Rada naukowa:
prof. ordinario Gaetano Dammacco (Università degli Studi di Bari)
prof. straordinario Edmund Kowalski CSsR (Accademia Alfonsiana, Roma)
ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec (US, Szczecin)
prof. zw. dr hab. Stanisław A. Porębski (UKSW, Warszawa)
ks. dr hab. prof. UO Rajmund Porada (UO, Opole)
prof. zw. dr hab. Reinhard Sprenger (Universität Paderborn)
prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski (UZ, Zielona Góra)
ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman (US, Szczecin)
Kolegium redakcyjne:
ks. dr hab. prof. US Grzegorz Chojnacki – redaktor naczelny (US, Szczecin)
ks. dr Dariusz Mazurkiewicz – redaktor tematyczny (US, Szczecin)
ks. dr Mariusz Jagielski – redaktor statystyczny (WSD, Paradyż)
ks. dr Radosław Gabrysz – redaktor językowy (WSD, Paradyż)
ks. dr hab. prof. US Andrzej Draguła – sekretarz (US, Szczecin)
Recenzenci tomu:
ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak (Szczecin)
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Poznań)
ks. dr hab. prof. PWT Bogdan Giemza (Wrocław)
ks. dr hab. prof. UO Konrad Glombik (Opole)
ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (Lublin)
dr hab. prof. KUL Piotr Kopiec (Lublin)
prof. dr hab. Adam Makowski (Szczecin)
prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Zielona Góra)
dr hab. prof. US Angelo Rella (Szczecin)
ks. prof. dr hab. Peter Schallenberg (Paderborn)
dr hab. prof. ChAT Jerzy Sojka (Warszawa)
bp prof. dr hab. Henryk Wejman (Szczecin)
Skład
Wydawnictwo Pallottinum
© Copyright by Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu
www.paradisus.pl, www.teo.usz.edu.pl
Wydanie drukowane jest wersją pierwotną czasopisma
„Studia Paradyskie” (SP) są indeksowane w ERIH PLUS, Google
Scholar i CEJSH
Rocznik: nakład 300 egz.

Studia Paradyskie
Tom 31

Poznań-Szczecin
2021

Adres redakcji
Studia Paradyskie
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Papieża Pawła VI nr 2
71-459 Szczecin
grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

Wydawnictwo Pallottinum
60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30
tel. 61 862 07 69; 61 867 52 33
www.pallottinum.pl
e-mail: pallottinum@pallottinum.pl
Zam. 00/2021
ISSN 0860-8539

Spis treści
Artykuły – Articles
Grzegorz Chojnacki
„Droga Synodalna” w Niemczech w dobie koronawirusa. Bilans roczny    9
The „Synodal Path” in Germany in the era of coronavirus. Annual balance���������������     9
Ryszard Ficek
The Liberal Capitalism and the System of „Real Socialism” in the Context of
Cardinal Stefan Wyszyński’s Personalist Concept of Socio-Political Life �����    21
Liberalny kapitalizm i ideologia „realnego socjalizmu” w kontekście personalistycznej koncepcji życia społecznego Kardynała Stefana Wyszyńskiego���������������������������    21

Remigiusz Król
Znaczenie i potrzeba posłuszeństwa prawu Bożemu w nauczaniu Jana Pawła II    47
The importance and need of obedience to the God’s law in the teaching of John Paul II   47
Robert Kufel
Szkic do dziejów formacji filozoficzno-teologicznej w Kościele gorzowskim
w latach 1945-2020�������������������������������������������������������������������������������������������    71
Sketch for the history of philosophical and theological formation in the Gorzów
Church from 1945 to 2020�������������������������������������������������������������������������������������    71

Tadeusz Kuźmicki
Moraltheologische Überlegungen zum Umgang mit der Sünde in der Bibel �    91
Moral-theological Reflection on the Approach to a Sin in the Bible �������������������������    91
Katarzyna Lemek
Obecność tekstów biblijnych zawierających przemoc (Rdz 4-11) w wybranych podręcznikach do nauki religii�����������������������������������������������������������������
Violence in the Bible (Gen 4-11) encountered in selected religious education textbooks

105
105

Jarosław Łapucha
Penuria sacerdotum a powołanie diakona stałego. O pewnej fałszywej argumentacji �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

123

Penuria sacerdotum versus designation of permanent deacon. As concerns an unfaltering faux reasoning�����������������������������������������������������������������������������������������������

Dariusz Mazurkiewicz
Kanoniczne środki zapobiegawcze w przypadku oskarżeń o czyny contra
sextum Decalogi praeceptum z osobami małoletnimi �������������������������������������
Canonical preventive measures in the case of accusations of acts contra sextum Decalogi praeceptum against minors �����������������������������������������������������������������������������

123

143
143

5

Jan Radkiewicz
Bytowa niewystarczalność jako egzystencjalne doświadczenie człowieka�����
Entity’s insufficiency as a human existential experience�������������������������������������������

163
163

Ks. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz
Sylwetka biskupa Wilhelma Pluty z lat 1962-1965 w relacji i działaniu twórców
teczki operacyjnej ministerstwa spraw wewnętrznych kryptonim „Kruk”�������

175

The profile of bishop Wilhelm Pluta, 1962-1965 in the relationship and activities of
the creators of the operating file of the ministry of internal affairs cryptonym „raven
(Kruk)” ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Szczepan Szpoton
Zasady wspierania rodzin w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia papieża
Franciszka ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Principles of supporting families in post-synodal exhortation Amoris laetitia of Pope
Francis�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Weronika Zegzuła
Powstanie i rozwój archiwów diecezjalnych w Polsce�������������������������������������
The origin and development of diocesan archives in Poland�������������������������������������

175

203
203
221
221

Nauki humanistyczne
Humanities
Katarzyna Buganik
Pytanie o Boga w „Pasażerce” Zofii Posmysz. Od powieści do inscenizacji
operowej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A question of God in „The Passenger” of Zofia Posmysz. From novel to an opera
staging�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

235
235

Magdalena Lange-Henszke
„Ten krzyż reprezentuje nas wszystkich”. Wolność i solidarność według Natalii Ginzburg�����������������������������������������������������������������������������������������������������
„This cross represents us all“. Liberty and solidarity in Natalia Ginzburg‘s essays�����

255
255

Tomasz Perz
Natura ludzka w ujęciu Rogera Scrutona w kontekście wniosków etologicznych Jerzego Chmurzyńskiego �������������������������������������������������������������������������

271

Human nature according to Roger Scruton in the context of Jerzy Chmurzyński‘s
ethological conclusions �����������������������������������������������������������������������������������������

Paweł Walczak
Dziecko jako podmiot praw. Ku filozoficznym podstawom praw dziecka �����

The child as a subject of rights. Towards the philosophical foundation of children’s
rights�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6

271
289
289

Nauki społeczne
Social sciences
Marek Derlatka
Perspektywy skuteczności prawa ���������������������������������������������������������������������
Perspectives of law effectiveness ���������������������������������������������������������������������������

305
305

Adam Falewicz
Mądrość a preferencja wyboru aktywności zaradczej u osób w późnej dorosłości���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Wisdom and preference of coping behavior in late adulthood�����������������������������������

319
319

Igor Kozak
Religijność adolescentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych, odbywających terapię w ośrodku katolickim �������������������������������������������������������

339

Religiousness of adolescents addicted to psychoactive substances undergoing a therapy in a Catholic centre �����������������������������������������������������������������������������������������

Oktawia Zalewska
Subiektywna jakość życia dzieci a skłonność do martwienia się i poczucie
własnej wartości�������������������������������������������������������������������������������������������������
The subjective quality of life of children and the tendency to worry and self-esteem�

339

369
369

7

8

Studia Paradyskie, t. 31, 2021, s. 9–19

Grzegorz Chojnacki1
Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-9125-8618

„Droga Synodalna” w Niemczech
w dobie koronawirusa. Bilans roczny
Abstract
The „Synodal Path” in Germany in the era of coronavirus.
Annual balance
The „Synodal Path”, launched in 2019 in the Catholic Church in Germany, as a forum for discussion and reflection of clergy and lay people, representatives of the hierarchy and associations, carries out detailed work on four areas of the Church’s life and activity. Established synodal commissions (forums) work on-site and online, depending on
pandemic conditions. The pandemic, on the other hand, showed even more the internal
and pastoral problems that the Catholic Church in Germany has been struggling with for
a long time. Pope Francis is a supporter of a synodal process in the universal and local
Church, in order to diagnose individual issues concerning faith and morality, so that the
Church community could be more vital, with a better outlined mission and awareness
of presence in the modern world. He points out, however, that the synodality of the
Church cannot mean some form of parliamentarism, but must mean a common journey
and listening to the inspirations of the Holy Spirit. Using all methods of cognition and
reasoning, discourse and dispute, the Gospel should be made more understandable, and
its implementation should be aimed at seeking and finding more and more appropriate
approaches to universal and permanent moral norms, so that they would better correspond to different cultural contexts, so that they would be able to better express their
invariable timeliness in every historical context, so that they would allow the correct
understanding and interpretation of the truth contained in them.
Keywords: synodality, the Catholic Church in Germany, pandemic, „Synodal Path”

 Grzegorz Chojnacki - kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. nauk teologicznych,
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl.
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Streszczenie
„Droga Synodalna”, rozpoczęta w 2019 roku w Kościele katolickim w Niemczech,
jako forum dyskusji i refleksji duchownych i osób świeckich, przedstawicieli hierarchii i stowarzyszeń, prowadzi szczegółowe prace dotyczące czterech obszarów życia
i działania Kościoła. Ukonstytuowane komisje (fora) synodalne pracują w trybie stacjonarnym i online, zależnie od warunków pandemicznych. Pandemia natomiast ukazała
jeszcze bardziej problemy wewnętrzne i duszpasterskie, z którymi boryka się od dawna
Kościół katolicki w Niemczech. Papież Franciszek jest zwolennikiem procesu synodalnego w Kościele powszechnym jak i lokalnym, w celu diagnozowania poszczególnych
kwestii dotyczących wiary i moralności, aby wspólnota Kościoła była bardziej żywotna,
z lepszą wyprofilowaną misją i świadomością obecności w świecie współczesnym. Zaznacza on jednak, że synodalność Kościoła nie może oznaczać jakiejś formy parlamentaryzmu, lecz musi oznaczać wspólną drogę i wsłuchiwanie się w natchnienia Ducha
Świętego. Korzystając z wszelkich metod poznawania i rozumowania, dyskursu i sporu,
powinno się uczynić Ewangelię bardziej zrozumiałą, a jej implementacja zmierzała do
poszukiwania i znajdywania coraz właściwsze ujęcia uniwersalnych i trwałych norm
moralnych, aby bardziej odpowiadały one różnym kontekstom kulturowym, by zdolne
były lepiej wyrażać ich niezmienną aktualność w każdym kontekście historycznym, by
pozwalały prawidłowo rozumieć i interpretować zawartą w nich prawdę.
Słowa kluczowe: synodalność, Kościół katolicki w Niemczech, pandemia, „Droga Synodalna”

Wstęp
W pierwszą Niedzielę Adwentu 2019 roku rozpoczęła się w Kościele katolickim w Niemczech nowa forma procesu synodalnego, którą nazwano „Synodaler Weg” (dalej SW). W przekonaniu najważniejszych przedstawicieli Kościoła katolickiego w Niemczech, zarówno hierarchów niemieckiego episkopatu
(dalej DBK) jak i wiernych świeckich, zrzeszonych w Zentralkomitee der deutschen Katholiken (dalej ZdK) SW jest drogą „eksperymentu”, nieznanej do tej
pory formy urzeczywistnienia synodalności w Kościele katolickim, który ma
doprowadzić do reformy struktur, duszpasterstwa i prawa kościelnego w Niemczech. Jako oficjalny obserwator ze strony Konferencji Episkopatu Polski mam
możliwość uczestniczenia w pracy i obradach SW, dlatego po napisaniu artykułu o genezie i pierwszym etapie prac SW2, chciałbym przedstawić podjęte
przez nią kolejne kroki: prace w komisjach, spotkania stacjonarne w pięciu wybranych miastach w Niemczech oraz obrady online (wszystkie te wydarzenia
odbyły w się w okresie wrzesień 2020 – luty 2021).
 G. Chojnacki, „Synodaler Weg” Kościoła katolickiego w Niemczech: geneza i pierwszy etap,
[w:] O Kościele Jezusa Chrystusa - dzisiaj: księga pamiątkowa dedykowana księdzu Doktorowi
Wojciechowi Wójtowiczowi, E. Sienkiewicz [red.], Koszalin-Poznań 2020, s. 83-93.
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1. SW a pandemia Covid 19
Reakcja prezydium SW na rozprzestrzenianie się pandemii Covid 19
w Niemczech była adekwatna do dynamicznej sytuacji nowych zachorowań.
Zdecydowano się przenieść 2 sesję plenarną, zaplanowaną na 3-5 września
2020 r. we Frankfurcie nad Menem, na dni 4-6 lutego 2021 r. w tym samym
mieście, natomiast aby prace SW były kontynuowane, postanowiono spotkać
się stacjonarnie w Berlinie, Dortmundzie, Frankfurcie nad Menem, Ludwigshafen i Monachium na konferencjach regionalnych w dniu 4 września 2020 r.
W czasie tego spotkania byli obecni członkowie SW oraz członkowie synodalnych forów III i IV, którzy nie należą do SW, lecz pełnią funkcję doradczą3. Ze
względu na bezpieczeństwo nie zaproszono obserwatorów SW4. Ponieważ sytuacja pandemii koronawirusa spowodowała nowe okoliczności pastoralne, troje
naukowców przygotowało analizę wskazując na pytanie: jak Kościół ma głosić
Ewangelię, uwzględniając kontekst nowej sytuacji pandemicznej5?
Przede wszystkim dostrzegli oni, że stan pandemii ujawnił powagę sytuacji
w sensie globalnym jak i jednostkowym. Pokazał też, co jest dla człowieka bardzo ważne. Dlatego nawrócenie i odnowa Kościoła, według nich, może się dokonać na SW. Autorzy wskazują, że koronawirus spowodował jeszcze większy
kryzys wiarygodności Kościoła, nie podając w ogóle jego przyczyn i epikryzy,
ograniczając się jedynie do ogólnych stwierdzeń, że Kościoł musi zadbać do
najsłabszych, wykluczonych i chorych, co zresztą należy do jego istoty, niezależne od okoliczności pandemicznych. Wspomniani naukowcy wskazują też
potrzebę rozwijania relacji na płaszczyźnie analogowej jak i cyfrowej, co na
pewno w razie koniecznej fazy lock-down może przyczynić się do podtrzymywania kontaktów wspólnotowych6. Wśród wielu postulatów autorów analizy
 Forum I: Władza i podział urzędów w Kościele – Wspólne przyjęcie i partycypacja w posłannictwie i misji; Forum II: Egzystencja kapłańska dziś; Forum III: Kobiety w służbie i urzędach
w Kościele; Forum IV: Życie w udanych związkach – Miłość przeżywana w seksualności i partnerstwie.
4
 Wykaz obserwatorów krajowych i zagranicznych zob. https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/Dokumente_Reden_Beitraege/Synodalversammlung-Beobachter.pdf
(30.08.2021)
5
Das Evangelium und die Kirche in Zeiten der Corona-Pandemie. Herausforderungen für den
Synodalen Weg, ein Impuls von Gregor Maria Hoff, Julia Knop und Thomas Söding, zob. www.
synodalerweg.de (30.08.2021)
6
Tamże: „Der Auftrag der Kirche besteht darin, die befreiende Botschaft vom nahen Gottesreich
zu verkünden. Dieses Evangelium muss erfahren werden, damit es geglaubt werden kann. Menschen müssen erleben können, was es heißt, mit der unbegrenzten schöpferischen Lebensmacht
Gottes in Kontakt zu kommen.
Umso wichtiger ist es, dass Glaubensräume unter Corona-Bedingungen nicht gerade denen verschlossen bleiben, die am meisten auf den Zuspruch des Evangeliums angewiesen sind: öko3
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czasów naznaczonych pandemią COVID-19 wyróżnia się wezwanie do tego,
by Kościół stał się przestrzenią wolności dla wszelkich procesów konsultacyjnych i eksperymentów, które są konieczne w czasach przemian spowodowanych
wspomnianym kryzysem. Autorzy zwracają się też z postulatem, który zawiera
w sobie krytyczną ocenę dotychczasowej relacji pomiędzy wiernymi świeckimi
i duchownymi (używają również pojęć dystynktywnych „Laiininen” i „Laien”),
które wymagają wzięcia jej pod lupę i nowego podziału władzy w Kościele.
W podobnym tonie postulują konieczność oddania większego miejsca sprawiedliwości płciowej oraz przyjrzenia się temu, co było przyjęte za normę i tradycję, a co nie odpowiada duchowi obecnych czasów, podkreślając że, tzw. duszpasterski i liturgiczny „popyt” powinien być wzięty pod uwagę7.
Wspomniani teolodzy eksplanują fakt, że stan pandemii wzmocnił jeszcze
bardziej siły reformatorskie w Kościele katolickim w Niemczech. Na tle kreatywności wielu diecezji, parafii i ruchów kościelnych troje naukowców dostrzega potrzebę przeformatowania tradycyjnych kierunków duszpasterstwa,
aby zrozumieć dlaczego coraz mniej osób postrzega Kościół jako przestrzeń
życia i wiary? Do tego pandemia wraz ze wszystkimi problemami i pytaniami
zmusza do stawiania sobie centralnego pytania o kształt Kościoła na przyszłość.
Naukowcy nie zwracają jednak szczególnej uwagi na potrzebę duchowego słuchania poruszeń danych nam przez Ducha Świętego, co jest według Franciszka
fundamentem synodalności, lecz chcą to słuchanie skierować na płaszczyznę
horyzontalną, promując SW jak formę procesu parlamentarnego8. Wspomniani

7

8

nomisch schwache, gesundheitlich angegriffene, einsame und alte Menschen, die besonders gefährdet sind. Sie haben Anspruch auf die besondere Aufmerksamkeit der Kirche, die sich für die
Menschen in bedrängten Lebenslagen öffnet. In den aktuellen Prozessen der Lockerung und der
Prophylaxe muss es darum gehen, neue Begegnungsräume und echte Lebensräume im Glauben
zu öffnen, auf allen Ebenen, analog und digital“.
Tamże: „Die der Pandemie-Bekämpfung geschuldete Einschränkung von Freiheitsrechten wie
des Rechts auf Religions- und Versammlungsfreiheit war gut begründet. Aber sie darf nicht
zum Dauerzustand werden. Die öffentliche Präsenz der Kirche ist ihrem Auftrag geschuldet. Sie
nimmt das Recht auf Religionsfreiheit wahr, stellvertretend auch für andere. Sie kann es aber
nur dann beanspruchen, wenn sie auch intern Freiheitsrechte garantiert. Dazu gehört, dass sich
die Kirche offen auf gesellschaftliche Herausforderungen und Erwartungen einstellt. Es bedarf
eines Freiheitsraums von Beratungen und von Spielräumen für Experimente – gerade in Zeiten
eines krisenhaften Umbruchs“.
Tamże: „In der Corona-Pandemie werden innovative Potenziale geweckt, die oft übersehen
werden, aber für die Zukunft wesentlich sind. Menschen entwickeln Eigeninitiativen: Sie entwickeln neue Gottesdienstformen; sie übernehmen seelsorgliche Verantwortung und erfüllen
caritative Aufgaben. Viele Bistümer, Pfarreien und Verbände, aber auch offene Gruppen haben
Kreativität entwickelt, um die Kommunikation des Glaubens selbst unter den Bedingungen des
Lockdown zu ermöglichen. Die Pandemie zeigt: Tradition ist lebendig, wenn sie sich entwickelt. Traditionelle kirchliche Rollen und Formate müssen überdacht werden. Kirchliche Verantwortung auf breiter Basis setzt neue Handlungsmöglichkeiten frei. Potenziale der Erneuerung
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naukowcy uwypuklają konieczność podkreślania wolności jako konstytucyjnego elementu wiary, który powinien odnaleźć swoją implementację w komunikacji i organizacji Kościoła9. W ramach wolności autorzy proponują, by temat
partycypacji był szczególnym tematem pierwszego forum SW, a dyskusja o nim
ma doprowadzić do tego, by wyznaczanie do objęcia urzędu było związane nie
tylko z prawem, ale i z osobowymi kwalifikacjami. Należy jednak dodać, że
ci naukowcy szukają swoistego balansu wobec obejmowania różnych urzędów
kościelnych, jednakże redukując z wymiaru Kościoła perspektywę Boga i jego
działania w Kościele oraz skupiając się bardziej na wymiarze parlamentaryzmu,
prowadzą ostatecznie do pluralizmu, co może doprowadzić do stanu, gdzie dowolność będzie stanowić podstawową zasadę urzędu służebnego Kościoła10. Papież Franciszek w liście do Kościoła katolickiego w Niemczech w fazie przygotowania SW podkreślił również, że proces synodalny opiera się na kroczeniu na
wspólnej drodze, pozwalając się kierować przez Ducha Świętego. Cały Kościół
lokalny, by nie powiedzieć Kościół jako taki, ma się pozwolić dotknąć Jego
światłem prawdy, ma się poddać Jego impulsom do przebudzenia i wstrząśnięcia oraz do odkrycia nowych horyzontów epistemologicznych11.
Warto też zauważyć, że w czasie regionalnych konferencji poruszono tematykę współczesnego życia kapłańskiego (II forum synodalne), wskazując na
napięcia, które pojawiają się w pracy pastoralnej ze względu na brak innowacyjności w relacji pomiędzy kolegialnym kierowaniem duszpasterstwem a charyzmatami i ich wsparciem12. Bardzo widocznym deficytem jest brak mówienia
w przypadku służby kapłańskiej o potrzebie ewangelizacji, która jest esencją
misji Kościoła. Franciszek wspomina właśnie o praktykowanej ewangelizacji,
która nie jest jakąś nową taktyką w kościelnym pozycjonowaniu się wobec
świata. Papież podkreśla również, że ewangelizacja nie jest aktem dominacji,
poszerzenia terytorialnego czy postawą zdobywcy. Do jej istoty nie należy
gilt es auf dem Synodalen Weg zu stärken. Angesichts der Krise gilt es zu bestimmen, welche
Orientierung vom Evangelium ausgeht. Warum wird Kirche für immer weniger Menschen als
ein Raum des Lebens und des Glaubens wahrgenommen? Die Erfahrungen in Zeiten der Pandemie, aber auch die Probleme und Fragen, die sie hinterlässt, müssen genau reflektiert werden,
damit sie für die Gestalt der Kirche in der Zukunft genutzt werden können. Der Synodale Weg
bietet für die Reflexion ein zentrales kirchliches Forum“.
9
Tamże: „Um die Herausforderungen zu bestehen, muss die katholische Kirche imstande und
willens sein, den Freiheitsimpuls des Glaubens auch in ihrer Kommunikation und Organisation
umzusetzen – in ihrer Lehre, im Verständnis des Amtes, im Miteinander von Männern und
Frauen, kurz: in der Art und Weise, das Leben und den Glauben zu teilen“.
10
H. Küng, Jesus, München-Zürich 2013, s. 299.
11
Por. Franziskus, An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland, nr 3, https://www.dbk-shop.de/
de/brief-papst-franziskus-pilgernde-volk-gottes-deutschland (10.10.2020).
12
Zob. Das Evangelium und die Kirche in Zeiten der Corona-Pandemie. Herausforderungen für
den Synodalen Weg.

