego działania (z tradycji i z refleksji) i czynią je możliwym
i przejrzystym.

4.4. Przezwyciężenie schematu podmiot – przedmiot
Jest to logiczna konsekwencja tego, co dotąd wyłożono, a chociaż nie jest
to konsekwencja jedyna, potraktujemy ją tutaj szerzej, ponieważ […] „koncepcja teologii praktycznej jako teorii działania stała się możliwa dzięki przezwyciężeniu zniewalającego myślenie schematu podmiot – przedmiot”72. […]
Temat potrzebowałby znacznie szerszego potraktowania, które należy do dyscyplin epistemologicznych. W tym miejscu wystarczy przypomnieć, że kartezjańska relacja podmiot – przedmiot, w swojej dwubiegunowości i ograniczeniu
napotyka na trudności w obliczu problemu o szerszym i bardziej uniwersalnym
znaczeniu, a przede wszystkim okazuje się bezsilna w wypracowaniu takiego
poznania, które nie byłoby czystą kontemplacją tego, co istnieje, ale siłą emancypacji i postępu.
Specyficznie teologiczną przesłanką tej poznawczej współzależności między
podmiotem a przedmiotem jest wielokrotnie przywoływana historyczność Objawienia. Przezwyciężenie pozytywistycznej koncepcji Objawienia ma kapitalne znaczenie dla metody refleksji teologicznej. Naturalnie, trzeba w poprawny
sposób rozumieć ideę historyczności Objawienia, aby z kolei niepostrzeżenie
nie popaść w traktowanie go jako rodzaj zwykłego pojemnika na zobiektywizowane fakty, albo – jeszcze bardziej zdradziecko – w interpretację pewnej metodologii historyczno-krytycznej, w której pojedynczy fakt jest po heglowsku
pojmowany jako element przechodni w całości immanentnego procesu historycznego, a więc w całości objawienia Ducha i Idei urzeczywistniających się
w swej pełni. J. Moltmann słusznie pyta, „czy w tym procesie poznawania i rozumienia historii historyczność tej ostatniej nie wyczerpuje się w jakimś greckim, ahistorycznym logosie?”73 i kontynuuje krytycznie zauważając w sposób
nienaganny, że w ten sposób „historia staje się jakimś samowystarczalnym kosmosem. Zagadka historii zostaje rozwiązana i usunięta poprzez filozofię platońską, dialektykę heglowską i idee panteistyczne. Historia staje się universum
następujących po sobie i zmieniających się epifanii wiecznej teraźniejszości”74.
72

73
74

N. Mette, Praktische Theologie als Handlungswissenschaft. Begriff und Problematik, „Diakonia” 10 (1979), s. 200.
J. Moltmann, Teologia della speranza, Brescia 1970, s. 257.
Tamże. We wcześniejszych ustępach autor następująco nakreślił obiektywizację i „racjonalizację” historii w takiej oto propozycji metody historyczno-krytycznej: „1. Historia staje się
‚przedmiotem, tym, co mamy przed sobą’; 2. Pojedyncze wydarzenia historyczne są pojmowa-
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To jasne, że kiedy mówimy o przezwyciężeniu schematu podmiot – przedmiot,
w żaden sposób nie zamierzamy skłonić się ku któremukolwiek z tych odchyleń. Trwałym odniesieniem dla myśli chrześcijańskiej pozostaje nieprzewidywalny i darmowy Kairos Bożej interwencji, gorszące wtargnięcie grzechu
i krzyża, ludzka odpowiedzialność za podejmowane decyzje. W tym sensie,
przezwyciężenie to nie zachodzi nigdy poprzez zniesienie jednego z tych dwóch
terminów, ani przez wchłonięcie jednego przez drugi, ale poprzez uznanie fundamentalnej (i płodnej) konstytutywnej korelacji.
Podobnie rygorystycznie należy trzymać się na dystans od racjonalizmu i od
empiryzmu, które – odrzucając rozumienie myślenia jako w sposób konieczny
zapośredniczonego przez ludzi i przez struktury społeczne oraz odwołując się
do fałszywej bezpośredniości pomiędzy podmiotem a przedmiotem – popadają
nieuchronnie w sztywność dogmatyzmu.
W obszarze refleksji teologicznej analityczna tendencja, która rozróżnia
i oddziela, przybrała negatywną formę konceptualizmu. Chodzi o rzeczywiste
oszustwo, wielokrotnie demaskowane w historii myśli chrześcijańskiej, również
w naszym stuleciu, jak to zaświadczają dzieła J. Maréchala i R. Guardiniego75.
A jednak ono uparcie trwa. G. Angelini jasno wyodrębnia jego właściwości
i ograniczenia: „Odnosimy się do tej koncepcji, która naddeterminuje możliwości ‚pojęcia’, a więc jednostronnie uprzywilejowuje ‚analityczne’ zorientowanie
inteligencji na niekorzyść momentu ‚dialektycznego’. Moment ‚analityczny’ to
właśnie ten nakierowany na określenie ‚pojęcia’ w jego abstrakcyjnej absolut-