13

Grzegorz Chojnacki

również dopasowanie się do „ducha czasów” czy heglowskiego „ducha świata”, co najczęściej prowadzi do utraty oryginalności, właściwego profilu i profetycznego ducha. Ewangelizacja jest drogą uczniów, naśladowaniem Chrystusa
w odpowiedzi na uprzedzająca miłość Chrystusa. Tak pojmowana ewangelizacja powinna być centralnym wymiarem życia kapłańskiego jak i misja każdego
katolika na mocy kapłaństwa powszechnego, a nie jedynie skupieniem na nowoczesnych formach13.
W czasie konferencji regionalnych poruszono też tematykę trzeciego forum
SW (Kobiety w służbie i urzędach Kościoła). Zwrócono uwagę, że Kościół
powinien dążyć do usunięcia wszelkich postaw związanych z klerykalizmem.
Zarazem podkreślono, że należy tworzyć eklezjologię, która by była bardziej
sprawiedliwą w promowaniu równości płci. Tylko taka może być pomyślna
dla przyszłości Kościoła. Zarazem wspomniana trójka teologów zauważyła, że
pandemia przyczyniła się jeszcze bardziej do nierównego podziału w pracy rodzinnej i opiekuńczej na niekorzyść kobiet, stąd też apel, aby w Kościele była
świadomość przeciwdziałania takim nierównościom. Wszystkie te postulaty
mają swoją wagę, warto jednak zapytać, czy promowanie eklezjologii, która
miałaby by być bardziej sprawiedliwa ze względu na płeć, nie idzie w kontrze
do wezwania Franciszka, aby dostrzec, że Kościoły lokalne żyją w i z Kościoła powszechnego, dzięki niemu mogą rozkwitać, natomiast kiedy się od niego
odłączają słabną, niszczeją i umierają. To Franciszkowe stanowisko, poparte
faktami z historii Kościoła, powinno być zachętą, do tego, by wszelkie próby
tworzenia nowej eklezjologii w danym Kościele lokalnym nie prowadziły do
zaburzenia życiodajnej łączności wewnątrz wspólnoty Kościoła14.
Rozpatrując tematykę życia w udanych relacjach („Leben in gelingenden
Beziehungen“) członkowie czwartego forum SW odnieśli się do postulatu, aby
pozwolić w imię wolności osobistej na realizację formy życia osobistego w sposób kreatywny, uciekając od reguł prawno-naturalnych, i stawiając na pierwszym miejscu kulturową dowolność15. Można odnieść wrażenie, że członkowie
tego forum proponują realizację idei Marcusego, który proponował, aby odrzucić wszelkie normy i standardy, które ostatecznie prowadza do alienacji człowieka. To odnosi się szczególnie do uwolnienia sfery i kultury seksualnej spod
opresji moralnej, która właśnie prowadzi do wyobcowania człowieka i jego
niewoli16. Nasuwa się też pytanie czy można stwierdzenie Franciszka o czasie
Por. Franziskus, An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland, nr 7.
 amże, nr 9.
T
15
Zob. Das Evangelium und die Kirche in Zeiten der Corona-Pandemie. Herausforderungen für
den Synodalen Weg.
16
 H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, Warszawa 1991, s. 25: „Wolny wybór spośród szerokiej różnorodności dóbr i usług nie oznacza wolności, jeśli te dobra i usługi podtrzymują społeczną kontrolę nad życiem w znoju i strachu – to znaczy, gdy utwierdzają alienację.
13
14
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przemian, o przełomie, o ważnym dyskursie ideowym, traktować jako możliwość przemian kulturowo-obyczajowych, do których zmierza SW?17

2. Tymczasowe wyniki prac forów synodalnych
Po konferencji online SW w dniach 4-6.02.2021 należy przyjrzeć się szczególnie podstawowemu tekstowi rozwijającemu myśl o rozumieniu Kościoła.
Jego autorzy zauważają najpierw w sposób ogólny, że Kościół katolicki (w domyśle w Niemczech) przeżywa kryzys, który należy rozpatrywać w pryzmacie
ogólnych przemian społeczno-kulturowych jak i szczególnych wewnątrz-i zewnątrz-eklezjalnych. Do tych drugich uczestnicy „synodalnej drogi” zaliczają
konflikty pomiędzy nauczaniem a praktyką Kościoła, a także przepaść pomiędzy
tym jak obecnie wygląda i jak jest wykonywana władza w Kościele, a standardami płynącymi z ewangelii i zasadami rządzącymi pluralistycznym państwem
prawa, które zbudowane jest na otwartym społeczeństwie. Członkowie SW opisują obecny fenomen niezrozumienia jak i braku akceptacji przez niemieckie
społeczeństwo porządku władzy w Kościele, konstatując, że na Kościele ciąży
obecnie podejrzenie, że jego porządek prawny dyskryminuje pewne grupy społeczne, lekceważy demokratyczne standardy oraz że stosuje własny „system”
immunologiczny, który odrzuca wszelkie uwagi krytyczne wobec niego. Tak
poważne zarzuty nie są jednak uzasadnione paradygmatycznymi przykładami,
jedynie mówi się o sprzyjającej temu teologii Kościoła, duchowości posłuszeństwa i traktowania urzędu jako „nietykalnie” świętego i związanego wyłącznie
ze święceniami. Zarazem dostrzegają niedowartościowanie wszystkich wierzących, jako członków Ludu Bożego w kategoriach powołania, charyzmatów,
godności, kompetencji i odpowiedzialności. Poza tym podkreśla się, że dostęp
do urzędów kościelnych jest bardzo restryktywnie uregulowany, natomiast za
małą rolę odgrywa kryterium ewangelizacji. Podczas dotychczasowych obrad
byłem jednak świadkiem postulatów o ograniczeniu debatowania nt. ewangelizacji, a skupieniu się bardziej na temacie nadużyć seksualnych, duchowych itp.
i ich przyczynach18.

17

18

A spontaniczne odtwarzanie przez jednostkę z góry narzuconych potrzeb nie ustanawia autonomii; świadczy tylko o skuteczności kontroli”. Więcej na temat ideologii Marcusego zob. M.
Machinek, Nowy tęczowy świat. Próba diagnozy, Pelplin 2021, s. 42.
Franziskus, An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland, Einleitung: „Wir sind uns alle bewusst, dass wir nicht nur in einer Zeit der Veränderungen leben, sondern vielmehr in einer
Zeitenwende, die neue und alte Fragen auf-wirft, angesichts derer eine Auseinandersetzung
berechtigt und notwendig ist“.
Synodalforum I, Macht und Gewaltenteilung in der Kirche–Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag. Grundtext: Beschluss des Synodalforums vom 3. Dezember 2020,
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Omawiany dokument uwydatnia kryzys słuszności i sensowności wiary.
Autorzy odwołują się przy tym do przemian religijno-kulturowych, zwłaszcza w krajach Zachodu, gdzie rozdział pomiędzy sferą religijną a świecką jest
czymś oczywistym. Poza tym zauważa się procesy sekularyzacyjne, które nie
przebiegająw sposób regularny np. linearny. Do tego autorzy uwypuklają zauważalne potrzeby duchowe i religijne, jednakże ich zaspokojenie nie dokonuje
się w ramach relacji do Kościoła. Eksplanują również problem kultywowania
rytów religijnych związanych z życiem osobistym czy rodzinnym, wskazując na
areopag propozycji w tym obszarze jest coraz większy, a wiara w osobowego
Boga, który jest Panem historii zbawienia i może zostać przez każdego przyjęty
jako Pan i Zbawiciel słabnie. Członkowie SW artykułują, że ten proces trwa już
od dawna, ale nadużycia seksualne w Kościele katolickim w Niemczech, ale
i w innych Kościołach lokalnych go przyspieszyły. Oczywistość wiary chrześcijańskiej i zarazem budowanie na niej kultury i tradycji zmniejszają się, a pobożność ludowa staje się coraz mniej zrozumiała, raczej traktowana obojętnie
lub jako relikt19.
W odpowiedzi na kryzys sensowności wiary należy sobie postawić pytanie,
w jaki sposób Kościół w Niemczech reaguje na tzw. nowa duchowość, o której
wspomina J. Mariański:
Na przekór teoriom sekularyzacyjnym, w warunkach radykalnych procesów sekularyzacyjnych w Europie Zachodniej, pojawia się niespodziewanie, w wymiarach dotąd
niespotykanych, dążenie do duchowości, zwane też niekiedy nową duchowością. Silne
pragnienie życia duchowego jest ważnym aspektem zmian we współczesnej cywilizacji
europejskiej i światowej. O ile dawniej duchowość była utożsamiana z religią, bądź
traktowana jako jeden z jej aspektów, to współcześnie jest ona ujmowana jako fenomen
urzeczywistniający się poza oficjalnymi strukturami kościelnymi, a nawet jako alternatywa wobec religii czy forma sprzeciwu wobec tradycyjnych religii20.

Zapewne bardzo produktywnym byłoby postawienie sobie pytania, w jaki
sposób dokonać nowego sprofilowania pracy misyjnej i duszpasterskiej jako odpowiedź na „popyt” życia duchowo-religijnego i podaż, jaka proponuje „nowa
duchowość”, często synkretyczna i zarazem naznaczona profesjonalnym przekazem marketingowym. Członkowie SW dostrzegają, że Kościół w Niemczech
przeżywa kryzys wiarygodności, dlatego nie może sprostać ofensywie „nowej
duchowości”. Do tego pośród katolików zauważa się tendencję wypisywania się
z Kościoła czy rzeczywistej utraty wiary. A wszystko przez niesprawiedliwość,
jaka jest widoczna w niesprawiedliwym traktowaniu płci: podejście do LGBTQ
Hinführung, www.synodalerweg.de (30.09.2021).
 Zob. tamże, Teil I, 1.
20
 J. Mariański, Nowa duchowość jako megatrend społeczno-kulturowy – mit czy rzeczywistość?,
„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 13(4) (2015), s. 30.
19
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lub ponownych związków małżeńskich. Omawiany dokument przytacza w tym
względzie bardzo poważny zarzut, że Kościół katolicki na skutek stosowania
praktyk dyskryminacyjnych i ekskluzyjnych uniemożliwia niektórym wierzącym uczestniczenie we wspólnocie i prowadzi do zachwiania ich zaufania
w Boga. Konkluzja, że brak wiarygodności Kościoła jako skutek przeważającej
władzy duchownych wobec im powierzonym wiernym jest poważnym zarzutem
wobec struktur Kościoła, naturalnie pozostaje pytanie czy jest on uprawniony21.
Poza tym nasuwa się pytanie o rodzaj humanizmu, który ma być ideą relacji
wewnątrz Kościoła, a mianowicie chodzi tu o stopień jego radykalności. Humanizm radykalny dopuszcza bowiem, zgodnie z nauczaniem Chrystusa, porażkę, cierpienie i krzyż. A osiem Błogosławieństw stwierdza stan faktyczny osób
przeżywających różne doświadczenia ludzkie i wskazuje na ich szczęśliwość,
a nie porażkę.
W czasie obrad online SW wskazano również na instytucjonalny kryzys
Kościoła, który nie polega jedynie na ukrywaniu poszczególnych osób w imię
solidarności korporacyjnej, lecz przede wszystkimi na stworzeniu systemu
prawnego, który chroni hierarchów przed prewencyjnym jak i ex post od konsekutywnej kontroli ich działań i decyzji, co umożliwia „ochronę“ osób, które
popełniają występki karne22. Dlatego ogłoszono swoisty manifest, w którym
wymienia się postulaty dotyczące istoty i dalszej rozwoju Kościoła, aby te nadużycia się nie powtarzały. Na pierwszym miejscu wymienia się fakt, że pluralistyczne społeczeństwo nie może zaakceptować sytuacji, w których nadużycia mają swoje strukturalne umocowanie. Dlatego konieczna jest współpraca
pomiędzy kościelnymi a państwowymi instytucjami, zwłaszcza prewencyjnymi
i sądowniczymi, zgodnie z zasadami płynącymi z umów międzynarodowych
i autonomicznych. Innym postulatem jest eksplikacja teologii urzędu kościelnego zmierzająca do ukazania go jako służby a nie, jak wskazują niektóre nadużycia, samowoli. Wszelkie akty nadużycia, zwłaszcza kryminalne, uderzają
wprost w standardy państwa prawa i w wartości chrześcijańskie. Stąd konieczne są skuteczne instrumenty kontrolne, które nie będą uwzględniały przywileje
czy prawa szczególne Kościoła. Należy też uczynić wszystko, by Kościół odzyskał też swój autorytet moralny, zwłaszcza u wiernych, którzy dokonali apostazji jako ostatecznego znaku dezaprobaty wobec wewnętrznego postępowania
w Kościele. Często tłumaczą się, że taki Kościół stał im na drodze do Boga.
Ale mogą wrócić do Kościoła dzięki udzieleniu im większej partycypacji na
mocy chrztu św. i bierzmowania23. Bardzo interesującym wątkiem uzasadnie21

22
23

 ynodalforum I, Macht und Gewaltenteilung in der Kirche–Gemeinsame Teilnahme und TeilS
habe am Sendungsauftrag. Grundtext: Beschluss des Synodalforums vom 3. Dezember 2020,
Teil 1, 1
Tamże.
Tamże, Teil I, 2.
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nia tego swoistego manifestu jest odniesienie do Bożego objawienia, które jak
wskazują autorzy, podlega interpretacji i inkorporacji historyczno-kulturowej.
Dlatego poszukują oni, po diagnozie stanu faktycznego, biblijno-hermeneutycznej legitymizacji swoich reformatorskich zamiarów. Dlatego uważają oni, że
istnieje nie tylko jeden locus theologicus, ale należy rozważać istnienie wielu
miejsc teologicznych (loci theologici primi et secundi), które pozostają w sieci
odniesień, nazywanych przez nich swoistym synodalnym networkiem. W omawianym dokumencie można zauważyć intencję nobilitowania źródła drugorzędnego, jakim jest doświadczenie i znaki czasu, potraktowane jak coś „zewnętrznego” w stosunku do Ewangelii a zarazem miejsca rezonansu Dobrej Nowiny.
Słusznie, że refleksja rozumowa i zarazem zdolność do wyciągania wniosków
w ramach wewnętrznych aktów sapiencjalnych, jest dowartościowana w poszukiwaniu nowych dróg ewangelizacyjnych, jednakże ta swoista emancypacja
rozumu jako sposobu na nową hermeneutykę Ewangelii może prowadzić do
tego, że teologia nie będzie miała charakteru służebnego, lecz zakwestionuje
interpretację depozytu wiary, dokonywaną w sposób definitywny lub autentyczny przez UNK24. Zresztą postulaty osób, które ten dokument nazywa protagonistami, idą w kierunku dyskursu, który ma wykazać czy strony tego dialogu
potrafią uzasadnić swoją interpretacje Ewangelii poprzez argumenty, które będą
przekonywujące i transparentne. Dodają oni również, że argumenty oparte na
ideach pozytywistycznych, naturalnoprawnych, sekularystycznych itp. nie mogą
być wiodącymi w tej debacie. Natomiast ma mieć ona charakter wsłuchiwania się w argumenty innej strony oraz poddania się działaniu Ducha Świętego.
Poza tym chcą aby debaty nie były prowadzone kosztem decyzyjności. Oznacza to dla nich konieczność dokonywania konkretnych reform i podejmowania
decyzji. Ta konieczność powinna być najważniejsza zasadą, aby dyskurs nie
doprowadzał do blokad i impasu w działaniu. Protagoniści są też zdania, że jeśli
nawet nie osiągnie się kompromisu czy też konsensualnej syntezy, to jednak nie
oznacza, że konieczność reform i korektur w nauczania i w porządku prawny
Kościoła ma pozostawać w martwym punkcie. Konsekutywność reform, nawet
pojedynczych, musi być zasadą w myśleniu i działaniu członków SW. Oprócz
tej konieczności wspomniani protagoniści (należy dodać, że nie podano ich definicji: personaliów, liczby osób) przywołują ideę rozeznawania duchowego, polegająca na rozróżnieniu wielu sfer i płaszczyzn, aby odkryć rzeczywistą wartość przedmiotu rozeznania i w ten sposób dojść właściwej oceny i następnie
właściwego działania. Właśnie w duchu rozeznania i rozróżnienia należy też
rozwiązywać konflikty, które ujawniają się w trakcie debaty i przedstawiania
stanowisk. Chodzi o uruchomienie takich procesów uczenia się kultury dialogu, aby zachować jedność i siłę wiary w Kościele, a zarazem nie blokować
 Tamże, Teil I, 3.
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rozwoju nauki Kościoła dotyczącej wiary i moralności25. Przedstawione dotychczasowe wyniki debat wskazują na wysoką kulturę prowadzenia dyskursu
w czasie obrad i prac SW, w dalszym ciągu trwa rozeznawanie i rozróżnianie
wartości postulowanych reform w doktrynie i porządku prawnym w Kościele
w Niemczech.

Zakończenie
SW jako dotychczasowo nieznana forma synodalności Kościoła lokalnego
została czasowo zatrzymana w przyjętej formie procedowania i kontynuowana
poprzez obrady online. Pandemia przyczyniła się bardziej do ujawnienia się kryzysu Kościoła katolickiego w Niemczech powstałego na skutek nadużyć urzędu
duchowego w sprawach seksualnych, duchowych i (nie)gospodarności. Ponieważ kwestia synodalności jest słowem kluczowym dla pontyfikatu Franciszka,
uwaga Kościoła powszechnego jest skierowana na Niemcy. Główne pytanie dotyczy kwestii, na ile duchowni i wierni świeccy w Niemczech chcą dokonać aggiornamento Kościoła a na ile chcą dokonać poważnych zmian doktrynalnych
w wierze i moralności. Przedstawione niebawem pierwsze wersje dokumentów
synodalnych ujawnią zamiary uczestników SW.
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The Liberal Capitalism and the System
of „Real Socialism” in the Context of Cardinal
Stefan Wyszyński’s Personalist Concept
of Socio-Political Life
Abstract
The presented article depicts the didactic and pastoral legacy of Cardinal Stefan Wyszyński in the context of liberal capitalism, as well as the ideology of „real socialism”,
imposed on Poland in the post-war period, and their impact on the contemporary understanding of the Christian concept of socio-political life. The exploration of the above research will be based on the analysis of source texts and, consequently, the reconstruction of
Cardinal Wyszyński’s social teaching and its reinterpretation using the inductive-deductive
method. A more detailed analysis of the above doctrines and their critical reinterpretation
allow not only to expose their shortcomings and defects. It also enables better awareness
of the endangerments of ideologically motivated promotion of extreme, often distorted
concepts of the human person in the modern world’s particular realities.
Keywords: capitalism, socialism, communism, individualism, personalism, Cardinal
Stefan Wyszyński, anthropological error, „common good”.

Streszczenie
Liberalny kapitalizm i ideologia „realnego socjalizmu”
w kontekście personalistycznej koncepcji życia społecznego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Celem artykułu jest ukazanie spuścizny dydaktyczno-pastoralnej Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kontekście liberalnego kapitalizmu, jak też ideologii „realnego
socjalizmu” mocno zakorzenionego w systemie marksistowsko-leninowskim, narzuco1
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nym Polsce w okresie powojennym oraz ich wpływu na współczesne rozumienie chrześcijańskiej wizji życia społeczno-politycznego. Eksploracja powyższych badań będzie
polegała na analizie tekstów źródłowych, a w konsekwencji rekonstrukcji nauczania
społecznego Kardynała Wyszyńskiego i jego reinterpretacji metodą indukcyjno-dedukcyjną. Dokładniejsze analiza powyższych doktryn i ich krytyczna reinterpretacja pozwala nie tylko wykazać ich mankamenty i niedociągnięcia. Umożliwia to również lepsze
uświadomienie, jakie niebezpieczeństwa pociąga za sobą ideologicznie motywowana
promocja skrajnych, często zafałszowanych koncepcji osoby ludzkiej w konkretnych
realiach współczesngo świata.
Słowa klucze: kapitalizm, socjalizm, komunizm, indywidualizm, personalizm, Kardynał Stefan Wyszyński, błąd antropologiczny, „dobro wspólne”.

Introduction
Catholic social teaching has never intended to create a „third way” between
liberal capitalism and all sorts of socialist collectivism. Throughout her long
history, however, the Church has coexisted with various models of political systems. Also today, she is trying to do so based on the fundamental principles of
Christian ethics. Only in this way can the Catholic Church fulfill her prophetic
mission and quest to transform contemporary and future social and political
life models based on the gospel’s standards. In this way, the Church executes
her prophetic function in the modern world, in which she considers it a duty to
analytically look at the actual and proposed models of public life.
In this context, a critical analysis of socio-political systems is essential. By
the way, it is understandable that their political „effectiveness” must take into
account historical and geo-political circumstances. Moreover, the effectiveness
of the ideology and strategies of systemic transformation depends on social support, socio-political as well as economic factors, and cultural conditions. Thus,
new social life models – if they are to be realistic and politically effective can
only arise within certain specific political and historical situations. Moreover, it
is possible thanks to the commitment and effort of those people who responsibly
undertake to solve specific human problems, taking into account their social,
economic, political, and cultural aspects, which are closely related to each other.
Cardinal Wyszyński spoke in a similar vein. Although he saw the need to
change public life structures, he did not consider it to be the primary and immediate task of the Church. Nor did he feel that he was called to change the state
system. His criticism of the systemic issues in post-war Poland mainly concerned the anthropological and moral dimensions. The Primate was aware that if
there was an appropriate moral order, then – necessarily – critical elements of
the state’s political system would change. He has repeatedly spoken of a „so22
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cial disposition” that would favor just social transformation. In his opinion, the
social disposition should be based on the foundation of the Christian religion,
which aims to transform the human heart. In this way, changed people become
the right subject and base for the proper shaping of the common good2.
Pointing out the errors that exist in a given social life system is primarily
aimed at emphasizing even more fundamental principles on which social life
should be based. There will probably be some deficiencies and errors in specific social systems related to the truth that these systems and structures are
created by a man marked by tears and therefore capable of sin. In this light, the
Church’s prophetic and critical function will always be needed.
In Wyszyński’s teaching, one can also notice the criticism of liberal capitalism, mostly understood in terms of the so-called „Comprador capitalism”3.
Today, many critics of liberal concepts emphasize that the capitalist economic
system is fundamentally incompatible with modern economic programs and the
so-called „planetary” ecosystem. In their opinion, the world economy is based
on limited material resources. In their view, the capitalist economic model is based on the paradigm of „infinite” economic growth. Therefore, if nature’s laws
cannot be changed, the approach to fundamental issues related to the world economy’s functioning system must be thoroughly revised4. In practice, this means
the debunking of the most essential „myths” rooted in the current economic and
political systems based on the principles of liberal capitalism5.

2

3

4
5

 f. S. S. Wyszyński, Czas to miłość. Podczas uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej
C
(Jasna Góra, 15. 08. 1979), [in:] Nauczanie społeczne 1946–1981, ODISS, Warszawa,
p. 889-891.
Marxists used the above term to describe a group of natives in colonial countries who,
in return for collaborating with metropolises, were rewarded with economic privileges
and created a narrow, privileged layer. This enclave was precisely called „comprador
capitalism.” It differs from ordinary capitalism. In typical capitalism, access to the
market and the possibilities of functioning on the market are determined by personal characteristics such as entrepreneurship, diligence, and agility – while in „comprador capitalism,” this is primarily determined by belonging to „power structures”.
Cf. H. Chisholm, Comprador, Encyclopædia Britannica, [in:] https://en.wikisource.
org /wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Comprador (derived December, 26
2020).
 f. Pope Francis, Evangelii Gaudium, no. 55.
C
In this context, the Cardinal stated: „I cannot agree to the traditional division into capitalist and
collectivist schools. When it comes to these two directions: capitalist and collectivist, I believe
there is no difference. Everything is on one side. However, the proletariat is not yet liberated
(...). Man is not respected yet. He is still a slave, to the state, then to the matter. But it does
not change the form of things, to whom it is a slave: gold, matter or the state” (S. Wyszyński,
Moc żywej wiary w ciężkiej sytuacji Kościoła. Do duchowieństwa w Gdańsku 23. 11. 1960, [in:]
Nauczanie społeczne, p. 166).
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In terms of the so-called „incomplete” systemic concepts, Cardinal Wyszyński had in mind not only liberal capitalism (especially in its original Comprador
form) but mainly materialist collectivism Marxist-Leninist version. According
to him, both systems turned out to be ineffective, of course, to a different extent.
In other words, neither one nor the other political and economic concept has
met society’s hopes and expectations6. „The fact that communist states based
their economy on the capitalist labor system is simply the fruit of the derivative
of collectivism with capitalism. It is their original sin. For both systems arise
from the same materialistic philosophy, both practically proclaim the primacy
of things over the person – and both do not effectively defend man against the
demon of technocratism who has put himself at the service of economics against human rights”7.
Thus, a slightly closer look at radical concepts of social life allows us to
understand better the danger of distorting the state’s systemic vision and understand the elements of falsification of the above ideologies8.

1. Capitalism: Liberalism, Individualism
and the Primacy of Homo Oeconomicus
Although Catholic social thought refers to market concepts practically from
the beginning of its reflection, Leo XIII’s encyclical „Rerum Novarum” (1891)
is the first formal response of the Church’s Magisterium to the involvement
of Christians in contemporary liberal political and economic concepts. In this
context, Catholic social teaching has developed a wide range of official Church
statements. The above teaching forms the perspective in which the fundamental
issues relating to contemporary economic concepts based on the assumptions of
liberal capitalism fit9.
6

 . Wyszyński, Nasze dezyderaty. Do profesorów katolickiej nauki społecznej. (Jasna
S
Góra, 22. 01. 1963, [in:] Nauczanie społeczne, p. 196.

 Problem pracy górników w Polsce. List do księdza biskupa Herberta Bednorza 2. 02. 1978, [in:]
Nauczanie społeczne, p. 810-811.

7

8
9

 oc żywej wiary w ciężkiej sytuacji Kościoła, p. 167.
M
As Cardinal S. Wyszyński states: „Today, after years of various hardships and efforts,
we notice that it is not enough to” save „only the economy and production because
new situations are emerging, showing new tasks. Modern development no longer follows the question line: what do you have, what do you have, and what do you lack?
Rather, we ask: who are you? What is your value? What do you bring to your family,
work, social, economic, and religious life? A new problem emerges – not so much of
one system or another, but of a human being. The point is that a person, to whom the
organization of economic life and production technology helps to master the world,
should not be enslaved by the conditions of dependent work” (S. Wyszyński, Duch
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Even so, liberal capitalism has created a diversified system in which both
positive and negative effects can be seen. Many difficulties in the proper diagnosis of the existing problems are associated with the dilemma of defining capitalism as a political and economic system. Moreover, classical capitalism tended
to present the human person as a kind of „by-product” of human labor and –
consequently – to distort the theological perspective and the fundamental goals
of economics in the context of the human person’s needs and requirements. On
the other hand, as an essential component of liberal capitalism, extreme individualism essentially opposes the principle of solidarity and directly affects the
Church’s teaching community dimension. An important example of this is the
activity of large corporations, which not only pose a threat to local economic
initiatives but also undermine the principle of subsidiarity10.
In this sense, classical compadre’s capitalism, in particular, tended to devalue the human person only to the dimension of a kind of product: the labor
process’s product. Also today, it tends to distort and distort the theological sense
of economic activity understood as a service for the integral satisfaction of human and community needs. Additionally, extreme methodological individualism
directly opposes the principle of solidarity. It may also lead to a depreciation
of the community dimension of involvement in socio-political life. In practice, large corporations often seek to marginalize – and consequently – liquidate
local economic activity. Admittedly, this may not be an essential feature of capitalism. Nevertheless, efforts to monopolize the market pose a severe threat to
local economic initiatives, as well as the principle of subsidiarity11.
This kind of action can be observed mainly in the case of such post-communist countries as Poland. Generally speaking, the Eastern Bloc state’s systemic
transformation was associated with the introduction of a particular type of capitalism, which entailed many negative consequences both in the sphere of social
and political life, as well as economical. In other words, the systemic transformation of post-communist countries took over many controversial concepts

10

11

Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicznego w Polsce. Do wiernych w archikatedrze warszawskiej 6. 01. 1978, [in:] Nauczanie społeczne, p. 802).

 ope John Paul II, in his encyclical Laborem Exercens, distinguished the so-called „Early capP
italism” from the so-called „Reformed capitalism. Overall, this corresponds to the distinction
between the so-called „economy of early capitalism” and the economic concept of Keynes.
In other words, „(...) the error of primitive capitalism can repeat itself wherever a person is
treated, in a way, on an equal footing with the entire set of material means of production, as
a tool, and not – as it corresponds to the proper dignity of his work – as the subject and agent,
but through the same as the appropriate purpose of the entire production process” (Laborem
exercens, no 7).
Cf. R. Ficek, Christians in Socio-Political Life: An Applied Analysis of the Theological Anthropology of Cardinal Stefan S. Wyszyński, Primate of Poland, Toruń 2020, p. 113-118.
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from the – broadly understood – capitalist system and applied them selectively
and not always prudently, shaping its own model of the market economy12.
In the case of Poland, the selectively treated capitalism as an implemented
model of fumigation of socio-political and economic reality was characterized
by many peculiar features, including the concept of „moral pluralism” inscribed
in the idea of a world-neutral state, emphasis on the rapid modernization of economic infrastructure combined with hasty privatization fondness for the native
tradition, or the lack of decommunization leading to the enfranchisement of the
former communist nomenclature. The above version of the so-called „selective
capitalism” also favored the libertine idea of moral permissiveness and reduced
ethical norms only to the dimension of individual beliefs, which – in practice –
should not affect the formation of social consciousness and national identity13.
After 1989, the idea of democratic participation in the state’s life as a fundamental principle of social and political life, as well as the concept of national
unity and responsibility for the common good, was not implemented in most
Central and Eastern European countries. However, much attention was paid to
individualism, the particular interests of the beneficiaries of the systemic transformation, the activism of dissident social groups, as well as the emphasis on
individual human and civil rights. This type of „new philosophy of peripheral
democracy” made it difficult to start a substantive discussion on the fundamental issues related to the formation of the new socio-political system of the for owever, the Church’s social teaching has never ensured that adopting a Christian vision of
H
morality would bring immediate positive economic effects. Economic criteria are not the only
factors that should shape the methods and goals of economic activity. Economic development
may periodically collide, for example, with respect for working people’s rights, with the principles of social solidarity, and finally with the national raison d’état, and even be associated with
a threat to the independence and sovereignty of the state. Economics is not a god to whom man
must fall to the dust. Nor is it the essential part of human life. The Christian economy is based
on the „economic man” and not on things. Economic life, production and its methods and
goals, exchange and paths, and distribution of social income, as well as consumption, should
be organized and assessed in terms of human needs, both personal and social. (S. Wyszyński,
Miłość i sprawiedliwość społeczna. Rozważania społeczne, Poznań 1993, p. 320).
13
 Cf. A. Kobyliński, The Role of Solidarity in an Open Society, in: Europske kontexty interkulturnej komunikacie, eds. Peter Ivanic, Martin Hetenyi and Zvonko Taneski, Nitra 2009, p.
141-142. „One should be surprised how even economic life is possible in the prevailing spirit
of distrust, aversion and resistance. Therefore, care should be taken to expand the scope of
cooperation between people and to establish direct contact so that relations at work become
more and more human. Observance of Christian morality at work (...) The immorality of employers and the carelessness of workers, who have bad examples in their superiors’ lives, turn
the workshop into a place of constant violation of God’s law. Therefore, it is necessary to fight
the breakdown of the economy with ethics, the acquisition of wealth at any cost. You have to
strive for the return of conscience to the factory. Finally – preservation and protection of social
legislation” (S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, p. 383-384).
12
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mer Eastern Bloc countries, and also prevented the development of strategic
political and economic goals for the state as a whole, shaping the national ethos
and the hierarchy of values fundamental to democracy. In turn, it made it impossible to shape the social integration and national identity of citizens who were
so heavily infected by the communist and, at the same time, socially destructive
idea of homo sovieticus14.
In other words, „selective liberalism” sought to identify democracy with
a specifically understood liberal ideology, and thus understood „liberalization”
with the so-called „open society.” In practice, the proclaimed concept of „liberalism” created a peculiar synthesis of leftist views combined with a liberal,
and even libertine ideology. Of course, this kind of „synthesis” also functions
in Western democracies. It lacked the development of many essential elements
characteristic of mature democratic systems. They included, among others, the
idea of justice, which in the understanding of John Rawls is of fundamental
importance. In this sense, „selective liberalism” in its Polish version can hardly
be considered a classical liberal system based on ideological pluralism and free
market principles. Nor is it political liberalism as understood by Rawls. In his
opinion, the idea of justice and equality before the law, which are axiologically
rooted in the Christian system of values, plays a significant role in this type of
system. According to John Rawls, the generally accepted civic consensus goes
far beyond the constitutional norms and principles characteristic of the rule of
law. The basic civil consensus has a moral dimension15.
Modern market economy systems based on liberalism encompass a wide variety of schools and competing concepts. They include, among others: „Chicago
school”16, „Austrian school”17, representatives of „Public Choice Theorists,”18
14

15

16

17

18

 f. Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2003, p. 19: „Today – says Primate S.
C
Wyszyński – after years of various hardships and efforts, we notice that it is not enough to”
save „only the economy and production because new situations are emerging, showing new
tasks. Modern development no longer follows the question line: what do you have, what do
you have, and what do you lack? Rather, we ask: who are you? What is your value? What do
you bring to your family, work, social, economic, and religious life? A new problem emerges
– not so much of one system or another, but of a human being. The point is that a person, to
whom the organization of economic life and production technology helps to master the world,
should not be enslaved by the conditions of dependent work” (S. Wyszyński, Naród-Kościółpaństwo, Kazanie świętokrzyskie 25.01.1976, [in:] Nauczanie społeczne, p. 707).
Cf. A. Kobyliński, Post-Communism, Liberalism and Solidarity in the Countries of Central
and Eastern Europe after 1989, „Seminare” 39 (2018) 4, p. 112.
Cf. R. B. Emmett, The Elgar Companion to the Chicago School of Economics, Cheltenham,
2010.
Cf. H. Hagemann, T. Nishizawa, Y. Ikeda, Austrian Economics in Transition: From Carl
Menger to Friedrich Hayek, London-New York 2010.
Cf. S. Behrends, Neue Politische Ökonomie. Systematische Darstellung und kritische Beurteilung ihrer Entwicklungslinien, München 2001; R. G. Holcombe, The Median Voter Model in
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„institutional economists”19, monetarists20, representatives of „Keynesian concept”21, „Georgism”22, distributionists23, socialism24, as well as other economic
concepts related to the above ideas. Nevertheless, in the common understanding, political and economic liberalism issues are understood in the broad sense understood in terms of „neoclassical theory.” In other words, they refer to
classical capitalist ideas, usually associated with the concepts of Adam Smith,
David Ricardo, or other ideologues of the system from the 19th and early 20th
centuries. By presenting the above ideas in the light of contemporary political
and economic conditions, they usually ignore the fundamental Christian concepts referring to the thought of St. Thomas of Aquinas, Aristotle, or representatives of Christian personalism. This is especially important in the context of
such vital issues as the concept of social justice or the idea of social solidarity25.
By exposing this concept, the Catholic social teaching of the Church points
to the achievements of not only Thomistic but also personalist thought. This is
especially important now when social sciences, emphasizing the broadly understood „humanitarianism,” distance themselves from the idea of love and mercy
as an essential principle of social life26. Moreover, the concept of love, mercy,
and compassion does not find practical recognition in contemporary sociological theories. It has insufficient importance in today’s psychology and modern
19
20

21

22

Public Choice Theory, „Public Choice”61 (1989), p. 115–125.
Cf. K. W. Kapp, The Foundations of Institutional Economics, London-New York 2011.
Cf. J. K. Galbraith, Das Scheitern des Monetarismus. Von den Theorien Milton Friedmans zur
Weltfinanzkrise, „Blätter für deutsche und internationale Politik„ 9 (2008), p. 69–80.
 f. R. Dimand, The origins of the Keynesian revolution. Aldershot: Edward Elgar Publishing
C
Ltd, 1988; R. J. Gordon, What Is New-Keynesian Economics?, „Journal of Economic

Literature” 28: 1990 (3), 1115–1171.
Cf. Council of Georgist Organizations, An Introduction to Georgist Philosophy and
Activity, http://www.cgocouncil.org/cwho.html [9. 12. 2019].

 f. D. W. Cooney, Distributism Basics: A Brief Introduction, https://ethikapolitika.org/
C
2014/08/08/distributism/ [9. 12. 2019].
24
Cf. P. Wilberg, Deep Socialism: A New Manifesto of Marxist Ethics and Economics, London
2003, p. 3-38; R. Pipes, Property and Freedom, New York 2000, p. 209-281.
25
 Cf. G. Small, Connecting Economics to Theology, „Solidarity: The Journal of Catholic Social
Thought and Secular Ethics” 1 (2011) 1, p. 1-2.
23

26

I n this context, justice in the economy fits into the perspective of love, as do the various forms of social and economic involvement, which appear not only as a gift and
a task but above all as a manifestation of love. „Whoever thinks that truth, freedom,
and justice are sufficient for a man does not know a man. Those who think that these
three powers can fulfill the essence of human endeavor are wrong. There is another
power in man: it is the power of love. It takes up so much space in human nature
that the forces of truth, freedom, and justice are only the threshold at the door, behind which we can experience the reality of love” (S. Wyszyński, Kamienie węgielne
budowania na górach świętych (Jasna Góra 2. 11. 1956), [in:] Wielka Nowenna
Tysiąclecia, Paris 1962, p. 41).
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economic systems. Undoubtedly, both Thomism and personalism are based on
the idea of love and mercy as a foundation for other social principles. Therefore,
the social teaching of the Church emphasizes the need to show the importance
and co-relationship between social justice and economic justice. The concept
of social justice is deeply rooted in the idea of human dignity, which, in turn,
seems to undermine the legalistic logic of property rights, the distribution of
goods, and contemporary political and economic relations that condition the
idea of economic justice27.
Cardinal Wyszyński is aware of this. In his teaching, he often mentions „social dispositions” rooted in the Christian system of values, which should not only
stimulate but also shape both the socio-political and economic transformation of
earthly reality. In other words, the social order based on the personalist system
leads to the transformation of the human person, both individually and socially.
Therefore, only a moral change directed at a mature personality is a condition
for the proper modification of all structures of public life, as well as a basis for
building the „common good” of the whole society. The fact that the communist
states based their economy on the capitalist labor system continues the Primate
is simply the fruit of the derivative of collectivism with capitalism. It is their
original sin. For both systems stem from the same materialistic philosophy, both
practically proclaim the primacy of things over the person – and both do not
effectively defend man against the demon of technocratism who has put himself
at the service of economics against the rights of the human person”28. In other
words, Catholic social thought represented by Wyszyński proposes a broader
and more critical view of the methodology defined by contemporary economic
doctrines referring to the classical ideas of liberal capitalism.
Generally speaking, capitalism has a lot of merit in emphasizing the theological vision of earthly reality as a gift and good that the Creator has placed
in man’s hands. The question of responsibility for the work of creation is also
essential, as is the apotheosis of human creativity and innovation. Thanks to
capitalism, poverty, and underdevelopment of many hitherto peripheral areas of
the modern world have been significantly reduced29. Moreover, classical liberal
 s Cardinal S. Wyszyński states: „If a man were aware that the essence of the whole matter
A
is to love one’s neighbor as himself, it would be easier to improve mutual relations, establish
the principles of distributive, social or any other justice. The law of love and its specification –
social justice – are inspired by Christian hope” (Naród-Kościół-państwo, p. 707).
28
 Problem pracy górników w Polsce. List do księdza biskupa Herberta Bednorza (2. 02. 1978),
[in:] Nauczanie społeczne, p. 810-811.
29
Cf. Novak, The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, 34. Zdaniem Arthura Brooksa,
prezydenta Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości (the American Enterprise Institute):
It turns out that between 1970 and 2010 the worst poverty in the world – people who live on
one dollar a day or less – that has decreased by 80 percent. You never hear about that. It is
the greatest achievement in human history. It is the best anti-poverty measure ever invented
27
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capitalism practically from the beginning of the industrial era proclaimed the
apotheosis of socio-economic freedom, understood as freedom of economic activity, uninhibited entrepreneurship, and free trade-oriented at maximizing profits. Simultaneously, it was emphasized that economic efficiency and prosperity
could only be achieved through economic freedom and competition30.

2. The Concept of „Real Socialism”: A Deceitful Duplicity
In response to many shortcomings relating to classical capitalism, many
alternative political and economic systems have emerged. One of them was
the collectivist system, especially its communist variant, based on an ideology developed mainly by Karl Marx, Friedrich Engels and modified by Vladimir Lenin. The above design was the subject of particularly intensive analyzes
performed by Wyszyński. For most of his life, the Primate of Poland had to
face the Marxist-Leninist concept of an atheist communist system that not only
fought with God but also – and perhaps most of all – with a man31.
Significantly different from the individualist-liberal ideology, but close to
the collectivist conception of man, was the variant „Nazi National Socialism”32.
It is worth noting that the above doctrine became the official program of the
Nazi National Socialist party of the NSDAP. Thus, it laid the theoretical foundations for Hitler’s military expansion strategy that led to World War II’s terrible
hecatomb33.
At the turn of the nineteenth and twentieth centuries, the turbulent period
meant that the ideology developed by Vladimir Lenin adopted the Marxist concept. In his doctrine, Lenin emphasized the vital role of the „dictatorship of the
proletariat” as a political „prelude” to introducing the socialist system. In this
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(Cf. M. J. Perry, It’s the Greatest Achievement in Human History, and One You Probably Never
Heard About, [in:] American Enterprise Institute, November 3 2014, www.aei.org/publication/greatest-achievement-human-history-one-probably-never-heard) [3.04.2019].
Cf. I. Wallerstein, Historical Capitalism with Capitalist Civilization, London-New York

2011, p. 45-71.

  Cf. S. S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, p. 46-47.
32
Referring to the Nazi-Nazi concept of man, S. Wyszyński states with a specific dose of sarcasm: „The greatest disgrace for man would be any relationship with God, especially in the
Christian sense. Is man a creature of God? This wording alone is enough to draw upon him all
the hatred he has for God. Universal contempt for God’s image in man is proclaimed, the easier
it is to perpetuate the fact that people do everything not to resemble God in anything. A man
stripped of the remnants of a relationship with God is considered directly as a fertilizer that is
being thrown for future generations” (S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, p. 47).
33
Cf. R. Paxton, The Anatomy of Fascism. London 2005; D. Redles, Hitler’s Millennial Reich:
Apocalyptic Belief and the Search for Salvation. New York 2005.
31
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process, a fundamental part was to be played by the vanguard of the communist
party, composed of professional and committed revolutionaries. The class-conscious communist party’s role was to lead the working-and-peasant masses
through ideological indroctrination and an organization to achieve the „political
consciousness” necessary to overthrow the „despotic” capitalism revolution34.
In this sense, the Marxist-Leninist ideology, in the name of the struggle to take
complete control over man, not only denied the promotion of his freedom and
personal dignity. As a socio-political system, it is responsible for many horrific
crimes and perverse distortions.
In the official version, the goal of Marxism-Leninism was to transform the
traditional „bourgeois” state into a „socialist state.” It was to be realized through
a proletarian revolution led by professional revolutionists, the working and peasant class, which had matured into revolutionary consciousness through dialectical class struggle. At this level of the revolution, the socialist state – represented
in Marxist-Leninist terminology as the „dictatorship of the proletariat” – was to
be led exclusively by the revolutionary party vanguard through the process of
so-called „Democratic centralism” defined as „diversity in the discussion, unity
in action”35.
34
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 arxism played a fundamental role in the history of the Soviet revolution as a theoretical
M
concept. However, the genesis of the system dates back to the nineteenth century, when it
became a radical criticism of capitalist society. Karl Marx (1818–1883), from whose surname
the entire direction took its name, proclaimed the need to overthrow unjust capitalism through
proletarian revolution. As a result, a perfect communist society was to be created. For the
first time in the world’s history, this society bringing new values and a new man was to give
a system of universal equality, justice, fraternity, and the abolition of exploitation. Marxism
recognized equality as the fundamental value of social life – he had no respect for freedom,
in which he saw many threats. He considered the deep understanding of history’s nature to be
full of freedom, which was perfectly reflected in the famous phrase, adopted from Georg Hegel
(1770–1831), but also adequate for Marx’s own thoughts that freedom means the understanding of necessity (Quottation after: M. Bankowicz, Krytycy marksizmu, Kraków 2014, p. 16).
According to Marx, modern societies are divided into the capitalist class (the bourgeoisie),
controlling capital and seizing profit, and the proletarian class, which has nothing but its own
labor. The working and multilaterally exploited proletariat obtain incomes so minimal that, in
principle, it only allows for survival. Workers and others making a living by their own labor
constitute the oppressed majority of society. They must transform into a revolutionary force
and seize political power. The transition to communism, however, requires the dictatorship of
the proletariat. Its task comes down to the ultimate crushing of class opponents and socialization, that is, in essence, the nationalization of property, since private property, recognized as the
primary source of exploitation, should be liquidated (cf. ibid.).

 f. M. Albert, R. Hahnel, Socialism Today and Tomorrow. Boston, MassachuC
setts, USA 1981, p. 24–25. Analyzing the collectivist Marxist-Leninist ideology, S.
Wyszyński emphasized: „Man has no personal value in their eyes. Not only is it not
the center of the world, but it is also simply nothing. It derives all its value from being granted the state through social coexistence. Hence, first of all, man is denied the
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It is no wonder then that Wyszyński opposed the Marxist-Leninist materialist ideology and considered it the greatest danger to Christianity. As an ideology spreading a materialistic vision of the human person and social life, it was
deemed hostile to Christian aspirations promoting respect for human dignity
and shaping the Christian social order. Moreover, materialism denies the existence of any spiritual dimension in social life. Thus, it is a progressive deviation
from a supernatural, spiritual and religious reality that recognizes only a fact
that can only be grasped by sense experience, but in order to blind people and
thus dissuade them from the supernatural and eternal realm.
According to the Marxist-Leninist concept, a man is a socialized being who
defines himself by belonging to a group that is the source of his identity. Therefore, he does not need to realize his individuality through action, including the
action of a public nature. Man’s socialization was to be associated with creating „natural” harmony between people, possible thanks to the harmonization of
their interests and the abolition of the existing divisions, including, above all,
class division. This process was to be accompanied by the withering away of
the state, and hence the death of the entire public sphere, which, paradoxically,
would lead to the „kingdom of freedom.” This socialization of man, or „the
intrusion of society into privacy,” was in practice to be associated with the apperson’s rights: freedom, thinking, and acting. Man is subject to absolute obedience
to sovereignty: we must obey people rather than God. The human person is subjected
to total contempt, the inexorable toughness of the government system, the inhumanity
of the boundless arbitrariness of officials, despotism, and terror. In practice, there is
the slavery of citizens to the collective. Second, man is denied the freedom to believe
in and worship God. For in man, the eternal element and other destinies other than
temporal ones are not recognized. It is where the organized, official struggle against
religion begins – as a new task for the modern state. Organized hate! Communism
wants to build a world without God. He wants to raise a man without God’s commandments and religious morality, only based on the morality of the masses. So all
religions must be eradicated. Technology is the new god of a man. The greatest happiness is proletarian equality. In this way, man, created in God’s image and likeness,
separated from his Creator, is thrown into the depths of godlessness and worldliness.
Third, man’s own destiny and goals are rejected. He has no soul and no destiny of
his own. And by no means can man aim to pursue happiness in God. Man has a duty
to pursue the goals that the state will show him. He must be completely socialized
– both in the soul and in the body. He is obliged to make any sacrifice, to fulfill all
the orders of the community. Finally, fourthly, a new goal is imposed upon man,
indicated by collective life. Since spiritual values have no meaning, the highest goal
of human life will be the good of the state, society, nation, class, party, or economic
good, the good of production usually atheistically organized, temporal or material
happiness, earthly or capitalist paradise – through self or also the communist profit. In
a word – deification of matter, profit, production, technology” (S. Wyszyński, Miłość
i sprawiedliwość, p. 46-47).
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propriation of all this, what is individual, which does not belong to the whole
of society36.
In the Marxist-Leninist doctrine, man’s traditional vision as being obedient
to God and shaping his identity within many natural traditional communities is
entirely rejected. Instead, it offers the concept of a „new order” to be „built,” to
be created, in which man will find true freedom through real emancipation. The
starting point of Marx’s philosophical perspective is the materialistic ontology
that the basis of reality is nature, the material world, and not the idea, the Logos.
There is no mind or thoughts that are primordial to nature. Likewise, the historical process principle is not the spirit, as Hegel proclaimed, but the social man
who acts in nature, not by thought, but by work that determines him – sensual
and material activity37.
According to Wyszyński, this kind of attitude is undoubtedly characteristic
of the Marxist-Leninist vision of social life. It is often expressed in the cult of
corporeality, an exaggerated desire for prosperity and lack of simplicity. Moreover, there is an unbridled social pursuit of immediate gratification of various
pleasures, selfishness, and a societal lack of justice. In other words, the concept of life is widely adopted, and it describes everything in terms of material
well-being and down-to-earth self-satisfaction.
In Christianity, the human person – the integral unity of matter and spirit,
creating the personality subject of human action – expresses his attitude towards
36
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Cf. H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000, p. 79. The thesis that the communist
idea initiated by Marx and Engels resulted from the legacy of Enlightenment radicalism that individuals can shape nature, and therefore society according to their own
goals, is, of course, a subject of dispute. What interests me most here, however, is not
the genesis of the analyzed position, but one of its aspects, namely the false concept
of the individual and society, which, if implemented, may, according to some critics,
become the germ of totalitarianism.

I n other words, in the new socialist order, the individual is nothing, the social group is everything. Moreover, no other ideology carries such a comprehensive picture of universal history,
does not formulate such a detailed outline of the past, and does not demand action in its favor as firmly as Marxism. Moreover, no other ideology is mythological and myth-creating as
Marxism-Leninism, and no one desires to dominate social reality so totally. It is one of the
reasons why Marxism-Leninism refers to three myths: (1) the „myth of the left”; (2) the „myth
of revolution”; (3) „the myth of the people.” The myth of the left contains an alleged idea of
progress, the sole guardian of which is to be the doctrine of Marxism and the accompanying
political movement. The myth of the revolution dictates an uncompromising fight for the assumed ideological goals; these goals can – and must – be pursued with violence. Moreover, the
myth of the revolution implies the necessity of waiting for a significant breakthrough, a social
and political shock, which would break with the ordinary course of human history. This breakthrough, of course, will be the communist revolution. In turn, the „myth of the people” creates
the impression that Marxist ideology represents the most comprehensive social masses and externalizes their most vital interests (cf. R. Aron, L’Opium des intellectuels, Paris 1955, p. 246).
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the world, which boils down to multiple and complicated relations with the surrounding social reality. However, none can fully satisfy the complex and varied
needs of a human being, other than a proper relationship to another human being as an individual and a community38. This openness determines the potentiality of human existence, as well as the ability and possibility of its development,
transcendence, and achievement of personal fulfillment39. „Only a living person
receives with life all the opportunities for the development and improvement of
his person, has the opportunity to express himself fully with his whole life”40.
Moreover, „(...) man’s life is the beginning, announcement, and condition of
other gifts – temporal and eternal.”41 Therefore, the spiritual-corporeal nature of
a human being, expressed in his free and rational action, is a constitutive quality of man. Thanks to this, the human person is permanent, integrated, despite
the complexity, and unifies and integrates numerous activities and features as
their subject, substrate, and cause. The spiritual element in man fulfills the role
of a visible sign of God’s closeness to the material world. Through the body,
a human person connects with the surrounding world; he is a part of it, lives and
acts in it, is subject to its laws, and occupies a unique position. He is its master:
he organizes it, controls it, transforms it, and uses it for his life and development. As a material element, the body is also a kind of bridge connecting the
reality of the material world with God42.

3. In Search of an „Other Way”
The distorted vision of the world and the human person not only deprived
man of an essential spiritual sphere but also reduced him to the product level
of the material world. It leads to a distortion of human life’s fundamental dimensions, preventing man from fully realizing his needs and goals. „Nowadays,
very often in various fields – says Cardinal Wyszyński – not only in the section
of economic life – just such a narrow understanding of man is manifested. It is
 Cf. H. Skorowski, Moralność społeczna, Warszawa 1996, p. 19.
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 f course, it is not about understanding absolute perfection, but one situated on the
O
human development line, which enables the full realization of his personality. Only
such an understanding of the line as mentioned earlier of development makes it possible to show the basic needs of the human person, as well as the areas of his potential
Cf. S. S. Wyszyński, «Homo Dei», I kazanie świętokrzyskie 13. 01. 1974, [in:] Nauczanie społeczne, p. 576

 S. S. Wyszyński, W obronie życia nie narodzonych, Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945–
1974, Paris 1975, p. 118; Cf. R. Rogowski, Antropologiczne podstawy postępu, „Ateneum Kapłańskie” 66 (1974) vol. 83, p. 428.
41
 S. Wyszyński, W obronie życia nie narodzonych, p. 118.
42
 Cf. S. Wyszyński, Uświęcenie pracy zawodowej, p. 200.
40
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governed as a commodity, material, and not as a human person, having higher
tasks, reaching beyond the dimension of earthly, family, national or political
life”43.
His criticism, however, was not only temporary. Showing the errors existing
in a given political system primarily aimed to determine the basic principles
on which Christians’ involvement in the state’s socio-political reality should be
built44. Of course, in his criticism of the liberal-capitalist as well as the collectivist model of social life, the Primate refers to the teaching of the Popes and the
Church’s Magisterium. It is primarily about showing errors and systemic distortions. The fundamental ideas of the Christian vision of social and political life
and the subjectivity of individual members of the state community have been
negated. According to him, despite the undoubted advantages, liberal capitalism
did not contribute to citizens’ liberation because „(...) man is not yet respected.
He is still a slave, of the state, then of the matter again45. Therefore, only he
can respect man, and only he has a future in his hand, who can give him inner
freedom46.