75

ne jako ‚fenomeniczne pojawienia się’ obejmującej wszystko całości; 3. Momenty historyczne stają się ‚elementami’ szerokiej historycznej całości; 4. Kompleksowa historyczna całość
zostaje zredukowana do ‚racjonalnej koherencji’ jako ‚nieskończony łańcuch przyczyn i skutków’; 5. Historia staje się istotnym rdzeniem rzeczywistości w jej totalności: powszechnej całości w ruchu, w którym ‚wszystkie rzeczy razem się wspierają i utrzymują się same z siebie’; 6. Historia staje się w ten sposób obszarem objawienia się pewnej duchowej całości […].
W historii duch realizuje się i objawia. W nauce historycznej otrzymuje się go z powrotem”.
Rozumie się samo przez się, iż nie mniej niebezpieczna jest fragmentaryczna atomizacja pozytywizmu w jego rozmaitych sformułowaniach, gdzie odrzucenie racjonalności jest całkowite.
Warto też przypomnieć, że można mówić i faktycznie mówi się (np. w egzegezie) o metodzie
historyczno-krytycznej bez heglowskich implikacji związanych z pewną filozofią historii. Łatwo również da się zrozumieć, jak bardzo podobne koncepcje wpływają na wypracowanie metody i ustalenie kryterium prawdy.
Jeśli chodzi o J. Maréchala, to należy wspomnieć zeszyty Point de départ de la métaphysique,
opublikowane między rokiem 1922 a 1926 (w szczególności zeszyt 1. i 5.); natomiast R. Guardiniego, L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente, [w:] tenże, Scritti
filosofici, t. 1, Milano 1964; można tu poza tym przywołać prace E. Schillebeeckxa, L’aspetto non concettuale della nostra conoscenza di Dio secondo S. Tommaso d’Aquino i L’aspetto non concettuale della conoscenza di fede: la problematica, [w:] tenże, Rivelazione e teologia, Roma 1966, s. 303-354; 355-402; por. także M. Seckler, Das Heil in der Geschichte.
Geschichtstheologisches Denken bei Thomas von Aquin, München 1964.
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ności, to jest w jego dyspozycji do posiadania jednoznacznie określonego znaczenia bez względu na odniesienie empiryczne, albo dokładniej na odniesienie
do doświadczenia historycznego, a więc do dialektycznej struktury ludzkiej
wolności”76. Jego negatywne oddziaływanie na metodologię teologiczną jest
oczywiste. Kształtuje ono sposób konceptualizacji, który racjonalizuje wiarę
pozbawiając ją treści zarówno w charakteryzującym ją wymiarze misteryjnym,
jak i w jej sytuacyjności w życiu Kościoła. Zapomina, że akt wiary, zgodnie ze
słynnym tomistycznym sformułowaniem, nie odnosi się do pojęcia, ale do rzeczywistości. Biorąc pod uwagę tę płaszczyznę, jaka tutaj nas bezpośrednio interesuje, wypływa z niego owa koncepcja, która instytucję i strukturę traktuje
jako ważniejsze od realiów życia, „jak gdyby ‚misterium’ poprzedzało w sposób
absolutny – tak pod względem ontologicznym, jak i pod względem epistemologicznym – widzialne objawienie się Kościoła w historii”77.
Wynika z tego, z jednej strony, że nie jest możliwa teologia spekulatywna,
która nie uwzględniałaby odniesienia do działalności kościelnej (rozumianej
w szerokim, synchronicznym i diachronicznym, znaczeniu tego terminu); z drugiej zaś – że refleksja wiary koniecznie musi weryfikować i planować sposób
przeżywania chrześcijańskiej egzystencji w historii.