43

44

45

46

 . Wyszyński, Duch Boży w wolnym człowieku. Podczas bierzmowania młodzieży
S
akademickiej w Warszawie 19. 05. 1977, [in:] Nauczanie społeczne, p. 779-780; Cf.
S. Jarocki, Kultura gospodarcza, „Ateneum Kapłańskie” 62 (1970), vol. 75, p. 240247; Cf. R. Ficek, Christians in Socio-Political Life, p. 176-182.
Referring to the supporters of liberal and collectivist concepts, S. Wyszyński stated:
„Some people proclaim man their own god. They multiply his laws at the expense
of God himself and weaker neighbors, at the expense of society and the state. Everything is to worship man. There are no restrictions here. They submit everything to the
highest and irrevocable judgment of man: they proclaim his moral freedom, freedom
from all social obligations. They recognize only private morality for personal use.
Man can do what he pleases – morality is his private matter. They do the same with
God. Religion is also a private matter of man. Perfection and the pursuit of God have
no social significance. Man’s highest goal is his temporal happiness. One can pursue
this goal in all ways because there are no moral principles binding here. Economics
and ethics are foreign to each other. There are no higher laws, no divine commandments to which human social and economic life should be subjected. The freedom to
get rich is the highest economic law. Everything should serve as protection for man in
his quest for personal well-being; even religion and the state should protect his worldly interests. Man is homo oeconomicus. Nothing else! Everything else is just a minor
addition to life and should serve one purpose. Twin – is „human material,” placed on
an equal footing with the raw material in a series of production costs; co-workers –
it’s the amount of work, it’s a week’s pay or a pay level, it’s „physical strength,” it’s
an officer. And nothing more! Nothing else binds us to him” (S. Wyszyński, Miłość
i sprawiedliwość, p. 46).
Cf. S. Wyszyński, Nasze dezyderaty. Do profesorów katolickiej nauki społecznej (Jasna Góra, 22. 01. 1963). [in:] Nauczanie społeczne, p. 197.
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In the social teaching of Cardinal Wyszyński, we can distinguish several basic features of the criticism of the capitalist system as well as of „real socialism”
functioning in the post-war reality of the People’s Republic of Poland. It boils
down to indicating the values essential for maintaining the Christian moral and
social order, threatened by liberal capitalism as well as socialism. Among them,
we can distinguish: the sphere of human rights, including the right to a decent
life, as well as responsibility for – broadly understood – social life. However,
the most severe charge against classical liberal capitalism, as well as against
„real socialism” in the Marxist-Leninist version, was the wrong conception of
the human person. Analyzing the condition of the human person, overwhelmed
by the technologized vision of the world, the Primate states: „A modern man –
this fallen giant, chained in sheets of technology, technicalism, technocracy that
binds him, which helps him to live and at the same time hinders him – must
regain the freedom of God’s children so that he can stand up, walk freely and
fulfill the tasks assigned to him by the Creator”47.
According to the Primate, one of the most critical errors of modern philosophy, which laid the foundations for classical liberal capitalism, is one-sided,
focusing on man as an individual, and ignoring his personal dimension. Confusing the concepts of „individual” and „person” is dangerous in their social
ramifications since the individual’s autonomy does not yet mean the person’s
development as such. In turn, in the Marxist-Leninist ideology, man is wholly subordinated to the „collective.” In this context, Cardinal Wyszyński states:
„God can afford that each of us should be a” person, „individual, „personality,
„not only a numerically and statically determined individual”48. „In the hierarchy of values, God the Father, Creator of heaven and earth is at the forefront,
then – man as a fruit of God’s love, and then – the material world, which is
given to man to subdue the earth”49. Thus, the human person is a central value,
both on the individual and social level. „Man is a person, and he is a rational
and free being; he is the lord of creation”50. However, it should be remembered
that the encounter in man between the reality of the divine world and the human world takes place not directly but in a mystery that unites and protects the
human person’s autonomy. „For only a human person can make understandable

 S. Wyszyński, Duch Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicznego
w Polsce, p. 808.
48
 S. Wyszyński, Bóg-Człowiekiem, aby człowiek był... Bogiem. Do inteligencji katolickiej. Warszawa-Miodowa 14. 01. 1970, [in:] „Idzie nowych ludzi plemię...„. Wybór przemówień i rozważań, Poznań-Warszawa, p. 48.
49
 S. Wyszyński, Najważniejszą wartością na świecie jest człowiek, Do delegacji NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 19.10.1980, [in:] Nauczanie Społeczne, p. 962.
50
 S. Wyszyński, Społeczność przyrodzona i nadprzyrodzona, p. 61.
47
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any explanation of the world, because it reflects the creative wisdom of God
Almighty”51.
In the opinion of the Primate, economic progress conditioned by liberalism
and the classical capitalism that grew on its grounds, as well as collectivism,
should definitely be subject to human authority. Therefore, one cannot agree to
the accumulation of huge means of production and leaving them to arbitrariness
to a small group of beneficiaries of the political and economic system. According to Wyszyński, „(...), all communities must therefore be made to measure
up to man. All of them must have as a starting point the rights and obligations
of the human person, so that a person feels good in them, as in well-tailored
clothing. Hence, the forms of social life cannot be built differently but according
to the characteristics of the human person. Whenever social institutions and
forms of social life collide with rights and obligations, with the character and
nature of the human person, they often become a torment”52.
Quoting the encyclical of Pius XI, Quadragesimo anno53, the Primate states
that the accumulation of wealth in the hands of a few leads to a threefold struggle: it is above all about mastering economic life itself; then, the subordination
of state structures, and finally by fighting social legislation, inhibiting all prosocial reforms. This state of affairs leads to the degradation of the democratic
system of social and political life and the destruction of fundamental human
rights. „No community, even the most powerful one, claims, can violate these
rights without risking conflicts with citizens, people, and their personality. At
the same time, it suffers damage that threatens its own existence”54. Thus, maximum profit becomes the primary goal of any economic activity. „Then, man’s
place as the subject of work is taken by capital, and the protection of working
human rights goes unnoticed”55. Thus, this form of capitalist liberalism makes
money the measure of everything and creates the proletariat, a socially orphaned
layer. Such a scenario of social life contributes to the creation of a system of social injustice. „The deification of matter and production breeds the consumption
idea, the desire to get rich, the competitive struggle, and finally leads to the
depreciation of man”56.
 S. Wyszyński, Wołanie ludzkości o obecność Kościoła, s. 93; Cf. Bartnik, Chrześcijańska pedagogia narodowa, [in:] ibid., Polska teologia narodu, Lublin 1988, p.187.
52
 S. S. Wyszyński, «Pacem in terris». Konferencja II. Warszawa – kościół św. Anny 27. 01.
1964, [in:] Kazania i przemówienia autoryzowane 1956–1981, vol. 1–67, Archiwum Instytutu
Prymasowskiego w Warszawie, vol. 16, p. 124.
51

53

Cf. Pius XI, Quadragesimo Anno, no 103.

 S. Wyszyński, Homo Dei, p. 577-578.

54
55
56

S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, 247-248.

 . Wyszyński, Homo oeconomicus, p. 587; „God has called us to work as sentient beings as
S
Christians – to help Him improve the universe; to improve ourselves by using our talents; that
we may increase the glory of God through our filial submission to his will; that we may finally

37

Ryszard Ficek

Cardinal Wyszyński’s personalism also rejected the doctrine of „real socialism” binding in Poland’s post-war reality. The communist ideal, which originated in the doctrine of Marx and Engels, meant a break with thinking about
the human being as an inherently political being, thus with the classical vision
of politics and active participation in it. It was a break, present in other modern
approaches to the political, with the understanding of politics as a public sphere
of action and the contemporary belief that society cannot exist without the state,
and therefore without the political sphere. It is because it provides formal living
conditions for people in the community. These conditions include, first and foremost, institutions, among which the law is at the fore57. The modern concept of
popular sovereignty was an expression of politics as drawing the ultimate source
in people’s will, in their freedom. The communist idea meant a complete retreat
from politics, both in its broader, classical approach and in a narrower approach,
characteristic of liberalism. Along with Marx, the separation of society from the
state was recognized as a source of alienation of man, who was to regain his
natural freedom only with the abolition of such a division, thus abolishing the
political sphere. Marx recognized the superstructure’s political sphere over the
social interest, a sphere not corresponding to or even contradicting it.
In Wyszyński’s opinion, man, thanks to his social nature, is the beginning
and goal of social life. And although it needs a family, state, cultural, religious,
and economic communities for its development, it goes beyond its limits due
to its unusual living structure. According to Primate Wyszyński, „(...) in our socio-political thinking, we must always maintain the primacy of man (...). Even
if he was born in the 20th century or the next century, he has existed in God’s

57

show our love for God through work. This call revealed our dignity and dignity of work, which
not only does the work of salvation of natural nature, not only tears the world out of the embrace of wildness, not only ennobles matter but is also the salvation and redemption of man, is
his sanctification” (S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, p. 355-536).

 long with liberalism, the political sphere began to be understood as existing for
A
individuals’ goodness and safety and protecting their inherent freedoms. It was to be
a limited sphere, but necessary nonetheless. Civil society understood as separate from
the state could exist and develop thanks to the state’s conditions, providing first of all
the legal framework for spontaneous social self-organization and internal and external
security. According to this approach, the freedom of society and, consequently, the
individual’s freedom requires political power. In a less extreme process, the sphere
of the political – in line with the classical republican tradition initiated by Aristotle
– was associated with human citizenship, with the possibility of deciding with others
about the good of the community, either directly or through elected representatives.
According to this classical approach, politics was a field that had a fair and just life
as its object. Thus it was regarded as a continuation of ethics. Cf. D. Pietrzyk-Reeves,
Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004,
p. 17-56.
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thoughts and plans for centuries. Therefore, it is earlier than any family, national
or state community that a man has brought into existence”58.
The concentration of capital and economic power in the hands of a few,
which grew out of unfettered free competition, led to the struggle to subdue
more extensive areas of economic life and, consequently, to control state structures the domination of one state over another. In effect, it caused the brutalization
of economic life and lowered the state’s dignity and majesty. For selfish enrichment, various trade and industrial associations were used. Instead of serving the
common good, it became a mechanism for exploiting individuals, classes, social
strata, nations, and states. Referring to the Austrian bishops’ pastoral letter from
the interwar period, he says that „Mammonist capitalism” brings dire consequences. Here the banking world is reaching in individual states „self-proclaimed
power over state power – so that this power is no longer sovereign”59.
The Primate, criticizing the extreme form of capitalism, states that the actual
privileges and the advantage of a few over the rest of society favor the emergence of sharp class divisions and social antagonisms. Meanwhile, everyone
has the right to a decent life. He accused capitalism of the collapse of morality
in society. Economic living conditions can harm the moral standard of citizens.
The point is that capitalism strikes at the personal dignity of the exploited worker. Then the still life leaves the workshop „ennobled,” and a person becomes
common and worse. According to the Primate, this form of capitalism lost its
sensitivity to all basic human life needs and conditions. Why is this happening?
Because capitalism’s essence is not to meet the general public’s needs but enrich
individuals as much as possible60.
Thus, the main flaw of this system is the recognition of profit as the overarching goal. If profit is the only thing that counts, all God’s works disappear
from view. For nature no longer appears as beauty but only takes the form of
raw material. The spirit of profit and the pursuit of pennies breeds a hectic rush.
In such an atmosphere, no one considers the moral and religious needs of man,
and the organization of work itself becomes an obstacle in fulfilling religious
duties. Then one can lower the pay for labor, threatening with reduction and
unemployment61. In this way, the goal to be pursued is to reconcile the distribution of created goods with the common good and social justice principles. The
exaggerated abyss between a small group of the very rich and many poor people
displays a severe capitalism shortage62.
 S. Wyszyński, Matka-Syn-rodzina, p. 679
 S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, p. 247; Cf. Ibid., Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm.
List pasterski biskupów austriackich, Lublin 1935, p. 12.
60
 S. Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, p. 247.
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 f. ibid., p. 245-246.
C
Cf. P. Raina, Kardynał S. Wyszyński, vol. I, London 1979, p. 53.
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The Christian vision of commitment to socio-economic life, embracing
a mysterious synthesis of suffering and joy, reflects grace and sin’s age-old dichotomy. It becomes a dramatic struggle which, while bringing satisfaction and
delight, at the same time provides toil, torment, and suffering. Although it is
expressed in various forms, it is an inseparable element of all human socio-economic activity.
Speaking about the errors and distortions of the political and economic system, the Primate raises social responsibility. He accuses economic liberalism of
radicalizing workers’ views and thereby magnifying the influence of socialist
ideology. Labor exploitation stimulated energetic individuals to find ways out of
the impasse and to remedy injustice. Theoretical freedom and even the working
people’s political powers cannot prevent abuses by capital without bold and resolute economic reforms63. However, in the opinion of Cardinal Wyszyński, the
reform will be possible to implement effectively only if it is related to morality.
„When the morality of Christian love disappears, then the love of pocket and
personal gain will take first place”64.
„A socio-economic system without morality becomes the direction of an
anti-humanist economy”. Then the only goal is to be rich. Then „be rich at all
costs – who can and as only can!”65 However, it must be said that despite the
criticism of capitalism – under papal encyclicals and the teaching of the Church
– the Primate did not demand the complete abolition of free competition, which
is one of the factors shaping economic life. The emphasis was only on allowing
workers to participate in the company’s management and capital to change the
very nature of capitalism. „Ultimately, the transformation of the socio-economic
system depends only on the man who should focus on morality as the foundation of all activities”66.
However, the most severe error of capitalism and communism was a misunderstanding of the concept of the human person. In the classical philosophy of
liberal capitalism, the individual is regarded as the only measure of everything,
and his freedom is absolute and indisputable. In this way, the absolutely understood freedom of individual action seeks to liberate man from all dependence67.
In this case, detached from obedience to the truth, the concept of human freedom becomes a threat to other people’s rights. Then it isn’t easy to talk about
any morality. In turn, based on Marxist doctrine, the socialist economic system,
63

64

 f. A. Zwoliński, Ks. Stefan S. Wyszyński wobec kryzysu gospodarczego, Lublin 1990,
C
p. 120.
Cf. Miłość i sprawiedliwość, p. 240.

 Ibid.
S. Wyszyński, Nasze dezyderaty. Do profesorów katolickiej nauki społecznej, [in:] Nauczanie
społeczne, p. 197.
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Cf. P. Raina, Kardynał S. Wyszyński, p. 58.
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through its all-encompassing economic machine dominated by the state and bureaucratic structures, has become one of the most effective tools in history that
prevent man from fulfilling himself in social life68.
Securing the „common good,” and thus a service role towards the nation and
its basic social structures, is a fundamental task of the state, „because the state
is a” bonum commune, „a common good of the entire nation and all citizens”69.
Therefore we expect the state community to serve the common good of the
entire diverse community of citizens of our country”70. The common good, however, cannot be understood solely in terms of material well-being. The above
term also includes spiritual goodness. Therefore, it cannot be reduced to a material level only, the quality of public services, or measured solely by economic
or ideological parameters. Wyszyński repeatedly emphasized that the common
good contains both temporal and supernatural elements. The human person, on
the other hand, has transcendental hopes and aspirations71.
Primate Wyszyński’s teaching’s praxeological character means that his interest in the discussed issues focuses primarily on the human person’s axiological
transcendence. It is expressed in man’s attitude towards the sphere of lower
values – economic or vital – as well as higher values – cognitive, moral, and
aesthetic72. The realization of these values determines not only the proper psychological and spiritual development of a person but also the final achievement
of the transcendent dimension of humanity, which is fully realized in God. From
a socio-economic perspective, this manifests itself in a commitment to transform the temporal world.
In addition to being a means for contemporary man to satisfy his needs and
secure his dignity, human life’s socio-economic dimension is also becoming
the fundamental way of realizing himself, both in the natural and supernatural
dimensions. Thus, socio-economic life confirms the full and authentic extent
68

I n this context, Primate S. Wyszyński states: „Disputes in the socio-economic field
between employers and the working world have moved to the territory of a living
person. And so, the focus was not so much on socio-economic problems, as the whole
man with his destiny, dignity, spiritual qualities, with his rational and free personality,
unable to be included in specific statistical or economic dimensions” (S. Wyszyński,
Duch Ewangelii w organizacji życia społeczno-zawodowego i publicznego w Polsce.
Do wiernych w archikatedrze warszawskiej 6. 01. 1978, [in:] Nauczanie społeczne,
p. 802).

 S. Wyszyński S., Naród – Kościół – Państwo. Kazanie świętokrzyskie 25.01.1976, [in:] Nauczanie społeczne, p. 713.
70
 Ibid., p. 711.
71
 Cf. S. Wyszyński, Sumienie prawe, p. 992
69

72

 f. S. Wyszyński, Budowa kultury chrześcijańskiej. Do członków „Odrodzenia„ na
C
Jasnej Górze 15. 09. 1979, [in:] Nauczanie społeczne, p. 895-897; ibid, Budowanie
Wrocławia, p. 104-106.
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of human transcendence. The main goal of involvement in the economy is not
limited to the economic dimension. It allows man to look at his life as a gift
of God that transcends mortality limits. Therefore, the world cannot obscure
God himself, nor can it stand in the way of his comprehensive self-development or fulfillment73. This challenge is addressed to all Christians who, in the
perspective of the „new heaven and the new earth” (cf. Rv. 4, 2-8; 21, 2-10),
are understood as „God’s elite!” She will bind her life in kinship with God. He
will justify his life value through work, and this through the work of the whole
person: and of his soul and body; both in nature and in grace. He will bind the
earth to heaven. He will restore God to the world, and he will give the world
to God and thus make the world possible for everyone to live and seek God!”74

4. Conclusions
The analysis of Christian activity issues in the socio-economic and political
dimension in the teaching of Cardinal Wyszyński places his innovative reflection
in the plane of the theology of earthly reality. Human involvement in the temporal
reality becomes a fundamental dimension of the human relationship to the world,
expressed in the mutual process of co-shaping both the human person and the
earthly realm, which is the environment of his life and development. Showing
this reality in God’s perspective, the Creator and Savior acting in a specific systemic existence hic at nunc allow us to look at this aspect of human activity as an
essential dimension of the human vocation, revealed in the reality of the world.
Nevertheless, the personalist concept of social life as understood by Cardinal Wyszyński was not limited only to the criticism of political systems based
either on the assumptions of capitalist ideology or on the communist collectivist
doctrine of the Marxist-Leninist provinces. Wyszyński repeatedly spoke about socio-economic and political issues. However, he always did it through the
prism of the deposit of Christian faith and morality. However, in the case of
many political science representatives, one can notice not only efforts to emancipate this field of science, but most of all attempts to free themselves from any
ethical and moral conditions and assessments. This kind of aspirations’ main
argument was to emphasize the autonomy of earthly reality understood in terms
of distancing itself
The Christian vision of social life does not allow the socio-political and economic reality to be reduced to a strictly technocratic system, which can only be
analyzed on empirical sciences. Of course, Catholic social teaching applies to
73
74

 . Wyszyński, Miłość i sprawiedliwość, p. 52.
S
Ibid.
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one political sphere or another and endorses the reality of the market economy
and competition as essential tools for shaping modern social life. However, this
does not mean accepting such a model of the functioning of the state, where material goods are placed above the good of the human person, and the individual
interests of individuals dominate the „common good” of the entire civil society,
at the same time violating the principle of solidarity. Therefore, the Magisterium
of the Church in its teaching emphasizes the necessity to place involvement in
socio-economic and political activity in a broader moral context. Consequently,
it cannot be agreed that the state’s systemic reality should be transformed into
a kind of political system serving only a secularized liberal ideology75.
Rooting the reflection primarily in the biblical revelation and Catholic social doctrine – supported by the knowledge of other scientific fields, as well
as a good orientation in the then historical, social and economic, as well as
political transformations – creates an original concept of activity in public life,
showing the systemic sphere of the state as a dimension human involvement
in the perspective of God’s economy of salvation. It is essential, especially in
the context of the country’s specific socio-political situation, dominated by the
Marxist ideology, which, by proclaiming an apparent cult of work and progress,
degraded all human activity dimensions, including himself.
On the Contrary, a personalist vision of involvement in public life, presented by Cardinal Wyszyński, shows human socio-economic and political activity
from God’s mystery, the Church, and salvation events. Thanks to this, by cooperating in the work of creation, man participates in God’s creative mystery,
additionally confirmed by Jesus Christ who manifests himself in the Church.
Thus, man’s creative involvement in earthly life becomes the plane of his meeting with the Person of Creator and Savior.
Finally, the public sphere becomes a place where man’s personalist world
meets the world of matter. The conclusion is that all the products of human creative activity cannot be seen only in marketing terms but are a revelation of the
human person in the space of material reality. Through creative activity understood in this way, man defines his personality and reveals the truth about himself. The personalist outline of Cardinal Wyszyński’s teaching, emphasizing the
significant dimension of human involvement in earthly life, is understood primarily in terms of a personal vocation that each human person is endowed with.
Its implementation becomes the essential task of every human being – which
is of fundamental importance both in the natural and supernatural dimensions.

 Cf. M. Gierycz, Przejawy instrumentalizacji religii w polskiej polityce, [in:] Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, (ed.) P. Burgoński, S. Sowiński, Katowice 2009, p. 179-203.
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Abstract
The importance and need of obedience to the God’s law in the teaching of John Paul II
The author of this publication draws attention to the fact that in the face of the
spread of dangerous forms of social and economic injustice and political corruption,
currently there is an urgent need for a radical renewal of individuals and societies that
could provide and ensure justice, solidarity, honesty and transparency. According to the
autor, the most complex problems can be solved only on the foundation of the truth
where: the highest Good and moral good are present and confronted, as this is the place
where a human being, by obeying the transcendent truth, acquires his/her full identity. To the author, this dimension emphasizes the argument that modern totalitarianism
is born as a result of negating the transcendent dignity of the human being, which is
a visible image of invisible God and hence, by its very nature, the subject of laws that
cannot be broken or ignored by individuals, groups, classes, nations or states. Therefore,
according to the author, a human being should obey the moral norm in every even the
most difficult life situation „in order to obey the God’s holy commandment and act in
accordance with his/her personal dignity.
Moreover, Król emphasizes the fact of obedience to the God’s law, which, by presenting the attitude of a number of holy men and women, who proclaimed the moral
truth and defended it as martyrs or chose death over committing one mortal sin, shows
the Church to the faithful and all people of good will. Noteworthy is the fact that, in
the opinion of the author, the Church canonized so many people and thus, confirmed
the testimonies of their lives, by publicly recognizing their conviction that „God’s love
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requires us to obey His commandments unconditionally even in the most difficult circumstances and breaking them even to save one’s own life is not allowed”.
Keywords: a believer, obedience, need, the God’s law, commandments, social justice, moral good, moral norm, God the Creator and Redeemer, faithfulness, disciples of
Christ, own life, holiness.

Streszczenie
Autor niniejszej publikacji zwraca uwagę na fakt, że wobec szerzenia się groźnych form niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej oraz korupcji politycznej,
w naszych czasach jawi się pilna potrzeba radykalnej odnowy jednostek i społeczeństw,
która byłaby zdolna zapewnić sprawiedliwość, solidarność, uczciwość i jawność. Rozwiązanie najbardziej złożonych problemów może się dokonać tylko na fundamencie
prawdy w której się spotykają: najwyższe Dobro i dobro moralne. Na tej to płaszczyźnie człowiek zdobywa swą pełną tożsamość przez posłuszeństwo prawdzie transcendentnej. W tym wymiarze autor eksponuje argument, że nowoczesny totalitaryzm rodzi
się z negacji transcendentnej godności osoby ludzkiej, która jest widzialnym obrazem
Boga niewidzialnego i stąd, z samej swej natury, podmiotem praw, których nie może
łamać i lekceważyć jednostka, grupa, klasa, naród czy państwo. Dlatego też człowiek
powinien przestrzegać normy moralnej w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji życia,
„aby okazać posłuszeństwo świętemu przykazaniu Bożemu i postąpić zgodnie ze swą
osobową godnością”.
Ponadto autor podkreśla fakt posłuszeństwa prawu Bożemu, które ukazuje Kościół
swoim wiernym oraz wszystkim ludziom dobrej woli w postawie licznych świętych
mężczyzn i kobiet, którzy głosili prawdę moralną i bronili jej aż do męczeństwa bądź
też woleli umrzeć niż popełnić choćby jeden grzech śmiertelny. Godnym uwagi jest
fakt, że Kościół wyniósł tak wielu ludzi do chwały ołtarzy, potwierdzając tym samym
ich świadectwo życia i publicznie uznając za słuszne ich przekonanie, „że miłość Boga
każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań nawet w najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia”.
Słowa kluczowe: człowiek wierzący, posłuszeństwo, potrzeba, prawo Boże, przykazania, sprawiedliwość społeczna, dobro moralne, norma moralna, Bóg Stwórca i Odkupiciel, wierność, uczniowie Chrystusa, własne życie, świętość.
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Wstęp
Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu wielokrotnie wskazywał na potrzebę posłuszeństwa świętemu prawu Bożemu, gdyż jak napisał w Encyklice Veritatis splendor “wolność człowieka i prawo Boże spotykają się i są powołane,
aby się wzajemnie przenikać, czego wyrazem jest dobrowolne posłuszeństwo
człowieka wobec Boga oraz bezinteresowna dobroć Boga wobec człowieka”2.
To właśnie z Jego woli żyjemy w czasach w których istnieje szczególna
potrzeba posłuszeństwa świętemu prawu Bożemu. Jest to ważne zwłaszcza wobec szerzenia się groźnych form niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej
oraz korupcji politycznej, które dotykają całych krajów i narodów. W wielkiej
rzeszy ludzi, których podstawowe prawa zostały podeptane i znieważone, narasta z jednej strony oburzenie, a z drugiej – jawi się powszechniejsza i pilniejsza potrzeba radykalnej odnowy jednostek i społeczeństw, która byłaby zdolna
zapewnić sprawiedliwość, solidarność, uczciwość i jawność3. U podstaw tych
wszystkich sytuacji, jak uczy historia i doświadczenie, leżą przyczyny „kulturowe”, związane z określonymi wizjami człowieka, społeczeństwa i świata.
„W rzeczywistości istotę kwestii kulturowej stanowi zmysł moralny, którego
podłożem i wypełnieniem jest zmysł religijny”4. Niewzruszoną podstawę i nie „Veritatis splendor” Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, Rzym 1993, nr 41, (dalej: VS); zob. Jan Paweł II,
Ewangeliczne posłuszeństwo w życiu konsekrowanym, „L’Osservatore Romano” 170 (1995)
nr 2, s. 52-53; por. Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa,
„L’Osservatore Romano” 32 (2011) 4, s. 39.
3
 Zob. VS nr 98; Por. B. Ardura, Święci i błogosławieni Jana Pawła II, „Communio” 134 (2003)
nr 2, s. 133.
4
 Tamże. Papież powołał się na swoją encyklikę Centesimus annus nr 24, gdzie napisał: „Nie
można zrozumieć człowieka, analizując jedynie jego aktywność gospodarczą, tak jak nie można go określić tylko na podstawie jego przynależności klasowej. Zrozumienie człowieka jest
bardziej wyczerpujące, gdy widzi się go w kontekście kultury, poprzez język, historię i postawy przyjmowane wobec podstawowych faktów egzystencjalnych, takich jak narodziny, miłość,
praca, śmierć. Osią każdej kultury jest podstawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych Narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji: gdy to pytanie zostaje uchylone, kultura i życie
moralne Narodów ulegają rozkładowi. Dlatego walka w obronie pracy została spontanicznie
połączona z walką o kulturę i prawa narodowe. Prawdziwą jednakże przyczyną tych «rzeczy
nowych» jest pustka duchowa wytworzona przez ateizm, który pozostawił młode pokolenia bez
drogowskazów, a nierzadko doprowadzał do tego, iż w nieustannym poszukiwaniu własnej tożsamości i sensu życia odkrywały one na nowo religijne korzenie kultury swych Narodów oraz
samą osobę Chrystusa, jako adekwatną egzystencjalnie odpowiedź na pragnienie dobra, prawdy
i życia, obecne w sercu każdego człowieka. Poszukiwanie to czerpało energię ze świadectwa
ludzi, którzy w trudnych warunkach i pośród prześladowań pozostali wierni Bogu. Marksizm
zapowiadał, że wykorzeni potrzebę Boga z serca człowieka, ale rzeczywistość dowiodła, że nie
2
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zastąpiony warunek moralności, czyli przykazań (przede wszystkim przykazań
„negatywnych”, które zabraniają, zawsze i w każdym przypadku, postępowania i czynów sprzecznych z osobową godnością każdego człowieka) stanowi
Bóg, który jest najwyższym Dobrem. Odnowienie społeczeństwa i rozwiązanie najbardziej złożonych problemów może się dokonać tylko na fundamencie
prawdy (w której się spotykają: najwyższe Dobro i dobro moralne), rozumianej
jako prawda Boga Stwórcy i Odkupiciela oraz prawda człowieka przez Niego
stworzonego i odkupionego. Drogę prowadzącą ku autentycznej wolności osoby
otwiera przezwyciężenie różnych form totalitaryzmu, który rodzi się z negacji
obiektywnej prawdy. Człowiek zdobywa swą pełną tożsamość przez posłuszeństwo prawdzie transcendentnej. Jeżeli się zaprzecza istnieniu takiej prawdy, to
nie istnieje też żadna pewna zasada, która zagwarantuje sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi w wymiarze klasowym, grupowym i narodowym. „Jeśli
się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży do
maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej
korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych”5. Nowoczesny
totalitaryzm rodzi się zatem z negacji transcendentnej godności osoby ludzkiej,
która jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego i stąd, z samej swej natury,
podmiotem praw, których nie może łamać i lekceważyć jednostka, grupa, klasa, naród czy państwo6. Jan Paweł II, mówiąc w encyklice Centesimus annus
o kulturze i praktyce totalitaryzmu, stwierdził ponadto, iż niosą one ze sobą
także negację Kościoła. Dzieje się tak dlatego, ponieważ państwo czy partia,
które utrzymują, że mogą realizować w historii dobro absolutne i które stawiają
siebie ponad wszelkimi wartościami, nie uznają obiektywnego kryterium dobra i zła innego aniżeli wola tych, którzy sprawują władzę. Totalitaryzm, nie
uznając prawa transcendentalnego i nie okazując mu posłuszeństwa, stara się
podporządkować sobie Kościół i uczynić z niego narzędzie swego aparatu ideologicznego bądź go zniszczyć. Państwo totalitarne dąży również do wchłonięcia narodu, społeczeństwa, rodziny, wspólnot religijnych i poszczególnych
osób. Kościół zaś, broniąc własnej wolności, broni jednocześnie osoby ludzkiej,
która ma bardziej słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5, 29), rodziny, różnych spo-

da się tego dokonać, nie zadając gwałtu ludzkiemu sercu”. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus
annus Rzym 1991 (dalej: CA).
5
 VS nr 99; Por. Por. K. Góźdź, Die anthropologische Kirche und ihre Lösung durch den Personalismus, [w:] E. Naab [hg.], Ex latere. Ausfaltungen communialer Theologie, Eichstätt 1993,
s. 247-258.; Zob. Benedykt XVI, Spotkanie z członkami rządu, instytucji państwowych, korpusu
dyplomatycznego, zwierzchnikami religijnymi i przedstawicielami świata kultury, 15.IX.2012,
„L’Osservatore Romano” 33 (2012), s. 9-10.
6
 Papież cytował tu swój tekst z CA nr 44.; Por. Benedykt XVI, Wiedeń. Spotkanie ze światem
polityki, 7.IX.2007, „L’Osservatore Romano” 28 (2007), s. 10-11.
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łecznych organizacji i narodów, gdyż im wszystkim przysługuje własny zakres
autonomii i suwerenności7.

1. Powinność przestrzegania norm moralnych
Człowiek powinien przestrzegać normy moralnej w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji życia, „aby okazać posłuszeństwo świętemu przykazaniu Bożemu i postąpić zgodnie ze swą osobową godnością”8. Zachowanie harmonii między wolnością a prawdą wymaga często poświęcenia, ofiary i niekiedy trzeba za
nią płacić wysoką cenę (może to nawet prowadzić do męczeństwa). Człowiek,
jak świadczy o tym wspólne dla wielu, codzienne doświadczenie, doznaje pokusy, aby zniszczyć zaistniałą w nim harmonię. Pisał o tym Apostoł Narodów
do mieszkańców stolicy ówczesnego imperium: „Nie rozumiem bowiem tego,
co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie
czynię. [...] Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło,
którego nie chcę” (Rz 7, 15.19). Papież uczył, iż najgłębszym źródłem tego
wewnętrznego rozdarcia człowieka jest nieuznawanie Boga za swego Stwórcę i chęć – w duchu całkowitej niezależności – decydowania samemu o tym,
co jest dobre, a co złe. „Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5)
stanowi pierwszą pokusę (która rozpoczyna dzieje grzechu), a jej echem są
wszystkie inne pokusy, którym człowiek, zraniony przez grzech pierworodny,
będzie ulegał jeszcze łatwiej. W adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia Papież, komentując wydarzenie z Raju, stwierdził, iż występuje w nim
„w całej swej powadze i dramatyczności to, co stanowi najbardziej wewnętrzną
i mroczną istotę grzechu: nieposłuszeństwo wobec Boga, wobec Jego prawa,
normy moralnej, którą dał człowiekowi, wpisując ją w ludzkie serce i potwierdzając oraz udoskonalając przez Objawienie”9. W ciągu całej ludzkiej historii
postawa nieposłuszeństwa wobec Boga, wyłączenie Boga, zerwanie z Nim było
zawsze i jest grzechem, mogącym prowadzić do zaprzeczenia Boga i Jego ist-

 CA nr 45; Zob. A. Banaszkiewicz, Między wspólnotą ojczyzn a wspólnotą rodzin, „Niedziela”
(2008) nr 26, s. 18–19.; Zob. M. Bochenek, Wzór dla rodzin: proces beatyfikacyjny, „Nasz
Dziennik” (2020) nr 105, s. 1.
8
 VS nr 102; Por. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Rzym 1987 (dalej: SRS); Zob.
R. Boccardo, W szkole Papieża Jana Pawła II, rozm. przepr. Paweł Zuchniewicz. „Niedziela”
(2005) nr 29, s. 9.
9
 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia Ojca Świętego, Rzym 1984, nr
14 (dalej: RP); Por. Rodzino, co mówisz o sobie? Dokumenty i przemówienia papieskie w Roku
Rodziny, Kraków 1995; Zob. S. Dziwisz, Jan Paweł II - Papież Rodziny, Papież Życia, „Niedziela” (2006) nr 29, s. 8–9.
7
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nienia10. „Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje – aktem
swej wolności – panowania Boga w swym życiu, przynajmniej w określonym
momencie, kiedy przekracza Jego prawo”11.
Człowiek jest jednakże w stanie odeprzeć wszelkie pokusy i uniknąć grzechów, ponieważ Bóg wraz z przykazaniami daje możliwość ich zachowania,
jak poucza Księga Mądrości Syracha: „Oczy Jego patrzą na tych, co się Go
boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być
bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15,19-20). „W określonych
sytuacjach przestrzeganie prawa Bożego może być trudne, nawet bardzo trudne,
nigdy jednak nie jest niemożliwe”12. Sobór Trydencki, ujmując to niezmienne
nauczanie Tradycji Kościoła, stwierdził: „Żaden człowiek, choć usprawiedliwiony, nie może się uważać za zwolnionego z przestrzegania przykazań; nikt
nie powinien podzielać błędnego mniemania, potępionego przez Ojców, wedle
którego przestrzeganie Bożych przykazań jest dla człowieka usprawiedliwionego niemożliwe. «Bóg bowiem nie nakazuje tego, co niemożliwe, lecz nakazując
upomina, byś czynił to, co możesz, i prosił o to, czego nie możesz» [św. Augustyn, De natura et gratia, 43, 50 (PL 44, 271)]; On zaś pomoże ci, byś mógł;
albowiem «przykazania Jego nie są ciężkie» (1 J 5, 3), a «jarzmo Jego jest
słodkie i brzemię lekkie» (por. Mt 11, 30). Ci bowiem, którzy są synami Boga,
miłują Chrystusa; ci zaś, którzy Go miłują (jak sam świadczy) «przestrzegają
jego nauki» (J 14, 23)”13.
Jan Paweł II uczył, iż człowiek wierzący jest w stanie zawsze, nawet wśród
największych trudności, która napotyka na drodze życia, zachować święte prawo Boże. Potrzebne do okazania posłuszeństwa prawu Bożemu źródło łaski
i mocy znajduje się w zbawczym Krzyżu Chrystusa, w darze Ducha Świętego
i w sakramentach, które wypływają z przebitego boku Odkupiciela (por. J 19,
34). Dzięki pomocy łaski Bożej i przy współpracy ludzkiej wolności otwiera
się dla człowieka „duchowa przestrzeń nadziei”, pozwalająca mu okazać posłuszeństwo przykazaniom Bożym. Św. Andrzej z Krety uczył, że samo prawo
„zostało ożywione przez łaskę, i oddane jej na służbę, tworząc z nią harmonijną
 Jan Paweł II nazywał to zjawisko ateizmem (zob. tamże).; Zob. K. Pawlina, Pokolenie JPII,
„Niedziela” (2012) nr 18, s. 12–13.
11
 Tamże. Por. M. Brzozowski, Prawa człowieka w świetle wypowiedzi papieża Jana Pawła II,
„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 12(1980) nr 3, s. 267-274.; Zob. G. Polak, Miarą cywilizacji jest stosunek do życia, „Niedziela” (2014) nr 22, s. 12–14.
12
 VS nr 102; Por. T. M. Jaroszewski, Personalizm katolicki a problem emancypacji człowieka,
„Nowe Drogi” 10 (1959), s. 48-61. Zob. H. Tomasik, Młodzi potrzebują skały, rozm. przepr.
Lidia Dudkiewicz. „Niedziela” (2014) nr 50, s. 16–17.
13
 XIX Sobór Powszechny, Trydencki. Sesja VI (1547), Dekret o usprawiedliwieniu, rozdział XI
(tłum. tego tekstu w: VS nr 102; Zob. Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi
Kościoła, Poznań 1964, s. 320.
10
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i płodną całość. I łaska, i prawo zachowały swoje cechy bez zmian i zniekształceń. Jednakże Bóg sprawił, że prawo, które przedtem było uciążliwym obowiązkiem i przymusem, stało się lekkim brzemieniem i źródłem wolności”14.
„Konkretne” możliwości człowieka są ukryte w tajemnicy Chrystusowego
Odkupienia. Papież twierdził, iż byłoby naprawdę bardzo poważnym błędem
wyciągać wniosek, że norma, której naucza Kościół, sama w sobie jest tylko
„ideałem”, jaki należy następnie przystosować i uczynić proporcjonalnym oraz
odpowiednim do tzw. konkretnych możliwości człowieka, „według bilansu różnych korzyści w tym zakresie”15. Myśląc o tym, nie można brać pod uwagę
tylko człowieka widzianego jako tego, który jest opanowany przez pożądanie,
ale przede wszystkim człowieka odkupionego przez Chrystusa, a w związku
z tym – rzeczywistość odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Skoro bowiem
Chrystus odkupił człowieka, to znaczy, że obdarzył go możliwością realizacji
całej prawdy jego istnienia, że wyzwolił jego wolność spod władzy pożądania.
Jeżeli jednak odkupiony człowiek wciąż grzeszy, to świadczy to nie o niedoskonałości dokonanego przez Chrystusa dzieła odkupienia, lecz o woli człowieka,
która usiłuje „wymknąć się” łasce płynącej z tegoż dzieła zbawczego. „Przykazanie Boga jest na pewno proporcjonalne do zdolności człowieka, ale do zdolności człowieka obdarowanego Duchem Świętym: człowieka, który nawet jeśli
zgrzeszył, zawsze może otrzymać przebaczenie i cieszyć się obecnością Ducha
Świętego”16.

2. Wierność wobec świętego prawa Bożego
Jan Paweł II, ucząc o konieczności okazywania posłuszeństwa prawu Bożemu i o łasce, która jest dawana człowiekowi jako pomoc do zachowania tegoż
prawa, odwoływał się do postawy człowieka Biblii, dla którego męczeństwo
stało się najwyższym potwierdzeniem nienaruszalnej świętości prawa Bożego17.
 VS nr 103; Papież cytował Oratio I św. Andrzeja z Krety, [za:] Patrologia Graeca, 97 (dalej:
PG), s. 805-806.; Zob. M. Drobinski, Th. Urban, „Johannes Paul II. Der Papst, der aus dem
Osten kam”, Monachium 2020.
15
 Por. VS nr 103; Cz. S. Bartnik, Personalizacja Kościoła w ujęciu kard. Karola Wojtyły, „Znak”
XXXII (1980), s. 1412–1418.; Zob. Benedykt XVI - J. Ratzinger, Papież o papieżu. Słowa o św.
Janie Pawle II, A. Demitrów [red.], Opole 2019.
16
 Jan Paweł II cytował dłuższy fragment ze swego przemówienia do uczestników kursu na temat
odpowiedzialnego rodzicielstwa, 1 marca 1984 r.; Zob. S. Kempis von, Benedykt XVI, Podstawy nauczania,. A. Peszke, N. Stelmaszyk [tłum.], Poznań 2006.
17
 Zob. tytuł rozważań nadanych przez Papieża.; Zob. K. Olbrycht, Jana Pawła II myślenie
o związkach wiary i kultury - wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego, „Pedagogia Christiana” 34 (2014), s. 11-28.; Por. J. Szymik, Joseph Ratzinger, filozof, teolog, duszpasterz, Kraków 2008.
14
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W Starym Przymierzu można spotkać godne podziwu świadectwa wierności
wobec świętego prawa Bożego, aż do dobrowolnego przyjęcia śmierci. Symbolem tych ludzi może być postawa Zuzanny, która nie uległa nieczystym żądzom
dwóch niesprawiedliwych sędziów, grożących jej śmiercią. „Jestem w trudnym
ze wszystkich stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli
zaś nie uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze
ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana” (Dn 13, 22n). Zuzanna wolała raczej „niewinna wpaść” w ręce przewrotnych sędziów, aby tylko dać świadectwo swej wiary
i zaufania do Boga, oraz posłuszeństwa wobec prawdy i absolutnych wymogów
porządku moralnego. Ta biblijna niewiasta pokazała swoją gotowością przyjęcia
męczeństwa, że nie należy czynić tego, co prawo Boże uznaje za złe, aby uzyskać w ten sposób jakieś dobro. „Wybiera dla siebie «lepszą cząstkę«: przejrzyste, bezkompromisowe świadectwo prawdzie dotyczącej dobra oraz świadectwo
Bogu Izraela; w ten sposób przez swoje czyny ukazuje świętość Boga”18.
Inna z kolei postać biblijna, Prorok z przełomu Starego i Nowego Testamentu, Jan Chrzciciel, nie chciał pomijać milczeniem prawa Bożego i wyraźnie nie
zgadzał się na kompromisy ze złem. Ten Prorok znad Jordanu stał się zwiastunem Mesjasza nie tylko przez słowo, które głosił, ale także przez męczeństwo
(Mk 6, 17–29); „oddał życie za prawdę i sprawiedliwość”19. Św. Beda Czcigodny napisał, iż „w ciemnościach więzienia zamknięto tego, który przyszedł,
by dawać świadectwo o światłości, i zasłużył sobie, by sama światłość, to jest
Chrystus, nazwała go lampą, co płonie i świeci [...] we własnej krwi został
ochrzczony ten, któremu dane było ochrzcić Odkupiciela świata”20.
W Ludzie Bożym Nowego Przymierza spotyka się wielu uczniów Chrystusa, którzy jak diakon Szczepan (zob. Dz 6, 8–7, 60) czy apostoł Jakub (zob. Dz
12, 1n), aby się Go nie wyprzeć, umarli śmiercią męczeńską, wyznając swoją
wiarę i miłość do swojego Boskiego Mistrza. Stali się w ten sposób naśladowcami Tego, który wobec Kajfasza i Piłata „złożył dobre wyznanie” (1 Tm 6, 13),
potwierdzając ofiarą życia, prawdę głoszonego orędzia. „Iluż innych niezliczonych męczenników wolało raczej wybrać prześladowania i śmierć niż wykonać
bałwochwalczy gest okadzenia posągu władcy (por. Ap 13, 7–10). Wielu z nich
odmawiało nawet pozorowania tego rodzaju aktu kultu, dając tym samym przy VS nr 91; Por. J. Czajkowski, Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym 1983; Zob.
W. Chrostowski, Godność człowieka umierającego – potrzeby duchowe, [w:] W. Bołoz, M. Ryś
[red.], Między życiem a śmiercią, Warszawa 2002, s. 151.
19
 29 sierpnia, Męczeństwo św. Jana Chrzciciela, kolekta, [w:] Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 168’; zob. VS nr 91.; Zob. K. Pawlina, Remanent pokolenia JPII, „Niedziela” (2020) nr 13, s. 20–21.
20
 Jan Paweł II, Św. Beda Czcigodny, Homiliarum Evangelii Libri, II, 23 (CCL 22, 556 i n.) –
cyt. za: VS nr 91.; Zob. J. Ratzinger. Opera Omnia. Jezus z Nazaretu, t. VI/1, Lublin 2015,
s. 128.
18
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kład, że odrzucają każdy czyn sprzeczny z miłością Boga i ze świadectwem
wiary. W duchu posłuszeństwa powierzali i oddali – jak sam Chrystus – swoje
życie Ojcu, który mógł ich wybawić od śmierci (por. Hbr 5, 7)”21.
Posłuszeństwo prawu Bożemu ukazuje Kościół swoim wiernym oraz
wszystkim ludziom dobrej woli w postawie licznych świętych mężczyzn i kobiet, którzy głosili prawdę moralną i bronili jej aż do męczeństwa bądź też woleli umrzeć niż popełnić choćby jeden grzech śmiertelny. Kościół wyniósł tych
ludzi do chwały ołtarzy, potwierdzając ich świadectwo życia i publicznie uznając za słuszne ich przekonanie, „że miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań nawet w najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich
łamać nawet dla ratowania własnego życia”22.

3. Uzasadnienie posłuszeństwa prawu Bożemu
Papież Jan Paweł II przedstawił bardzo dogłębną teologię męczeństwa, stanowiącego potwierdzenie nienaruszalności porządku moralnego, w którym „jaśnieje
świętość prawa Bożego, a zarazem nietykalność osobowej godności człowieka,
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga23”. Dlatego nikomu – pamiętając
o surowym napomnieniu Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka
zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?” (Mk 8, 36) – nie wolno nigdy zdyskredytować ludzkiej godności ani działać wbrew niej, niezależnie od stopnia trudności sytuacji czy ze względu na dobre intencje. Męczeństwo jest odrzuceniem
złudnych i fałszywych „ludzkich tłumaczeń”, które usiłowałyby usprawiedliwiać
akty moralnie złe ze swej istoty, będące oczywistym nieposłuszeństwem świętemu
prawu Bożemu. Papież twierdził, że męczeństwo ujawnia, iż akt moralnie zły jest
pogwałceniem „człowieczeństwa człowieka i to bardziej nawet w tym, kto go
popełnia, niż w tym, kto pada jego ofiarą”24. Męczeństwo jest zatem także wywyż VS, 91; Por. M. Crociata, L’uomo al cospetto di Dio, Roma 2004.; Zob. J. Szymik, Współczesne zadania teologii. Wizja J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce” 4, 1 (2010),
s. 49-63.
22
 VS nr 91; Por. J. Czerkawski [red.], Zagadnienie godności człowieka, Lublin 1994; Zob.
P. Bieliński, Rozmowy o Janie Pawle II, Pelplin 2014.
23
 VS nr 92; Por. E. Dąbrowski, Pochodzenie człowieka według Pisma Świętego, [w:] tenże, Studia Biblijne, Warszawa 1951, s. 113-140.; Zob. M. Mokrzycki, B. Grysiak, Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II, Kraków 2013.
24
 VS nr 91; Papież powołał się na Konstytucję Duszpasterską Soboru Watykańskiego II o Kościele w świecie współczesnym (dalej: KDK), nr. 27, gdzie m.in. stwierdza się, iż „Sobór kładzie
silny nacisk na szacunek dla człowieka, tak by poszczególni ludzie bezwzględnie uznawali
każdego bez wyjątku bliźniego za drugiego siebie, zważając przede wszystkim na jego życie
i środki konieczne do jego godnego prowadzenia”; Zob. M. Balon, Wielki Pontyfikat św Jana
Pawła II, Kraków 2018.
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szeniem doskonałego „człowieczeństwa” i prawdziwego „życia” człowieka. Św.
Ignacy, biskup Antiochii, męczennik poświadcza tę prawdę w liście skierowanym
Do Kościoła w Rzymie, gdzie poniósł męczeńską śmierć: „Wybaczcie mi, bracia:
nie przeszkadzajcie mi żyć, nie chciejcie, abym umarł; tego, kto pragnie należeć
do Boga, nie wydawajcie światu, ani nie zwódźcie go materią. Dopuśćcie, bym
otrzymał czyste światło. Kiedy tam dojdę, stanę się człowiekiem. Pozwólcie mi
naśladować mękę mojego Boga. Jeśli ktoś ma Go w sobie, pojmie, czego pragnę,
i okaże mi współczucie, wiedząc co mnie przynagla (por. Flp 1, 23)”25.
Jan Paweł II uczył, że męczeństwo to również „wspaniały znak świętości
Kościoła”, gdyż posłuszeństwo i wierność świętemu prawu Bożemu, poświadczone śmiercią męczeńską, są uroczystym przepowiadaniem i posługą misyjną usque ad sanguinem, aby blask prawdy moralnej nie został przyćmiony
w obyczajach i w mentalności poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa26.
Świadectwo złożone przez męczeństwo ma niezwykłą wartość, gdyż pomaga
człowiekowi uniknąć, zarówno w społeczności cywilnej, jak i wewnątrz wspólnot kościelnych, najgroźniejszego niebezpieczeństwa, jakie go może spotkać,
a mianowicie: zatarcia granicy między dobrem a złem a tym samym zachowania
porządku moralnego jednostek oraz społeczeństw nie dający szans na ich moralną odnowę. Papież twierdził, że „męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci
Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi
przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na
każdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny”27. Człowiek, który złożył przez
męczeństwo świadectwo dobru, staje się wyrzutem dla tych wszystkich, którzy
ignorują i przekraczają Boże prawo28. Przypomina on jednocześnie ciągłą aktualność nauczania proroka Izajasza: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem,
a dobro złem, którzy uznają ciemności za światło, a światło za ciemności, którzy uznają gorycz za słodycz, a słodycz za gorycz!” (Iz 5, 20).

 Św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Rzymie, VI, 2-3, [w:] Pierwsi świadkowie. Pisma
Ojców Apostolskich, A. Świderkówna, M. Starowieyski [red.], Kraków 1998, s. 130; por. VS
nr 92.
26
 Por. VS nr 93; Por. M. Filipiak, Aksjologiczne treści antropologii biblijnej, Lublin 1991.; Zob.
A.M. Wierzbicki, Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa, Warszawa 2019.
27
 VS nr 93; Por. A. Ganoczy, Stwórczy człowiek i Bóg Stwórca, Warszawa 1982; Zob. S. Misiniec, Z nurtu wspomnień o Janie Pawle II, Kraków 2019; Zob. R. Szybiński, Święty Jan Paweł
II. Papież wielu pokoleń, Warszawa 2019.
28
 Zob. Mdr 2, 12: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się
naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych
[zasad] karności”. Biblia Tysiąclecia (dalej: BT), wyjaśniając słowo „karności”, mówi, że chodzi o potępienie łamania zarówno dekalogu, jak i zasad etyki filozoficznej (zob. BT, Poznań
2002, s. 767); Zob. Maciej Zięba, Jestem z Wami: kompendium twórczości i nauczania Karola
Wojtyły - Jana Pawła II, Kraków 2010.
25
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Życie pokazuje, że choć stosunkowo nieliczni są ci, którzy poprzez męczeństwo dają świadectwo posłuszeństwa prawu Bożemu, to jednak wszyscy chrześcijanie powinni być przygotowani na to, aby takie świadectwo składać każdego
dnia, nawet za cenę cierpień i wielkich ofiar. Chrześcijanin – zarówno wobec
licznych niekiedy trudności, ale także w najzwyklejszych okolicznościach, które
wymagają od niego wierności ładowi moralnemu – jest wezwany, z pomocą
łaski Bożej upraszanej na modlitwie, do heroicznego zaangażowania, wspierany
cnotą męstwa, dzięki której może nawet „kochać trudności tego świata w nadziei wiecznej nagrody”29. Dla każdego człowieka powinny pozostać aktualne
słowa łacińskiego poety Juwenalisa, które Jan Paweł II cytował w tym kontekście: „Miej to za największą podłość, gdy ktoś przedkłada życie nad honor,
a pragnąc życie zachować, traci racje, dla których warto żyć”30. Zawsze zdecydowany głos sumienia przypomina człowiekowi, że istnieją prawdy i wartości
moralne, dla których trzeba być gotowym nawet do oddania życia. Wyznawanie prawa Bożego i posłuszeństwo mu oraz ofiara życia oddanego za wartości
moralne jest dla Kościoła świadectwem o tej prawdzie, która jest obecna już
w stworzeniu, a w pełni jaśnieje na obliczu Chrystusa Pana31.