Zakończenie
Powyższa refleksja na temat związku teorii i praktyki, przeprowadzona – jestem tego całkowicie świadomy – w sposób bardzo ogólny i wybiórczy, a więc
wymagający dokładniejszego i szerszego udokumentowania, stanowi epistemologiczny klucz umożliwiający odnowione, umotywowane i spójne określenie zakresu teologii pastoralnej. Napięcie pomiędzy myślą a rzeczywistością,
pomiędzy teorią a praktyką, uznane bez uproszczeń lub nadużyć, ponownie
prowadzi teologię do owej pokory, której pewność Objawienia nie znosi, lecz
przeciwnie, czyni ją jeszcze głębszą i bardziej uświadomioną; przywraca jej
wymiar egzystencjalny, na nowo umieszczając ją w problematyczności życio76

77

G. Angelini, Rivisitando alcuni recenti teologi del „laicato”, „Presenza pastorale” 57 (1987),
727.
Tamże, s. 729. Bogate w sugestie jest to krótkie przedłożenie Angeliniego. Szkoda, że przyjmuje on później zawężone, wyłącznie interpretatywne pojęcie teologii, kiedy stwierdza: „Teologia pozostaje fundamentalnie nauką o tekście, o tym biblijnym i o tych wielu innych, stanowiących chrześcijańska tradycję” (tamże). „Drugorzędny charakter teologii w odniesieniu do
historycznych i praktycznych form wiary”, jeśli tak chce się to wyrazić (to odpowiednik tezy –
klasycznej i zapomnianej – o teologii jako akcie drugim, […]), nie powinien być rozumiany
tylko retrospektywnie, ale także prospektywnie; nie tylko jako interpretacja tekstu, ale również
jako planowanie, ponowne odczytanie i ponowne napisanie tekstu.
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wego doświadczenia, aby z trudem przemierzała ścieżki poszukiwania prawdy,
opuściwszy metafizyczny chłód, który czyni ją zdystansowaną i wyobcowaną.
Ponadto teologia stanowczo odzyskuje właściwe jej umiejscowienie w Kościele, nie w roli, odseparowanej, bezbarwnej pomocnicy, ale w owocnej, zaangażowanej roli oświecenia wiary, która pyta się o własne myślenie i własne działanie.
Zaproponowane refleksje wskazują także drogę do przezwyciężenia uporczywych i szkodliwych dualizmów, którymi wiara chrześcijańska, w teorii
i w praktyce, jest często zarażona. Rozróżnienia, które prowadzą do oddzielenia, jeśli nie do przeciwstawienia oraz, w imię pojęciowej jasności, wznoszą
mury, tworzą podporządkowania, powodują brak przychylności, gaszą Ducha.
W sferze metodologicznej prowadzi to bezpośrednio do naszego zagadnienia.
W istocie zostaje przezwyciężona koncepcja, która oddziela moment badania
rzeczywistości, powierzony kompetencji tak zwanych nauk humanistycznych,
od momentu uznanego jako właściwie teologiczny, w którym dochodzą kryteria
normatywne. Przeciwnie, i w jednym i w drugim momencie dyscypliny teologiczne i „humanistyczne” pracują razem, we współdziałaniu, które nie miesza
ich ze sobą i nie oddziela, gdzie każda z nich wypełnia własne zadanie i nie
domaga się prawa pierwszeństwa (prymat przysługuje Objawieniu i wierze,
wyznawanej i przeżywanej, a nie naukom, które – z różnych punktów widzenia – do nich się odnoszą). Możliwe jest więc mówienie o teologicznej nauce
praktycznej oraz ustalenie sposobu powiązania i współpracy z innymi dyscyplinami teologicznymi i nieteologicznymi. Dla ostatnich poszukiwań naukowych
punktem odniesienia był zazwyczaj epistemologiczny kształt nauki o działaniu.
Jednak […] chodzi tu o koncepcję jeszcze niezbyt dobrze określoną, bardziej
o pewne ukierunkowanie niż o ścisły kształt epistemiczny. Wyrażając to słowami R. Zerfassa, chodzi „o zastanawianie się nad napięciem pomiędzy wymogami a rzeczywistością działania chrześcijańsko-kościelnego, o samokrytyczne
konfrontowanie tego działania z jego własnym fundamentem normatywnym,
aby pomóc mu stać się na nowo wiarygodnym wyrazem chrześcijańskiej nadziei”78. To bardzo interesująca sugestia, ale na pewno niesatysfakcjonująca,
a więc wymagająca podjęcia i pogłębienia usiłującego – należałoby sobie życzyć, by skutecznie – nadać jej większą spoistość. Na razie niech wystarczy
wskazanie obszaru odniesienia, w którym staje się nie tylko możliwa, ale nagląca i konieczna dla kompletności teologicznego dyskursu, specyficzna i dobrze określona obecność teologii pastoralnej jako dyscypliny teologicznej zajmującej się wiarą, która działa przez miłość i buduje w nadziei, to jest teologii
działalności chrześcijańsko-kościelnej, widzianej nie jako zastosowanie twier78