4. Uświadomienia sobie swego powołania
do uczestnictwa w życiu Boga
W nauczaniu Ojca Świętego człowiek współczesny, tak jak kiedyś ten, który
napotkał na swej drodze Chrystusa, jest wezwany do uświadomienia sobie swego powołania do uczestnictwa w życiu samego Boga. Droga jednakże do tego
życia prowadzi przez zachowywanie przykazań Bożych, których nie można nigdy oddzielać od miłości Boga, gdyż są one darem, mającym służyć rozwojowi człowieka i jego radości32. W czasach dzisiejszych, kiedy tak zdecydowanie
podkreśla się prawa człowieka, nie szanuje się praw Bożych, co prowadzi do
wielorakich zagrożeń dla samego człowieka: „właśnie w epoce, w której uro Zob. VS nr 93; Papież cytował św. Grzegorza Wielkiego (zob. tamże, przypis 146).; Zob.
M. Pabis [opr.], Święty Jan Paweł II 100 wskazań dla Polaków na 100 - lecie urodzin, Kraków
2020.
30
 Łacińskie brzmienie tego tekstu jest następujące: Summum crede nefas animam praeferre pudori / et propter vitam vivendi perdere causas (zob. VS nr 94, przypis 147); Zob. J. Wilkońska,
Jan Paweł II, seria Wielcy ludzie kościoła, Kraków 2011.
31
 VS nr 94. Papież odwołał się do św. Justyna Apologety (†165), który napisał, że „ponieważ
stoicy wykazali się mądrością przynajmniej w tym, co mówili na temat obyczajów, jak to zdarza się czasem poetom dzięki ziarnu Słowa zasianego w naturze ludzkiej, zostali – jak wiemy
– znienawidzeni i zabici” (tamże, przypis 148).
32
 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 1995, nr 52; Por. J. Daniélou, Trójca Święta
i tajemnica egzystencji. Znaki świątyń, czyli o obecności Boga, Kraków 1994.
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czyście proklamuje się nienaruszalne prawa osoby i publicznie deklaruje wartość życia, samo prawo do życia jest w praktyce łamane i deptane, zwłaszcza
w najbardziej znaczących dla człowieka momentach jego istnienia, jakimi są
narodziny i śmierć”33. Jan Paweł II uczył, że nieposłuszeństwo prawu Bożemu
wiąże się z „wynaturzoną” koncepcją ludzkiej wolności, a ta – zawsze z redukcyjną antropologią, czyli z fałszywym rozumieniem subiektywności człowieka, z zawężonym pojęciem godności osoby ludzkiej. Fałszywe zaś rozumienie
ludzkiej wolności wyraża się w wyolbrzymianiu znaczenia osoby, w skrajnym
ujmowaniu autonomii jednostki34. Indywidualistyczne pojęcie wolności prowadzi do „wolności silniejszych”, gdyż taka „absolutyzacja wolności w indywidualistycznym ujęciu prowadzi do ogołocenia jej z pierwotnej treści oraz do
przekreślenia jej najgłębszego powołania i godności”35. Papież, wskazując na
istotę tego zafałszowania wolności, podkreślał również to, co dogłębnie zostało
przedstawione w encyklice Veritatis splendor, iż „wolność zapiera się samej
siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź, jaka łączy ją z prawdą. Ilekroć
wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji i autorytetu, zamyka się nawet na pierwotne, najbardziej oczywiste pewniki prawdy obiektywnej
i powszechnie uznawanej, stanowiącej podstawę życia osobistego i społecznego, tylekroć człowiek odmawia przyjęcia prawdy o dobru i złu jako jedynym
i niepodważalnym punk odniesienia dla swoich decyzji, i zaczyna kierować się
wyłącznie swoją subiektywną i zmienną opinią lub po prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem”36.
Po przyjęciu wynaturzonej i nikczemnej wizji ludzkiej wolności oraz uznaniu jej za absolutną władzę nad innymi i przeciw innym, następuje nie tylko
śmierć prawdziwej wolności, ale także głębokie zniekształcenie życia społecznego i sensu życia ludzkiego37. W życiu społecznym wiedzie to do relatywizmu,
którego przejawem jest m.in. poddanie pod dyskusję lub zanegowanie na mocy
głosowania parlamentu czy referendum podstawowego i niezbywalnego prawa
do życia. Relatywizm prowadzi do tego, że tzw. „prawo” przestaje być prawem,
gdyż zostaje podporządkowane woli silniejszego. Jan Paweł II uczył w ency EV nr 18; por. Ch. Duquoc, Jezus Chrystus. Zarys chrystologii, Paris 1976; Zob. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, Kraków 2020.
34
 Por. J. Nagórny, Między „kulturą śmierci” a „kulturą życia” – wyzwania współczesności, [w:]
Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Tekst i komentarze, T. Styczeń, J. Nagórny [red.], Lublin
1999, s. 153.
35
 EV nr 19; Zob. J. Szymik, O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Pelplin 2006.
36
 EV nr 19; Por. G. Ermecke, Die natürlichen Seinsgrudlagen der christlichen Ethik, Paderborn
2
1986.
37
 Por. EV nr 20; J. Nagórny, Między „kulturą śmierci”..., s. 154.; Zob. G. Bachanek, Pierwszeństwo Boga w myśli liturgicznej Josepha Ratzingera, „Warszawskie Studia Teologiczne” 23,2
(2010), s. 205-214.
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klice Centesimus annus, iż w ten sposób demokracja przeradza się w system
totalitarny.
Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to nie
istnieje też żadna pewna zasada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi.
Istotnie, ich klasowe, grupowe i narodowe korzyści nieuchronnie przeciwstawiają jednych drugim. Jeśli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy
dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej
korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych38.

Współczesny totalitaryzm wyrasta zatem z negacji transcendentnej godności
osoby ludzkiej, która jest przecież widzialnym obrazem Boga niewidzialnego,
a zatem, z samej swej natury – podmiotem praw, których nikt nie może naruszać, ani grupa czy klasa, ani naród lub państwo. Negacja transcendentnej prawdy, a w konsekwencji nieposłuszeństwo Bogu, prowadzi człowieka do zagubienia prawdziwego sensu życia ludzkiego. Człowieka próbuje się zredukować do
jednej z wielu żyjących istot, czy wręcz do jakiegoś „materiału”- tworzywa biologicznego, którym można swobodnie manipulować. W konkretnym życiu człowieka prowadzi to do postawy praktycznego materializmu, w której wartości
związane z „być” zostają zastąpione przez wartości o właściwościach „mieć”39.
W takiej sytuacji „jakość życia” jest rozumiana wyłącznie w kategoriach „produktywności” ekonomicznej, konsumpcjonizmu (bardzo często nieuporządkowanego), atrakcji i przyjemności pochodzących z życia fizycznego. W takiej
koncepcji życia odrzuca się też całkowicie sferę życia duchowego człowieka, co
ostatecznie prowadzi do wielkiego zubożenia relacji międzyosobowych40.
W świetle nauczania Jana Pawła II, wszystkie powyższe (i inne, nie wspomniane tu) przejawy kryzysu antropologicznego, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym, powoduje nie tylko wynaturzona u niektórych
ludzi idea i „praktyka” wolności, ale także – czy może przede wszystkim – osłabienie wrażliwości na Boga, odrzucanie Jego transcendentalnej prawdy i w konsekwencji brak posłuszeństwa Jego prawu, co dotyka, często bardzo boleśnie,
grup osób i całych społeczności. Dlatego współczesny człowiek, pod wpływem
sekularyzmu, poddając się jego oddziaływaniu, „łatwo może znaleźć się w za Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Rzym 1991, nr 44.; Zob. J. Szymik, Theologia
Benedicta, Katowice 2010-2015.
39
 Por. EV nr 22-23.; J. Nagórny, Między “kulturą śmierci” a “kulturą życia” – wyzwania współczesności, [w:] Jan Paweł II, “Evangelium vitae”. Tekst i komentarze, T. Styczeń, J. Nagórny
[red.], Lublin 1999; Zob. J. Michalik, Autorski pomysł św. Jana Pawła II, „Niedziela” (2017)
nr 48, s. 12–13.
40
 Zob. EV nr 23; por. J. Nagórny, Między „kulturą śmierci”...; Zob. H. Hoser, Ocalić życie i rodzinę, „Niedziela” (2018) nr 5, s. 14–17.
38

59

Remigiusz Król

mkniętym kole, które wciąga go niczym straszliwy wir: tracąc wrażliwość na
Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, jego godność i życie. Z drugiej strony, systematyczne łamanie prawa moralnego, zwłaszcza w poważnej
materii poszanowania życia ludzkiego i jego godności, prowadzi stopniowo do
swoistego osłabienia zdolności odczuwania ożywczej i zbawczej obecności Boga”41. Papież twierdził, że w rzeczywistości człowiek, żyjąc tak, „jakby Bóg nie
istniał”, zatraca nie tylko tajemnicę Boga, ale również tajemnicę świata i swojego istnienia. Z kolei, osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka prowadzi
nieuchronnie do materializmu praktycznego, a to sprzyja rozpowszechnianiu
się indywidualizmu, utylitaryzmu i hedonizmu. Potwierdza się w ten sposób
niezmienna prawdziwość słów Apostoła Narodów: „A ponieważ nie uznali za
słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na
nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi” (Rz 1, 28)42. W tym
kontekście można przypomnieć wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy to,
po zbudowaniu świątyni, Salomon zanosił do Boga dziękczynne modły i błagania, a Lud Boży Starego Przymierza wzywał do wierności Panu: „Niech będzie
błogosławiony Pan, który dał pokój swemu ludowi […] Niech będzie z nami
Pan, nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami! Niech nas nie opuszcza i nie
odrzuca nas, ale nakłoni do siebie nasze serca, abyśmy chodzili Jego drogami,
przestrzegając Jego poleceń, praw i nakazów, do których zobowiązał naszych
przodków. […] Niech wszystkie ludy świata dowiedzą się, że jedynie Pan jest
Bogiem, a innego nie ma. Niech więc serce wasze będzie szczere wobec Pana,
Boga naszego, abyście postępowali według Jego praw i przestrzegali Jego nakazów” (1 Krl 8, 56–58.60-61). Jan Paweł II uczył, że osłabienie wrażliwości na
Boga i człowieka (połączone ze wszystkimi zgubnymi konsekwencjami), które
dokonuje się w głębi sumienia każdego człowieka (który w swojej jedyności
i niepowtarzalności staje sam przed Bogiem)43, stanowi jeden z najważniejszych
aspektów „kultury śmierci”. Powstające w ten sposób „struktury grzechu” prowadzą do niezwykle niebezpiecznego zjawiska („bardzo poważnego i śmiertelnego niebezpieczeństwa”), które polega na zatarciu granicy między dobrem
a złem, a nawet nazywania zła dobrem44. Jan Paweł II ubolewał, że to wszystko sprawia, iż znaczna część dzisiejszego społeczeństwa okazuje się (niestety!)
podobna do tych ludzi, o których pisze św. Paweł, a „którzy przez nieprawość
 EV nr 21; Por. S. Grygiel, Sumienie, „Znak” 24 (1972), s. 609-629.; Zob. J. Góra, Papież dał
mi złote schody, „Niedziela” (2014, nr 16, s. 20–21.
42
 Por. tamże, 22.23.; Zob. S. Dziwisz, Jest entuzjazm!, „Niedziela” 2015, nr 13, s. 20–21;
Por. Z. Nosowski, Pokolenie JP2. „Tygodnik Powszechny” (2006), nr 15, s. 1, 5.
43
 Por. KDK nr 16; Por. R. Guardini, O Bogu żywym, Warszawa 1987; Zob. E. Mróz, U źródeł
świętości Jana Pawła II, „Niedziela” (2014), nr 19, s. 16–17.
44
 Zob. EV nr 24; por. J. Nagórny, Między „kulturą śmierci”..., s. 155; Zob. R. Czarnecki, Papież
Polaków, papież mojego pokolenia, „Gazeta Polska” (2020) nr 115, s. 15.
41
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nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 18); „odwracając się od Boga i mniemając,
że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, «znikczemnieli w swoich
myślach«, tak że «zaćmione zostało bezrozumne ich serce» (Rz 1, 21): «podając
się za mądrych, stali się głupimi» (Rz 1, 22), dopuszczają się czynów zasługujących na śmierć i «nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy je czynią» (Rz 1, 32). Jeżeli sumienie, które jest okiem dającym światło duszy (por.
Mt 6, 22n), nazywa «zło dobrem, a dobro złem» (por. Iz 5, 20), znaczy to, że
weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej”45.
Papież wyrażał jednakże wielką nadzieję, iż „żadne okoliczności ani próby zagłuszenia nie zdołają stłumić głosu Boga, który rozbrzmiewa w sumieniu każdego człowieka: właśnie w tym ukrytym sanktuarium sumienia człowiek może
się zawsze nawrócić i znów wejść na drogę miłości, otwarcia się na innych
i służby życiu ludzkiemu”46.

5. Wiara odpowiedzią wyrażającą posłuszeństwo Bogu
Nikogo nie powinno zatem dziwić, że w nauczaniu papieskim wiara ukazywana jest w tym kontekście jako ufna nadzieja i posłuszeństwo Bogu: „wiara
jest odpowiedzią wyrażającą posłuszeństwo Bogu”47. Jan Paweł II przypominał
naukę Soboru Watykańskiego II, który poucza, że „Bogu objawiającemu należy
okazać «posłuszeństwo wiary»”48. Z wiarą, będącą odpowiedzią człowieka wyrażającą posłuszeństwo Bogu, wiąże się uznanie Jego boskości, transcendencji
i doskonałej wolności. Bóg, który pozwala się poznać, zaświadcza – autorytetem swojej absolutnej transcendencji – o wiarygodności objawianych przez siebie prawd. Człowiek przez wiarę wyraża akceptację tego Bożego świadectwa:
w całości uznaje za prawdę wszystko to, co zostało mu objawione, ponieważ

 EV nr 24; Por. L. Janssens, Wolność sumienia i wolność religijna, Warszawa 1970; J. Nagórny,
Między “kulturą śmierci” a “kulturą życia” – wyzwania współczesności, [w:] Jan Paweł II,
„Evangelium vitae”. Tekst i komentarze, T. Styczeń, J. Nagórny [red.], Lublin 1999.
46
 EV nr 24; Por. A. Just, Formowanie się sumienia, [w:] W kierunku człowieka, B. Bejze [red.],
Warszawa 1971, s. 275-283.; Zob. H. Andrzejczak, Gołębia opowieść o Janie Pawle II, „Guliwer” (2010) nr 2, s. 33–36.
47
 Zob. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Rzym 1998, nr 7.13 (dalej: FR); Por.
R. E. Rogowski, Fides integralis. Wiara a moralność w kontekście “Veritatis splendor”, [w:]
W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki “Veritatis splendor”, E. Janiak [red.], Wrocław
1994, s. 268.; Zob. H. Andrzejczak, Lekcja świętości, „Guliwer” (2010) nr 4, s. 61–64.
48
 Sobór Watykański II, Konstytucja o objawieniu Bożym Dei verbum nr 5 (dalej: KO); Por.
J. Imbach, Wiara z doświadczenia. O możliwości spotkania z Bogiem, Warszawa 1988.; Zob.
A. Zapotoczny, Wyjątkowe spotkanie: artyści, dziennikarze i sportowcy o świętym Papieżu,
Katowice 2014.
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sam Bóg jest jej rękojmią49. Akt zawierzenia Bogu był zawsze rozumiany przez
Kościół jako moment fundamentalnego wyboru, który angażuje całą osobę. Rozum i wola wyrażają tu swoją naturę duchową, aby pozwolić człowiekowi na
dokonanie aktu, w którym realizuje się w pełni jego osobowa wolność. Tak
uczył wcześniej Sobór Watykański I, który twierdził, że posłuszeństwo wierze
wymaga zaangażowania umysłu i woli: „Ponieważ człowiek całkowicie jest zależny od Boga jako Stwórcy i Pana swego, a rozum stworzony zupełnie podlega
niestworzonej prawdzie, przeto jesteśmy zobowiązani Bogu objawiającemu się
okazać przez wiarę zupełne posłuszeństwo umysłu i woli50”. Wolność nie tylko
towarzyszy wierze, ale jest jej nieodzownym warunkiem. Wiara pozwala jak
najlepiej wyrazić wolność, która nie przejawia się w dokonywaniu wyborów
przeciw Bogu. „Czyż można bowiem uznać, że autentycznym przejawem wolności jest odmowa przyjęcia tego, co pozwala na realizację samego siebie? Akt
wiary jest najdonioślejszym wyborem w życiu człowieka; to w nim bowiem
wolność dochodzi do pewności prawdy i postanawia w niej żyć51”. Nie można
zapominać, że u początków naszej wiary znajduje się jedyne w swoim rodzaju
spotkanie, które oznaczało odsłonięcie tajemnicy ukrytej od wieków (por. 1 Kor
2, 7; Rz 16, 25n), a dzięki Chrystusowi, Wcielonemu Słowu, objawionej ludzkości52: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego
i ujawnić nam tajemnicę woli swojej (por. Ef 1, 9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się
uczestnikami Boskiej natury53”. Bóg wystąpił z tą całkowicie bezinteresowną
inicjatywą, aby dotrzeć do ludzkości i zbawić ją; dlatego pragnie być poznany. „Poznanie Boga przez człowieka nadaje pełny kształt wszelkiemu innemu

 Por. FR, 13 Por. M. Jaworski, Bóg religii jako najwyższa wartość, „Znak” 24 (1972), s. 905916.; Zob. H. Tomaszewska, Małopolska: śladami Jana Pawła II, K. Żywczak [red.], Bielsko
-Biała 2010; Por. J. Ratzinger. Opera Omnia. Jezus z Nazaretu, t. VI/1, Lublin 2015, s. 128.;
Zob. J. Szymik, Theologia benedicta, t. 2, Katowice 2012.
50
 Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius, rozdział III:
(DS 3008) – cyt. za: FR nr 13, przypis 15; Zob. M. Skowrońska, R. Nęcek, Jak być dobrym
człowiekiem: Jan Paweł II dzieciom, Warszawa 2012.
51
 FR nr 13; Por. M. Jaworski, Wprowadzenie do Deklaracji o wolności religijnej, [w:] Sobór
Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.; Zob. M. Arturo, Ufne serca:
Jan Paweł II i dzieci, Kraków 2000; J. Góra, Tak objawia się miłość, „Niedziela” (2008) nr
41, s. 24–25.
52
 Zob. Fr nr 7.; A. Czerwińska-Rydel, Wielki Karol i mały Lolek: o Janie Pawle II. Warszawa
2016.; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae, II, B, 7, „Acta Apostolicae Sedis”
80 (1988), s. 96.
53
 KO nr 2; Por. J. Jeremias, Neutestamentliche Theologie. Erster Teil: Die Verkündigung Jesu,
Gütersloh 31979.
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prawdziwemu poznaniu sensu własnego istnienia, które ludzki umysł jest w stanie osiągnąć54”.
Chrześcijanin to zatem nie człowiek, który przede wszystkim czy ostatecznie zaakceptował w wymiarach teoretycznych, intelektualnych doktrynę
o Bogu, ale który w sposób osobowy zaakceptował Osobę Syna Bożego, który
stał się Człowiekiem. Istota wiary polega bowiem nie tylko na uznaniu określonej doktryny, ale przede wszystkim na dobrowolnym przyjęciu nadprzyrodzonej rzeczywistości zbawczej wyrażonej przez tę doktrynę, czyli na uznaniu
i przyjęciu największego daru – Boga, który jako Ojciec objawia się i daje nam
siebie w swoim Synu, Chrystusie (por. J 3, 16; Rz 5, 6–9; 1 J 5, 20)55. Bóg,
oddając się człowiekowi z miłości, domaga się od niego także dobrowolnego
i świadomego oddania. Człowiek winien zatem na zbawczą inicjatywę Boga
oddającego się człowiekowi w Chrystusie odpowiedzieć nie tylko przyjęciem
daru, ale przede wszystkim osobowym oddaniem siebie w darze Bogu. „Oddanie to realizuje się w postawie wiary i wyraża w ufnej nadziei i posłuszeństwie
Bogu. [...] Stąd w biblijnym ujęciu wiara jest rozumiana niemal zawsze jako
«uwierzenie Bogu», «zawierzenie Bogu» czy wręcz «zaufanie»”56.

6. Przyjęcie misterium tajemnicy własnego życia
Analizując znaczenie posłuszeństwa prawu Bożemu w życiu człowieka
i wsłuchując się w nauczanie Jana Pawła II, trzeba wziąć pod uwagę i tę argumentację papieską, którą odczytujemy w encyklice Fides et ratio. Papież przekonywał, że prawda chrześcijańskiego Objawienia, którą znajdujemy w Boskim
Nauczycielu, Jezusie z Nazaretu, pozwala każdemu przyjąć misterium własnego życia. Dlatego ta Jego najwyższa, boska prawda, nie naruszając w niczym
autonomii i wolności osoby, zobowiązuje człowieka do otwarcia się na transcendencję57. Objawienie chrześcijańskie jest prawdziwym drogowskazem dla
 FR nr 7; Por. A. Just, Formowanie się sumienia, [w:] W kierunku człowieka, B. Bejze [red.],
Warszawa 1971, s. 275-283; Kluz M., Wiara w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle
encykliki Lumen fidei papieża Franciszka, „Polonia Sacra” 17 (2013) 2, s. 113-129.
55
 
Zob. R. E. Rogowski, Fides integralis..., s. 268. Autor cytuje dwóch teologów:
J. Alfaro, Fides in terminologia biblica, „Gregorianum” XLII (1961}, s. 463–505, i T. Lemmonyer, Foi et l’homme, Paris 1991, s. 106–120.; A. Grześkowiak, Wybrane aspekty nauczania
Benedykta XVI o rodzinie, [w:] Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły, H. Czakowska,
M. Kucinski [red.,] Bydgoszcz 2013.
56 236
R. E. Rogowski, Fides integralis..., s. 268-269.; Zob. Franciszek, Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 5 lutego 2017, „L’Osservatore Romano” 38 (2017) nr 2.
57
 Papież dodawał, że relacja między wolnością a prawdą osiąga tu swój szczyt, dzięki czemu
możemy w pełni zrozumieć słowa Chrystusa Pana: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwo54
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każdego człowieka, podlegającego przecież zarówno uwarunkowaniom mentalności skoncentrowanej na subiektywnych doznaniach, jak i ograniczeniom „logiki technokratycznej”. Jest ono z tej racji ostatnią (daną przez Boga) „szansą
powrotu do pełni pierwotnego zamysłu miłości, którego początkiem było stworzenie58”. Człowiek, usiłując poznać prawdę (jeżeli tylko potrafi jeszcze sięgać
wzrokiem poza samego siebie i poza swoje plany), a potem podążając drogą
prawdy, ma możliwość „otrzymania” na nowo właściwej postawy wobec własnego życia. Papież do takiej sytuacji człowieka stosuje w tym kontekście słowa
starotestamentowej Księgi Powtórzonego Prawa: „Polecenie to bowiem, które
ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: Któż dla nas wstąpi do
nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je
nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko
ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (30, 11–14).
Wiara na kartach Biblii to radykalne zawierzenie Bogu i oddanie Mu się
w ufnej nadziei, potwierdzone pełnieniem tego wszystkiego, czego Bóg żąda od
człowieka. Stąd, obok ufnej nadziei, istotnym elementem wiary jest posłuszeństwo Bogu, „będące najbardziej praktycznym, egzystencjalnym czynnikiem tej
wiary, czyli elementem wybitnie moralnym. Nietrudno zresztą zauważyć, że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie wiara człowieka konkretyzuje się
w posłuszeństwie wobec Boga, natomiast niewiara – w nieposłuszeństwie”59.
Ilekroć zbawcza Boża inicjatywa i działanie są wyrażone w formie przykazania, tylekroć posłuszeństwo jest istotnym elementem żywej wiary i znakiem
człowieka wierzącego. W Nowym Testamencie łatwo dostrzec konieczność posłuszeństwa względem Boga, dlatego „wierzyć” jest utożsamione z „być posłusznym”, a niewiara jest uważana za synonim nieposłuszeństwa (por. Hbr 3,
18n). Chrystus Pan wiązał prawie zawsze słuchanie Jego nauk i przyjmowanie
Jego słów z wypełnianiem ich (zob. Mt 7, 21; Łk 6, 46). Apostoł Narodów pisze
zaś w sposób szczególny do mieszkańców Rzymu o „posłuszeństwie wiary”
(Rz 1, 5; 16, 26), stawiając za przykład i wzór Abrahama (zob. Ga 3, 6–9; Rz
4, 18–25), który, wbrew ludzkim uprzedzeniom, „dał posłuch wierze” (Ga 3,
9). Ojcowie Kościoła również, nawet z pewnym upodobaniem, podejmowali
li” (J 8, 32) – zob. FR nr 15.; Zob. D. Cieślik, Nienaruszalność życia ludzkiego w nauczaniu
Benedykta XVI, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 35 (2015), s. 209-220.
58
 FR nr 15; Por. W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996.; Zob. Benedykt XVI, Życie
ma wielką wartość, nawet kiedy jego piękno przysłania tajemnica cierpienia. Orędzie Ojca
Świętego na XVII Światowy Dzień Chorego, „L’Osservatore Romano”, 30 (2009) nr 3, s. 8.
59
 R. E. Rogowski, Fides integralis..., s. 269.; Zob. Benedykt XVI, Życie jest pierwszym dobrem,
jakie otrzymujemy od Boga, i podstawą wszystkich innych, „L’Osservatore Romano” 28 (2007)
nr 5, s. 45.
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biblijną myśl o wierze jako posłuszeństwie Bogu, które obejmuje całe życie
człowieka. Św. Augustyn zachęcał często w swoich dziełach, by chrześcijanie
„wierząc byli posłuszni Bogu, a posłuszni – żyli dobrze”60.
Wiara chrześcijańska ma więc charakter znacząco personalistyczny i integralny, skoro buduje ją akt wiary, czyli uznanie za prawdę Objawienia, ufna
nadzieja i posłuszeństwo. To wszystko znalazło swój wyraz w nauczaniu Vaticanum II, zwłaszcza w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym, w której Sobór, nawiązując do pism św. Pawła Apostoła, poucza o „posłuszeństwie
wiary”, przez które człowiek w wolności powierza się Bogu, okazując Mu pełną
uległość rozumu i woli i dobrowolnie uznając Jego Objawienie61.
Jan Paweł II uczył mocą swej apostolskiej posługi, że Jezus Chrystus jest
dla każdego człowieka „żywą i osobową syntezą doskonałej wolności w całkowitym posłuszeństwie woli Ojca. Jego ukrzyżowane ciało to pełne objawienie
nierozerwalnej więzi między wolnością a prawdą, zaś Jego powstanie z martwych to najwyższe świadectwo płodności i zbawczej wolności przeżywanej
w prawdzie”62. Papież wzywał zatem, by ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze wiary, która jest nie tylko zbiorem różnych tez wymagających
przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest ona natomiast poznaniem Chrystusa
w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o Jego przykazaniach, prawdą,
którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, gdy
wyraża się w czynach i urzeczywistnia w praktyce. Wiara to decyzja, która angażuje całą egzystencję. Jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i życia
między wierzącym a Jezusem Chrystusem: Drogą, Prawdą i Życiem (zob. J 14,
6). Prowadzi ona do aktu zaufania i zawierzenia Chrystusowi i pozwala nam
żyć tak, jak On żył (por. Ga 2, 20), tzn. miłując ponad wszystko Boga i braci.
Wiara posiada również wymiar moralny: jest źródłem zgodnego z nią życiowego zaangażowania i zarazem takiego zaangażowania się domaga. Obejmuje
i wydoskonala przyjęcie i zachowywanie Bożych przykazań. [...] Poprzez życie
moralne wiara staje się «wyznaniem«, nie tylko wobec Boga, ale także przed
ludźmi: staje się świadectwem. [...] Świadectwo Chrystusa jest źródłem, wzorem i mocą świadectwa, jakie składa uczeń, powołany, by iść tą samą drogą:

 Augustinus, De fide et symbolo, Patrologia Latina XL, 196; por. R. E. Rogowski, Fides integralis..., s. 269.; Zob. T. Biesaga, Wartość życia w ujęciu etyki personalistycznej, „Seminare”
19 (2003), s. 169-175.
61
 Zob. KO nr 5; Por. W. Kasper, Rzeczywistość wiary, Warszawa 1979.; Zob. Benedykt XVI,
Dlaczego wierzę? Przesłanie pontyfikatu 2005-2013, Kraków 2013.
62
 VS nr 87; Por. J. Kekes, Moral Wisdom and Good Lives, Ithaca (New York) 1995.; Zob.
J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, Poznań
2009 s. 256.; Por. K. Pawlina K, Tylko miłość nawraca: dotknięci przez świętego, „Niedziela”
(2006) nr 2, s. 10.
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«Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje» (Łk 9, 23)63.
Konkludując można powiedzieć, że posłuszeństwo prawu Bożemu w nauczaniu Jana Pawła II, stanowi nieodzowną potrzebą znalezienia fundamentu,
na którym można budować życie osobiste i społeczne. Daje się ono szczególnie
mocno odczuć zwłaszcza wówczas, gdy człowiek przekonuje się, jak niepełne
są propozycje, które tworzą rzeczywistość doraźną i przemijającą, które często budzą fałszywe nadzieje na odkrycie prawdziwego sensu istnienia. Pod ich
wpływem wielu ludzi doprowadza swoje życie na krawędź przepaści, nie zdając
sobie sprawy, co ich czeka. Właśnie wtedy ważne staje się odwołanie się do
takich norm, które jako powszechne i niezmienne, stanowią podstawę wszelkich postaw w pojmowaniu ludzkiej egzystencji. Zdaniem Papieża, taki fundament można znaleźć akceptując „posłuszeństwo wiary”, które należy okazać
Bogu objawiającemu. Idąc za wskazaniami Soboru Watykańskiego II w swojej
Encyklice Fides et ratio podkreślał on, że to właśnie wiara jest odpowiedzią
wyrażającą posłuszeństwo Bogu. Wiąże się ona z uznaniem “Jego boskości,
transcendencji i doskonałej wolności. Bóg, który pozwala się poznać, autorytetem swojej absolutnej transcendencji zaświadcza o wiarygodności objawianych
przez siebie prawd. Przez wiarę człowiek wyraża akceptację tego Bożego świadectwa. Oznacza to, że w sposób pełny i w całości uznaje za prawdę wszystko,
co zostało mu objawione, ponieważ sam Bóg jest jej rękojmią. Ta prawda, którą
otrzymuje w darze i której sam nie może się domagać, wpisuje się w kontekst
relacji międzyosobowych, nakłaniając rozum, aby otworzył się na jej przyjęcie
i uznał jej głęboki sens”64.

 VS nr 88-89; Zob. A. Grześkowiak, Wybrane aspekty nauczania Benedykta XVI o rodzinie, [w:]
Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły, s. 162.; Por. T. Rowland, Wiara Ratzingera,
teologia Benedykta XVI, A. Gomola [tłum.], Kraków 2010.
64
 FR nr 13.; Zob. Benedykt XVI, Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa, „L’Osservatore Romano” 32 (2011) 4, s.39.; Por. Benedykt XVI, Gdy człowiek postępuje wbrew sumieniu,
rani samego siebie, „L’Osservatore Romano” 32 (2011) 4, s. 14.; Zob. A. Cichobłazinska,
Pokolenie Świętego Jana Pawła II, „Niedziela” (2016) nr 30, dod. „VI Światowy Dzień Młodzieży”, s. 2-4.
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Zakończenie
Św. Jan Paweł II świadomy był tego, że posłuszeństwo prawu Bożemu czyni człowieka otwartym na miłość Boga i czerpanie z niej siły, aby stać się świętym i doskonałym. W tej perspektywie posłuszeństwo to wychodzi poza granice
indywidualnego przeznaczenia i czyni go uczestnikiem w dziele powszechnego
Odkupienia. Tak rozumiane posłuszeństwo jest również najdoskonalszą formą
naśladowania Chrystusa, o którym mówi św. Paweł, że “stał się posłusznym
aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (por. Flp. 2,8). Kto zatem świadomie
i dobrowolnie opowiada się po stronie tego posłuszeństwa zyskuje pełnię wolności i szczęścia, jakie Bóg przygotował tym, którzy już tutaj na ziemi z Nim
współpracują. Właśnie ten wymiar posłuszeństwa - według Jana Pawła II - jest
najlepszą drogą wypełnienia woli Bożej, a zarazem otwiera jednocześnie perspektywę wspaniałej przyszłości w chwale Nieba, w gronie zbawionych, by żyć
z Nim przez wieki całe.
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Streszczenie
Artykuł stanowi próbę przekroju działalności naukowej i szkolnej w Kościele katolickim od początku jego istnienia poprzez pryzmat instytucji naukowych i wychowawczych, które istniały w Kościele lokalnym na Ziemiach Odzyskanych od zakończenia
II wojny światowej aż do współczesności. Obecnie tradycję naukową w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pielęgnuje m.in. Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty
Stein z Zielonej Górze. 24 marca 2003 roku na prośbę dyrektora Instytutu Formacji
Katolickiej ks. dra Eligiusza Piotrowskiego bp diecezjalny Adam Dyczkowski przeniósł
gorzowską uczelnię do Zielonej Góry i zmienił jej nazwę na: Instytut Filozoficzno-Teologiczny (IFT) przy ul. Bułgarskiej 30 w Zielonej Górze. Jednocześnie ustanowił św.
Teresę Benedyktę od Krzyża (Edyta Stein) patronką uczelni. Instytut podlegał kolejno:
Papieskiemu Fakultetowi Teologicznemu we Wrocławiu, Wydziałowi Teologicznemu
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2 maja 2013 roku IFT podjął współpracę w zakresie prowadzenia wspólnych studiów z teologii z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.
Słowa klucze: Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze, diecezja zielonogórsko-gorzowska, ks. Edmund Nowicki, bp Wilhelm Pluta, bp Józef Michalik,
bp Adam Dyczkowski

Wstęp
Od początku swego istnienia Kościół katolicki otrzymał od Boskiego Założyciela – Jezusa Chrystusa misję nauczania i wychowania człowieka. Wraz
z chrześcijaństwem w świecie starożytnym dokonał się ogromny przewrót. Religia Chrystusa uznała w niewolnikach prawa człowieka oraz umożliwiła im
kształcenie i wychowanie na równi z ludźmi wolnymi. Pierwszymi szkołami
chrześcijańskimi były szkoły katechumenów, czyli przygotowujące kandydatów do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Katechumeni poznawali główne
prawdy wiary i Ewangelii. Z czasem szkoły katechumenów zostały przekształcone w szkoły katechetyczne, które uczyły chrześcijan mężnego wyznawania
wiary i umiejętności jej obrony w razie konieczności. W czasach apostolskich
pojawiły się szkoły prezbiterańskie, przeznaczone dla chrześcijańskich dzieci.
Stałą formą tych szkół stały się elementarne szkoły parafialne. Były dostępne
przy kościołach parafialnych dla ogółu chrześcijańskiego społeczeństwa. Przy
klasztorach powstały szkoły klasztorne, które prócz nauki pisania i czytania,
uczyły przyszłych zakonników życia w klasztorze. Istniały dwa rodzaje szkół
klasztornych: wewnętrzne, które formowały kandydatów do zakonu, i zewnętrzne, przeznaczone dla młodzieży świeckiej. Istniały także szkoły klasztorne dla
dziewcząt, które wyjątkowo posyłano do szkół. Z zasady dziewczęta wychowy72
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wano tylko w domu rodzinnym. Przy katedrach funkcjonowały szkoły katedralne (biskupie), którzy dały początek uniwersytetom. Między XI a XV wiekiem
w Europie powstały uniwersytety i akademie, np. w Bolonii, Paryżu, Oksfordzie, Cambrigde, Modenie, Padwie, Rzymie, Orleanie, Florencji, Valladolid,
Pradze, Wiedniu, Peczu, Heidelbergu, Kolonii, Budapeszcie i Erfurcie. W 1364
roku powstała Akademia Krakowska, wzorowana na uczelni bolońskiej. Akademia posiadała 11 katedr: 8 prawniczych, 2 medyczne i 1 sztuk wyzwolonych.
Akademię podporządkowano Kościołowi, a nadzór nad uczelnią sprawował
biskup krakowski. W 1406 roku uczelnia krakowska została uniwersytetem
z samodzielnymi katedrami matematyki i astronomii. Znanymi rektorami byli
Stanisław ze Skalbmierza i Paweł Włodkowic. Wśród wybitnych absolwentów
należy wymienić np. Mikołaja Kopernika. Wykształcenie dawało perspektywy
dalszej kariery. W XII-XVI wieku upowszechnił się zwyczaj posyłania dzieci do
szkół. Nauka jednak była luksusem, przeznaczonym raczej dla osób zamożnych.
Biedniejsze klasy społeczne (mieszczaństwo i chłopstwo) tkwiły w analfabetyzmie. W XVI wieku zaczęły funkcjonować gimnazja, które przygotowywały
młodzież do studiów uniwersyteckich. Ponadto Sobór Trydencki nakazał biskupom zakładać seminaria duchowne dla kształcenia i wychowania kandydatów
do stanu duchownego. Trzeba przyznać, że mimo rozmaitych przeciwności historycznych (np. prześladowania, reformacja, zabory i wojny) Kościół katolicki
zachował prawo do szkolnictwa i wychowania chrześcijańskiego2.

1. Nauka i szkolnictwo w Kościele gorzowskim 1945-1988
Na mocy konferencji w Poczdamie 2 sierpnia 1945 roku zwycięskie mocarstwa, czyli Anglia, Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
oddały dotychczasowe niemieckie terytoria leżące na wschód od Odry i Nysy
Łużyckiej w tymczasowy zarząd państwa polskiego3. Do lutego 1945 roku
w powiatach, które później weszły w skład Administracji Apostolskiej, mieszkało około 90% ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego. Katolików
było zaledwie 200 726. Użytkowali oni 151 świątyń, w których służbę duszpasterską pełniło 201 księży. Dla porównania należy podkreślić, że wyznania
ewangelickie skupione w około 750 gminach posiadały ponad 1500 świątyń4.
 A. Fajęcki, Szkolnictwo, [w:] Podręczna encyklopedya kościelna, J. i R. Archutowscy [red.],
t. 37-38, Warszawa 1913, s. 386-402.
3
 Z. Szuba, Na Ziemiach Zachodnich po wiekach odzyskanych, „Życie i Myśl” (1970) nr 3,
s. 1-2; W. Irek, 50 lat polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych,
„Życie i Myśl” (1995) nr 4, s. 28.
4
 E. Welzandt, Ludność Diecezji Gorzowskiej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” (dalej
GWK) (1970) nr 7, s. 214-215; T. Dzwonkowski, Administracja apostolska kamieńska, lubu2
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Po wojnie większość obywateli Niemiec, głównie protestantów, przeprowadziła
się w głąb Niemiec. Na przykład od 20 listopada 1945 do 20 lutego 1946 roku
przesiedlono 679,1 tys. ludzi5. Coraz więcej przybywało Polaków z terenów
wschodnich, którzy w większości byli katolikami. Liczba tych osób wzrosła
z 65% w okresie międzywojennym do 95% po wojnie6. W sumie po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, w wyniku zmian granic, strat wojennych
i przesiedleń, Polska pod względem wyznaniowym i narodowościowym była
najbardziej jednolitym krajem w Europie7.
Już 28 czerwca 1945 roku kard. August Hlond8 przedłożył w Sekretariacie Stanu w Watykanie projekt organizacji Kościoła katolickiego w Polsce,
uwzględniający nową sytuację graniczną. 8 lipca 1945 roku Stolica Apostolska „przewidując wyjątkowe warunki, w jakich znajdują się diecezje polskie”,
a „także w sytuacji dużego zagrożenia” przyznała kardynałowi jako specjalnemu wysłannikowi papieskiemu uprawnienia do nowej organizacji Kościoła.
W założeniu miała ona mieć charakter tymczasowy9. Dnia 15 sierpnia 1945
roku kardynał August Hlond dokonał nominacji 5 administratorów apostolskich
i określił obszary ich jurysdykcji10. Nowo mianowani ordynariusze pięciu Adska i prałatury pilskiej. Zarys dziejów 1945-1966, [w:] Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945-1995),
P. Socha, Z. Lec [red.], Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 1998, s. 23-29.
5
 G. Labuda, Ziemie zachodnie i północne w tysiącletniej historii polskich granic, [w:] Ziemie zachodnie i północne Polski 992-1945. Katalog wystawy archiwalnej, Warszawa 1985, s. 32-33;
D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na Środkowym Nadodrzu 1945-1970, Ząbki 2004, s. 32-35.
6
 L. Adamczuk i W. Zdanowicz, Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny,
Warszawa 1991, s. 51.
7
 H. Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966-1996, Warszawa
1997, s. 327-329.
8
 Kardynał August Hlond urodził się 5 lipca 1881 roku. Był biskupem katowickim, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim, gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem
Polski. W 1927 roku Pius XI mianował go kardynałem-prezbiterem. Był opiekunem emigracji,
założycielem Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców, ustanowił administrację kościelną na ziemiach zachodnich i północnych. Zmarł 22 października 1948 roku. W 1992 roku
rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 80.
9
 K. Lutyński, Rozdział Kościoła od państwa w Polsce Ludowej, „Chrześcijanin w Świecie”
(1994) nr 1, s. 78; P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1 (1945-1959), Poznań 1994, s. 15-17.
10
 B. Dratwa, Propozycje do opracowania schematyzmu diecezji gorzowskiej w ujęciu historycznym, s. 5 (maszynopis); F. Stopniak, Działalność integracyjna Kościoła katolickiego na Polskich Ziemiach Zachodnich, „Życie i Myśl” (1985) nr 3, s. 47-49; K. Kowalczyk, Stosunki
Państwo-Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1972. Zarys problemu, [w:] Kościół
rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005, G. Wejman
[red.], Szczecin 2005, s. 28-29.
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ministracji sprawowali swą władzę do dnia 26 stycznia 1951 roku, czyli do wydania przez władze państwowe zarządzenia o likwidacji stanu tymczasowości
w administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych11.
Na terenach północno-zachodnich utworzono Administrację Apostolską Kamieńską, Lubuską i Prałatury Pilskiej. Siedzibą tymczasową Administracji został Gorzów Wielkopolski. Administratorem Apostolskim w Gorzowie kardynał
A. Hlond mianował ks. dra Edmunda Nowickiego, kanclerza Kurii arcybiskupiej i wiceoficjała w Metropolitarnym Sądzie Duchownym w Poznaniu12.
Wraz ze wzrostem liczby ludności na terenach północno-zachodnich brak
kapłanów stawał się coraz bardziej dotkliwy. Do Kurii Administracji przyjeż Autor J. Prus-Wiśniewski podał 20.08.1945 jako datę utworzenia pięciu administracji, gdy
większość historyków podaje 15.08.1945. Por. J. Prus-Wiśniewski, Dawne granice Polski.
Organizacja Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce po 1945 roku, Londyn 1973, s. 63-65;
E. Napierała, Geneza Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp., „Studia Paradyskie” (1985)
nr 1, s. 195; D. Śmierzchalski-Wachocz, Państwowe i kościelne przeobrażenia administracyjne
na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1952, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, E. Wojcieszyk [red.], Poznań 2012,
s. 34-37.
12
 Ks. Edmund Nowicki urodził się 13 września 1900 roku w Trzemesznie. Studiował w Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku. Był
wikariuszem w Poznaniu. W latach 1927-29 studiował na Gregorianum w Rzymie i otrzymał
doktorat z prawa kanonicznego. W latach 1929-30 odbył aplikanturę w Kongregacji Soboru
i Trybunale Roty Rzymskiej. W 1930 roku został notariuszem w poznańskiej Kurii. Był adwokatem i wiceoficjałem Trybunału Metropolitalnego w Poznaniu. Aresztowany przez Niemców
3 października 1939 roku został osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Następnie był więziony w obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen. Zwolniono go 6 lutego 1941
roku i zakazano wykonywania posługi kapłańskiej. Do końca wojny mieszkał w Warszawie
i pracował w firmie drzewnej. W lutym 1945 roku został kanclerzem Kurii w Poznaniu. 15
sierpnia 1945 roku otrzymał od Prymasa A. Hlonda nominację na administratora apostolskiego
w Gorzowie. 26 stycznia 1951 roku został usunięty z urzędu przez władzę państwową i przewieziony do Poznania. Był wiceoficjałem i kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.
26 kwietnia 1954 roku został biskupem tytularnym Hadriane, z przeznaczeniem na rządcę diecezji gdańskiej. Sakrę biskupią przyjął potajemnie 24 września 1954 roku z rąk abpa Walentego Dymka. 1 grudnia 1956 roku skierowany jako biskup tytularny Thugga objął (08.12.1956)
rządy w diecezji gdańskiej jako koadiutor bpa Karla Marii Spletta. Po śmierci bpa K. M. Spletta 7 marca 1964 roku otrzymał tytuł ordynariusza gdańskiego. Przyczynił się do rozwoju życia
religijnego w diecezji gdańskiej, erygował seminarium duchowne, troszczył się o rozwój placówek duszpasterskich i renowację kościołów oraz brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Zmarł 10 marca 1971 roku w Warszawie. Schematyzm Administracji Apostolskiej
Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, Gorzów Lipiec 1946, s. 2 [maszynopis]; Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, Gorzów Wlkp.
1949, s. 5; P. Nitecki, Biskupi Kościoła, s. 149; S. Bogdanowicz, Nowicki Edmund bp [w:]
Encyklopedia katolicka, E. Gigilewicz [red.], t. 14, Lublin 2010, kol. 55; P. Socha, Sylwetki
administratorów apostolskich i biskupów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, „Studia Zielonogórskie” (2008), t. 14, s. 10-17.
11
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dżały delegacje społeczeństwa z prośbą o kapłanów. Nawet władze świeckie
prosiły o księży, gdyż napływowa ludność czuła się obcą i „nawet swoich zmarłych stara się wywozić do Polski centralnej”13. Konieczna była szybka organizacja własnych instytucji szkolących. Administrator apostolski ks. dr Edmund
Nowicki, po przybyciu do Gorzowa Wlkp., skierował apel do kapłanów: „Spełniają się w naszych dniach słowa Zbawiciela – Żniwo wprawdzie obfite, ale
pracowników mało – Świadkami jesteśmy, jak ciężkie niebezpieczeństwa grożą
zbawieniu dusz nieśmiertelnych i sprawie Kościoła św. na odzyskanych ziemiach z braku kapłanów... Sprawę nowych powołań kapłańskich polecam więc
gorąco trosce i opiece Wiel[ebnego] Duchowieństwa... Roztropną troskliwością
należy więc otoczyć budzące się powołania[...]”14.
Dzieło powołań polecił modlitwom duchowieństwa i wiernych, ponawiając
prośbę każdego roku. Funkcjonowanie Kościoła gorzowskiego zależało od regularnego napływu kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego. Ksiądz
Administrator E. Nowicki 26 października 1947 roku zainicjował jego działalność w Gorzowie przy ul. Warszawskiej 38. Pierwszym rektorem tej uczelni
został ks. dr Gerard Domagała15. W Wyższym Seminarium ustanowiono także
funkcję prokuratora, ojca duchownego oraz wykładowców. Wszyscy należeli
do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego á Paulo16. W chwili otwarcia
 Przemówienie J. E. Ks. Bpa Nowickiego [podczas uroczystości 20-lecia Diecezji Gorzowskiej
czerwiec 1965 rok], GWK 1966, nr 6, s. 128.
14
 E. Nowicki, O powołania kapłańskie, „Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej,
Lubuskiej i Prałatury Pilskiej” (dalej ZAA) (1945) nr 2, s. 26-27.
15
 Ks. Gerard J. Domagała CM urodził się 3 sierpnia 1911 roku w Mikołowie. W 1932 roku
ukończył szkołę średnią. Do Zgromadzenia Misji w Wilnie został przyjęty 18 października
1933 roku. Śluby misjonarskie złożył 8 marca 1936 roku. Jesienią 1934 roku rozpoczął studia w Instytucie Teologicznym Zgromadzenia w Krakowie-Stradomiu. Święcenia kapłańskie
otrzymał 11 września 1939 roku. Był doktorem teologii i wykładowcą teologii moralnej w Krakowie. Od 12 października 1947 roku był rektorem oraz wykładowcą teologii moralnej, patrologii, języka greckiego i rubrycystyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie
Wlkp. W 1959 roku przestał być rektorem i w 1961 roku opuścił WSD w Paradyżu. Wykładał
teologię moralną w Instytucie Teologicznym w Krakowie. W latach 1963-1968 był asystentem generalnym Zgromadzenia w Rzymie. Po powrocie wykładał teologię moralną. Zmarł 22
lutego 1969 roku w Krakowie. Pochowany w grobowcu Zgromadzenia na Cmentarzu Rakowickim. Schematyzm 1949, s. 12; Schematyzm 1955, s. 14; A. Baciński, Księża Misjonarze
Św. Wincentego a Paulo w Ordynariacie Gorzowskim w latach 1945-1955, Jordanowo 1955,
s. 44-47, 63 [maszynopis], Schematyzm 1959, s. 16, 17, 21 i 108; M. Chorzępa, Zmarli Kapłani
i Bracia Zgromadzenia. Domagała Gerard, „Roczniki Wincentyńskie” (1987) nr 1, s. 69-71;
R. Tomczak, Rektorzy, [w:] Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne, 97-98.
16
 Otwarcie Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. 26 X 1947, Gorzów Wlkp.
1948, s. 11-19; Kształtowanie struktur kościelnych na ziemiach odzyskanych we wspomnieniach biskupa gdańskiego Edmunda Nowickiego [wywiad z bpem E. Nowickim przeprowadził
bp I. Jeż], cz. II, opr. M. Kwiecień, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej” (2008) nr 10-12,
s. 768-772.
13
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seminarium było 42 alumnów. W roku akademickim 1951/52 seminarium liczyło 220 alumnów i 12 profesorów. Program studiów teologicznych odpowiadał
programowi obowiązującemu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W gorzowskiej uczelni wprowadzono seminaria naukowe z filozofii
i przedmiotów teologicznych. Organizowano akademie, zebrania naukowe, imprezy artystyczne i rozrywkowe. Działała Sodalicja Mariańska, Bratnia Pomoc
i chór17.
W 1952 r. doszło do podziału seminarium z powodu znacznej liczby kandydatów i braku odpowiednich warunków lokalowych. Nastąpiło także przejście z pięcioletniego na sześcioletni system studiów. Dwa pierwsze lata studiów
przeniesiono do Paradyża (Wydział Filozoficzny), a pozostałe cztery zostały
w Gorzowie Wlkp. (Wydział Teologiczny). W 1961 r. połączono oba wydziały
seminarium w Paradyżu18.
Ksiądz E. Nowicki powołał do istnienia trzy niższe seminaria duchowne w:
Gorzowie Wlkp., Wschowie i Słupsku. Były to zakłady wychowawczo-naukowe, które miały za zadanie przygotować kandydatów do studiów w Wyższym
Seminarium Duchownym w Gorzowie Wielkopolskim19.
4 czerwca 1946 r. powstało Niższe Seminarium w Gorzowie Wielkopolskim. Otwarte 3 września 1946 r. liczyło 82 alumnów. Miało cztery klasy gimnazjalne i dwie licealne. Pierwszym rektorem został ks. Jan Wujda. Stałą opiekę
duchową sprawował ojciec duchowny (1947 – ks. Zdzisław Skrzyński, 1948
– ks. Wiktor Panecki, 1959 – ks. Tadeusz Werno). Niższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wlkp. zostało zlikwidowane dekretem władz państwowych
1 sierpnia 1960 roku20.
Kolejne seminarium otwarto 1 lipca 1947 roku w Słupsku. Prefektem został
ks. Józef Ferensowicz, a dyrektorem i prokuratorem był ks. Zygmunt Szelążek.
W 1952 r. obowiązki dyrektora pełnił ks. Józef Ferensowicz. Po nim w 1959
r. ks. Wiktor Panecki został dyrektorem seminarium. W dniu otwarcia było 55
alumnów. Seminarium miało dwie klasy: I licealną i XI maturalną. W roku
szkolnym 1948/49 były 4 klasy licealne. Absolwenci zdawali maturę wewnętrzną oraz państwową jako eksterniści. Seminarium przestało istnieć 15 lipca 1960
roku21.
 R. Tomczak, Historia Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w latach 1947-1997,
[w:] Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp.-Paradyż 1947-1997. Księga
jubileuszowa, R. Tomczak [red.], Paradyż 1997, s. 75, 77, 81, 83 i 91.
18
 E. Welzandt, Rys historyczny Diecezji Gorzowskiej, GWK (1970) nr 7, s. 209-210.
19
 E. Napierała, Historia Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. za rządów ks. dra Edmunda Nowickiego (1945-1951), Warszawa 1975, s. 99-104.
20
 Tamże, s. 99-101.
21
 T. Ceynowa, Przygotowanie do likwidacji Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku, [w:]
Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi
17
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Trzecie małe seminarium powstało 18 sierpnia 1948 r. we Wschowie, gdzie
od 1 września 1946 r. istniał już Internat Biskupi dla młodzieży męskiej. W seminarium była tylko jedna klasa ósma. Naukę rozpoczęło 34 alumnów. Pierwszym dyrektorem został ks. Andrzej Bardecki. Władza duchowna w 1956 r. rozwiązała seminarium we Wschowie22.
W Administracji Gorzowskiej funkcjonowało Studium Wiedzy Religijnej,
które 30 października 1949 r. powołał ks. E. Nowicki. Rektorem Studium został
ks. Klemens Wnuk. Inauguracja odbyła się w kaplicy kościoła pw. Królowej
Korony Polskiej w Szczecinie23. Program Studium obejmował kurs trzyletni.
Wykłady na poziomie akademickim zostały dostosowane do słuchaczy ze średnim wykształceniem. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem, gdyż np. w 1950
r. uczestniczyło w nich 250 osób. Studium przygotowało przyszłych katechetów. Zostało zlikwidowane przez władze państwowe (18.06.1952). Po likwidacji Studium duchowieństwo kontynuowało jego dzieło, organizując konferencje
dla młodzieży akademickiej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.
Nazwano je „studium teologicznym”. W 1957 r. przy kościele pw. Królowej
Korony Polskiej w Szczecinie zainaugurowano wykłady filozoficzno-religijne dla miejscowej inteligencji. Jeszcze tego roku z ramienia Wydziału Nauki
Katolickiej przy Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. otwarto Studium Wiedzy
Religijnej dla gorzowskiej inteligencji. Wykłady odbywały się w poniedziałki
i piątki o godz. 18.00. Zajęcia prowadzono z apologetyki, Pisma św., dogmatyki, etyki, filozofii, historii Kościoła, socjologii i pedagogiki24.
Ważną powinnością duszpasterską w Kościele gorzowskim była katechizacja
dzieci i młodzieży25. W latach 1950-1954 alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. katechizowali dzieci w czasie wakacji. Katechizacja odbywała się w trzech grupach: pierwszą stanowiły dzieci 6-8-letnie, drugą – dzieci
przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i Komunii św., ostatnią – dzieci po
pierwszej Komunii świętej. Nauczanie religii trwało od 16 lipca do 10 września26.
Pierwszy zjazd katechetów odbył się 2-5 lipca 1951 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Wzięły w nim udział 52 osoby. Zjazd zakończyła pielgrzymka do Rolubuskiej w latach 1945-1989, T. Ceynowa, P. Knap [red.], Szczecin 2010, s.154-155.
 R. Kufel, Internat Biskupi i Małe Seminarium Duchowne we Wschowie (1946-1956), Zielona
Góra 2012, s. 54-57.
23
 Uroczystość inauguracji Studium Wiedzy Religijnej w Szczecinie, ZAA 1949, nr 11-12, s. 383385.
24
 G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1972, Szczecin 2007, s. 336-338.
25
 S. Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego. Na przykładzie Administracji
Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1961, Wrocław 1995, s. 52-53; J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945-1990, Pelplin 1998, s. 53-71.
26
 M. Wykrota, Wakacyjna katecheza prowadzona przez kleryków w gorzowskiej Administracji
Apostolskiej w latach 1950-1954, Warszawa 1981, s. 15-18 (maszynopis).
22
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kitna. Diecezjalna inicjatywa katechetyczna zapoczątkowała stałe dokształcanie nauczycieli religii. Odbywało się ono w wyznaczonych punktach, rejonach
i ośrodkach. Punkty znajdowały się w: Połczynie-Zdroju, Rokitnie, Gorzowie
Wlkp., Szczecinku, Słupsku i Paradyżu. Rejon obejmował obszar województwa. Ośrodki mieściły się przeważnie w miastach powiatowych. W punktach
kształcono katechetów w systemie stacjonarnym, a w rejonach i ośrodkach –
w systemie zaocznym. Na wszystkich kursach stacjonarnych i zaocznych program obejmował 26 przedmiotów. Oprócz wykładów przedmiotowych obowiązywały zajęcia dotyczące życia wewnętrznego. W sumie prowadzono 9 różnych
kursów: czteroletnie, roczne, trzymiesięczne, dwumiesięczne, trzytygodniowe
i dwutygodniowe. Były też dwuletnie i roczne kursy zaoczne pierwszego stopnia dla osób bez matury oraz drugiego stopnia dla osób po maturze. W styczniu
i lutym 1960 r. w sześciu punktach (Lębork, Sławno, Słupsk, Stargard Szczeciński, Szczecin i Koszalin) odbyły się konsultacje, mające na celu ocenić akcję
podnoszenia kwalifikacji katechetów świeckich. Wzięło w nich udział 103 katechetów, którzy w 80% osiągnęli wyniki w stopniu dobrym. W latach 1949-1972
około 75% kursantów stanowiły osoby świeckie, a 25% – siostry zakonne27.
Około 50% posiadało wykształcenie średnie, a tylko nieliczni poprzestali na
wykształceniu podstawowym. Pełne kwalifikacje katechetyczne uzyskało ponad
50% uczestników kursów diecezjalnych28.
Na przełomie 1977/78 r. zmieniono strukturę szkolenia katechetycznego.
W miejsce wakacyjnego kursu I stopnia wprowadzono roczny kurs w pięciu
ośrodkach (Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Żagań, Świebodzin i Piła). Spotkania
odbywały się raz w miesiącu (niedziela), aby mogli w nich uczestniczyć pracujący oraz młodzi, którzy mieli zajęcia szkolne w tygodniu. Kolejnym etapem
szkolenia był kurs III stopnia, który odbywał się raz na kwartał w Gorzowie
Wlkp. i Zielonej Górze. Uczestniczyły w nim osoby, które ukończyły wakacyjny kurs II stopnia oraz I stopień kursu rocznego. Pełne przygotowanie katechetyczne trwało dwa i pół roku i dokonywało się w następujących etapach:
kurs I stopnia (w ciągu roku)
kurs II stopnia (wakacje)
kurs III stopnia (wakacje)
egzamin kwalifikacyjny w grudniu29.
W Kościele gorzowskim troską formacyjno-naukową otoczono organistów.
W latach 1950-1951 Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej wydawał specjalne
 G. Wejman, Organizacja Kościoła, s. 344-345.
 R. Harmaciński, Kursy przygotowujące katechetów w diecezji gorzowskiej w latach 19491972, „Studia Katechetyczne” (1987) t. 6, s. 81-82.
29
 R. Harmaciński, Kształcenie katechetów w diecezji gorzowskiej w latach 1949-1989, [w:] Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945-1995), P. Socha [red.], Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 1998, s. 256.
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pismo dla organistów. Poruszano w nim m.in. zagadnienia dotyczące aktualnych
spraw zawodowych organistów, etyki zawodowej, życia religijnego i w ramach
wykładów dokształcających instruowano w zakresie praktyki muzyczno-liturgicznej, a także techniki doraźnych napraw instrumentów30. W 1979 r. powołano Studium Organistowskie Diecezji Gorzowskiej. Kierownikiem Studium
został ks. Antoni Mackiewicz. Inauguracja zajęć odbyła się 8 września 1979 r.
w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Zajęcia prowadzono w salkach katechetycznych w parafii pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie,
ponieważ nie było miejsca w seminarium. Studium Organistowskie trwało cztery lata. Program nauczania był zgodny ze statutem diecezjalnego szkolenia muzyków kościelnych. Absolwenci otrzymywali dyplom ukończenia Studium po
zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego z gry na organach w czasie Mszy św. i wykonaniu solo przygotowanych utworów muzyki organowej31.
Ciekawą inicjatywę naukową zainicjował ks. Jan Zieja. Zorganizował zimą
1945 r. w Słupsku Towarzystwo im. Piotra Borowego, a od maja 1946 roku na
wzorcach przedwojennych uniwersytetów Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”
założył Uniwersytet Ludowy w Orzechowie Pomorskim, który objął swą troską
szczególnie młodzież wiejską w wieku 18-35 lat. Przy pomocy pewnego znajomego, pracującego w gdańskim kuratorium, ks. J. Zieja otrzymał zezwolenie
na otwarcie Uniwersytetu Ludowego32. Zajęcia odbywały się w dwóch kursach:
męski (01.12-24.03) i żeński (01.04-29.06). Celem przeprowadzanych kursów
było zaprawienie ludzi młodych do samodzielnego myślenia, do poznawania
siebie, Polski i świata, do pracy nad swoim charakterem i przez to przygotowanie ich do życia i działania społecznego w swojej wsi, gminie i parafii. Warunkiem przyjęcia na kurs było ukończenie szkoły powszechnej. Kursanci zostali
zwolnieni z opłat za naukę. Musieli jedynie partycypować w kosztach wyżywienia, których wysokość ustalał samorząd uczniowski. Kandydaci dostarczali
dyrekcji podanie, własnoręcznie spisany życiorys i polecenie wystawione przez
koło młodzieży, spółdzielnię, gminę lub parafię. Tylko pozytywna i przychylna opinia dyrektora Uniwersytetu stanowiła wyraźną zgodę na podjęcie dalszej
nauki przez kandydata w orzechowskim zakładzie szkolnym. Na zakończenie
kursu ks. dyrektor Jan Zieja planował wycieczkę kursantów do jednego z portów morskich33.
W 1986 roku powstał w Pile Instytut Wyższej Kultury Religijnej imienia
Jana XXIII przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Inicjatorem powstania
 J. Bagiński, Formacja organistów do 1960 r., [w:] Księga pamiątkowa, s. 271.
 A. Mackiewicz, Studium Organistowskie i formacja organistów po 1960 r., [w:] Księga pamiątkowa, s. 274.
32
 Z. Machura, Cztery słupskie lata, Słupsk 2006, s. 31-32.
33
 J. Zieja, Uniwersytet Ludowy w Orzechowie Pomorskim, „Tygodnik Katolicki” (1946) nr 1,
s. 8.
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uczelni był ks. proboszcz Stanisław Styrna w parafii Świętej Rodziny w Pile.
Celem Instytutu było systematyczne pogłębienie kultury religijnej katolików
świeckich. Wykładowcami byli profesorowie KUL i innych uczelni. Studia
trwały 3 lata i obejmowały nauki filozoficzne i teologiczne. Inauguracja roku
akademickiego odbyła się 22 lutego 1987 roku w kościele pw. Świętej Rodziny
w Pile z udziałem biskupa diecezjalnego Józefa Michalika34.
W latach 1945-1988 ukazywały się periodyki naukowe i czasopisma katolickie. W latach 1945-1950 wychodziło pismo urzędowe Kurii „Zarządzenia
Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej”. Po
likwidacji Administracji Apostolskiej przez władze państwowe i zmianie nazwy Administracji na Ordynariat Gorzowski, wydawano „Zarządzenia Kurii
Ordynariatu Gorzowskiego” (1951-1952). Po przerwie w 1957 r. ukazały się
„Gorzowskie Wiadomości Kościelne”. Od 1992 r. zmieniono nazwę dotychczasowego pisma urzędowego na „Ecclesiastica”. W 1985 r. ukazał się pierwszy
numer periodyku naukowego „Studia Paradyskie”. W latach 1946-1953 wydawano „Tygodnik Katolicki”. W 1985 r. pojawiły się „Aspekty”, które nawiązały
do tradycji „Tygodnika” i kontynuowały prasę katolicką w diecezji.
Ważną kwestią dla integracji i formacji świeckich było utworzenie Klubów
Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wlkp. (1976)35 i Zielonej Górze (1981)36.