R. Zerfass, Inhalte der Praktischen Theologie, [w:] G. Biemer, A. Biesinger [red.], Theologie
im Religionsunterricht, München 1976, s. 106-107.
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dzeń dogmatycznych, lecz jako autentyczna, samodzielna dziedzina wiedzy teologicznej. To podstawowe, ogólne twierdzenie domaga się oczywiście potwierdzenia w konkretnej konstrukcji obszarów i schematów samej owej dyscypliny.
Jej zadaniem jest przedstawienie i potwierdzenie własnej metodologii, udokumentowanie naukowości i charakteru teologicznego, wskazanie jej kryterium
prawdziwościowego (wraz ze związaną z tym kwestią stosunku ortodoksji do
ortopraksji), w końcu – wypróbowanie jej specyficznej cechy, czyli charakteru
praktycznego […].

Streszczenie
Relacja teorii i działania stanowi kluczowy problem teologii pastoralnej, istotny
z punktu widzenia rozumienia tej dyscypliny oraz wypracowania właściwej jej metodologii. Działalność kościelna, chociaż znajduje się w konstytutywnym związku z wiarą,
nie może zostać wywiedziona bezpośrednio z teorii, czyli z twierdzeń dogmatycznych
lub moralnych. Osiągnięcia współczesnej myśli filozoficznej oraz nauk humanistycznych, a także rozwój refleksji teologicznej w XX wieku pozwala stwierdzić, że również praktyka ma coś do powiedzenia teorii oraz wpływa aktywnie na tworzenie projektu
duszpasterskiego. Teoria i działanie znajdują się więc stale w dialektycznej wzajemności. Termin ten, zaproponowany przez S. Lanzę, wskazuje na ich konstytutywną i nienaruszalną korelację, a jednocześnie sugeruje dynamizm ich wzajemnego oddziaływania.
Należy je od siebie odróżniać, jednak nie można ich oddzielać. Żadna z tych kategorii nie
może też zdominować drugiej. Muszą się one stale rozwijać w strukturze dialogicznej.
Słowa kluczowe: teologia pastoralna, teoria, działanie, praktyka, dialektyczna wzajemność

Abstract
Theory – praxis relation: a key question of pastoral theology
The relation of theory and praxis is a key problem of pastoral theology, important
from the point of view of understanding this discipline and developing its proper methodology. Church activity, although it is in a constitutive relation with faith, cannot be
derived directly from theory, that is from dogmatic or moral theorems. The achievements
of contemporary philosophical thought and humanistic sciences, as well as the development of theological reflection in the twentieth century, allow us to state that practice also
has something to say about the theory and actively influences the creation of a pastoral
project. So theory and praxis are constantly in dialectical reciprocity. The term, proposed
by S. Lanza, indicates their constitutive and inviolable correlation, and at the same time
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suggests the dynamism of their interaction. They must be distinguished from each other,
but they cannot be separated. None of these categories can also dominate the other. They
must constantly develop in a dialogical structure.
Keywords: pastoral theology, theory, praxis, practice, dialectic mutuality
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