2. Powstanie Studium Pastoralnego KUL
i Punktu Konsultacyjnego ATK w Gorzowie Wlkp.
W 1970 roku biskup diecezjalny Wilhelm Pluta w rozmowie z kard. Stefanem Wyszyńskim Prymasem Polski poinformował go, że ma zamiar umożliwić swoim kapłanom uzyskanie magisterium z teologii na miejscu w Gorzowie
Wielkopolskim. Prymas obawiał się, że „...tak dalekie i częste dojazdy [profesorów z KUL] mogłyby dezorientować pracę KUL i ograniczać możliwość naukową naszych Pracowników, tak kosztownie organizowanych, by szkolili młode
pokolenie... Częste wyjazdy [profesorów KUL do Gorzowa Wlkp.] na pewno
nie sprzyjają pracy naukowej, która wymaga skupienia”37. Przy aprobacie Pry Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze (dalej ADZG), Uczelnie katolickie. Ogólne 19851988, sygn. N1b.
35
 Z. Syska, Zarys historii Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wlkp. (do roku 2008),
[w:] Poszukiwanie wartości. Klub Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim w latach
1976-2008, T. Klimek [i in.] [red.] Gorzów Wlkp. 2009, s. 14-15.
36
 T. Dzwonkowski, Zielonogórski Klub Inteligencji Katolickiej w latach 1981-2006, Zielona
Góra 2006, s. 28-29.
37
 ADZG, sygn. 946. Pismo kard. S. S. Wyszyńskiego do bpa W. Pluty, Warszawa 14.05.1970.
Odpowiedź bpa W. Pluty, Gorzów Wlkp. 01.06.1970.
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masa bp W. Pluta zwrócił się w tej sprawie do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Biskup W. Pluta uzgodnił z rektorem KUL ks. prof. Mieczysławem
A. Krąpcem, że od jesieni 1970 roku profesorowie tej uczelni rozpoczną wykłady dla duchowieństwa w ramach Studium Pastoralnego w Gorzowie Wielkopolskim. Studium Pastoralne trwało 2 lata. 25 lutego 1972 roku bp W. Pluta
podziękował ks. prof. M. Krąpcowi i profesorom KUL za „...rzetelną troskę
o wiedzę naszych Księży”. W czerwcu 1972 roku zakończyła się współpraca
dydaktyczna w Gorzowie Wlkp. z lubelską uczelnią38. Pozostała możliwość
kontynuowania przez księży studiów na KUL. Biskup W. Pluta był wdzięczny
tej uczelni „...za rzetelną pomoc w dokształcaniu... Księży diecezji Gorzowskiej
i za umożliwienie zdobywania stopni naukowych”39.
W 1972 roku bp W. Pluta przez swego delegata ks. Edwarda Jagodzińskiego
nawiązał współpracę naukową z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie.
Władze tej uczelni zgodziły się otworzyć Punkt Konsultacyjny Wydziału Teologicznego Studium Zaocznego ATK w Gorzowie Wielkopolskim40. Życzeniem
bpa W. Pluty było, aby wykłady i ćwiczenia uwzględniały moment antropologiczny w nauczaniu Słowa Bożego. W 1973 roku bp W. Pluta pisał do ks. rektora prof. Jana Stępnia: „Wiem, że to wielkie wymaganie. Ale chwila obecna tego
wymaga, a księża są nieraz zmęczeni, zniechęceni głoszeniem Słowa Bożego,
bo nie widzą, że „chwyta”. Nikt ich nie uczył tego, że muszą zawsze od potrzeb
dzisiejszego człowieka wychodzić, nie od tezy wychodzić, ale od doświadczenia – a na tezie kończyć”41. Na Studium, które trwało dwa lata, otwarto dwa
kierunki: apologetyczny (od 1972/1973) i teologii praktycznej (od 1973/1974).
Zajęcia były prowadzone w środy, a od 1974 roku we wtorki, w pomieszczeniach plebanii katedralnej przy. ul. Obotryckiej. Dodatkowo na prośbę bpa W.
Pluty profesorowie ATK przeprowadzili tygodniowe szkolenie 20 księży „...do
głoszenia dni skupienia dla różnych mniejszych grup laikatu...”42. Delegatem
bpa W. Pluty do spraw uczelnianych był ks. dr hab. Roman Harmaciński. Inaugurację roku akademickiego rozpoczynała uroczysta msza św. z biskupem
w gorzowskiej katedrze. Księża studiujący w Gorzowie Wlkp. raz w roku we
wrześniu mieli obowiązek uczestniczyć w trzydniowych kursach homiletycznokatechetyczno-liturgicznych organizowanych przez ATK w Warszawie. Tema ADZG, sygn. 946. Pismo bpa W. Pluty do ks. rektora prof. M. Krąpca, Gorzów Wlkp. 25 lutego 1972.
39
 ADZG, Uczelnie katolickie. Ogólne 1973-1978, sygn. N1b. Pismo bpa W. Pluta do ks. rektora
M. A. Krąpca, Gorzów Wlkp. 01.07.1976.
40
 ADZG, sygn. 946. Pismo bpa W. Pluty do Rektoratu ATK, Gorzów Wlkp. 26 czerwca 1972.
41
 ADZG, Uczelnie katolickie. Ogólne 1973-1978, sygn. N1b. Pismo bpa W. Pluty do ks. rektora
J. Stępnia, Gorzów Wlkp. 03.08.1973.
42
 ADZG, sygn. 946. Pismo bpa W. Pluty do ks. rektora prof. J. Iwanickiego, Gorzów Wlkp.
24.08.1972.
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tyka tych kursów była zbieżna z programem studiów43. Wraz z końcem roku
akademickiego bp W. Pluta pisemnie dziękował władzom ATK za trud dokształcania duchowieństwa44.

3. Powstanie Instytutu Formacji Katolickiej
dla Świeckich w Gorzowie Wlkp.
Zgodnie z postulatami Soboru Watykańskiego II i konstytucji apostolskiej
Jana Pawła II Sapientia Christiana dnia 31 maja 1988 r. bp diecezjalny dr Józef Michalik powołał Instytut Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie
Wielkopolskim. Instytut oferował katolikom świeckim i osobom zakonnym:
- formację katolicką,
- wykształcenie filozoficzno-teologiczne na poziomie akademickim,
- przygotowanie świeckich do apostolskiej odpowiedzialności za Kościół
w świecie współczesnym45.
Program pięcioletnich studiów w Instytucie określał statut i regulamin studiów46. Zwierzchnikiem Instytutu był biskup diecezjalny, a w jego imieniu
rektor i prorektor kierowali uczelnią. Rada Naukowa czuwała nad realizacją
programu studiów47. Pierwszym rektorem został ks. dr Roman Harmaciński.
Biskup J. Michalik zabiegał, aby Instytut Formacji Katolickiej i Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu zostały filiami Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Na trzy miesiące przed ustanowieniem Instytutu 18 lutego
1988 r. bp J. Michalik wystosował pismo do metropolity wrocławskiego kard.
Henryka Gulbinowicza w prawie afiliacji Seminarium i Instytutu. W następnym
piśmie do metropolity (2.05.1988) powrócił do kwestii afiliacji obu uczelni. 24
czerwca 1988 r. poinformował kard. H. Gulbinowicza, że już zostały przekazane z Gorzowa Wlkp. do Wrocławia kopie dokumentów z prośbą o wydanie
odpowiednich dekretów afiliacyjnych. Ogromna życzliwość kard. H. Gulbino ADZG, Uczelnie katolickie. Ogólne 1973-1978, sygn. N1b. Pismo ks. rektora J. Stępnia do
bpa W. Pluty, Warszawa 04.06.1975.
44
 ADZG, Uczelnie katolickie. Ogólne 1973-1978, sygn. N1b. Pismo bpa W. Pluta do ks. rektora
J. Stępnia, Gorzów Wlkp. 01.07.1976.
45
 Dekret bpa J. Michalika o utworzeniu Instytutu Formacji dla Świeckich w Gorzowie Wlkp.,
GWK 1988, nr 32, s. 110. Dziekanat Instytutu Filozoficzno-Teologicznego w Zielonej Górze
(dalej DIFT), teczka: Akta założycielskie. Dekrety (dalej AD), bp J. Michalik, Dekret ustanawiający Instytut Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.
31.05.1988.
46
 DIFT, AD, Regulamin i Statut Instytutu Formacji Katolickiej dla Świeckich z dnia 31.05.1988.
47
 Statut Instytutu Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp., GWK 1988, nr 32,
s. 111.
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wicza i władz Wydziału sprawiły, że Instytut w Gorzowie Wlkp. mógł prawnie
zaistnieć48.
Instytut gorzowski otrzymał pełnię praw cywilnych po podpisaniu w dniu
30 czerwca 1988 r. umowy między Rządem a Konferencją Episkopatu Polski
w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez państwo stopni i tytułów przez te uczelnie. W tym dniu
Instytut w Gorzowie Wlkp. został filią Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu49.
Pierwszą siedzibą Instytutu były pomieszczenia Parafii Katedralnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Obotrycka 10). Ksiądz proboszcz Władysław Sygnatowicz
przekazał do dyspozycji uczelni cztery sale katechetyczne, pomieszczenia na
dziekanat i kaplicę. Studenci korzystali z zasobu biblioteki i czytelni miejscowego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Biskup J. Michalik zgodził się na dostosowanie budowy domu parafialnego
przy ul. Żeromskiego 23 do wymogów uczelni. Dzięki pomocy bardzo wielu
ludzi z różnych instytucji z terenu miasta i regionu prace budowlane miały dobre tempo. W budowie uczestniczyło wojsko z jednostek stacjonujących w Gorzowie Wlkp., dysponujące siłą roboczą i specjalistycznym sprzętem. Dowódcy jednostek wyposażyli uczelnię w niezbędne w owym czasie urządzenia50.
W dniu inauguracji roku akademickiego 1990/1991 bp J. Michalik poświęcił
pomieszczenia Instytutu. W trakcie dalszych prac budowlanych uzyskano 52
pomieszczenia: sale wykładowe, bibliotekę, czytelnię, archiwum, kaplicę, oratorium, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne oraz mieszkania profesorskie51.
Profesorowie i wykładowcy wywodzili się z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, Kurii Biskupiej, Sądu Kościelnego, KUL (Lublin), ATK
(Warszawa) i PAT (Kraków). Studenci reprezentowali wszystkie grupy społeczne, spośród których znaczącą liczbę stanowili nauczyciele ze środowisk miejskich. Zasadniczo zachowano równowagę co do liczby studiujących mężczyzn
i kobiet52.

 R. Harmaciński, Powstanie i działalność Gorzowskiej Filii Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, [w:] Księga pamiątkowa, s. 233.
49
 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.06.1988 r. w sprawie tekstu umowy między
Rządem Polski Rzeczpospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich, „Monitor Polski” nr 22, poz. 174; Załącznik do
obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z 30.06.1988 r., „Monitor Polski” nr 22, poz. 174
(umowa, paragraf 2, punkt 4).
50
 R. Harmaciński, Powstanie i działalność, s. 234.
51
 Tamże, s. 235.
52
 Tamże, s. 236-237.
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Instytut Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp. pozwalał
studentom zgłębiać wiedzę filozoficzną oraz poznawać odpowiedzi na pytania
stawiane przez mądrość Bożą w ujęciu teologicznym53. Dyrektor złożył wniosek
do Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. o przyznanie numeru identyfikacji
podatkowej54.
Należy wspomnieć o istnieniu Diecezjalnego Kolegium Teologicznego
w Zielonej Górze, które od 1993 roku, wraz Instytutem Formacji Katolickiej
dla Świeckich, prowadziło naukową i formacyjną działalność świeckich55. Kolegium kształciło katechetów dla przedszkoli i szkół podstawowych56. Dyrektorem administracyjnym tej uczelni został ks. Ryszard Kolano, dyrektor Wydziału
Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej57. Nauka w Kolegium trwała 3 lata. Profesorowie Instytutu prowadzili wykłady, ćwiczenia i praktyki. Absolwenci Kolegium otrzymywali dyplom ukończenia nauki58. 23 września 1995 roku w 50.
rocznicę utworzenia struktur kościelnych na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim bp diecezjalny Adam Dyczkowski nadał Kolegium imię patrona Księdza
Biskupa Edmunda Nowickiego, pierwszego administratora apostolskiego w Gorzowie Wielkopolskim. W dekrecie tym napisał: „Pod tym Patronatem niech
Kolegium kontynuuje chlubne karty pracy katechetycznej na tych Ziemiach,
niech rozwija swą działalność, kształtując i wychowując katechetów oddanych
Bożej sprawie w dziedzinie ewangelizacyjnej”59.

4. Powstanie Instytutu Filozoficzno-Teologicznego
w Zielonej Górze
24 marca 2003 roku na prośbę dyrektora Instytutu Formacji Katolickiej
ks. dra Eligiusza Piotrowskiego bp diecezjalny Adam Dyczkowski przeniósł gorzowską uczelnię do Zielonej Góry i zmienił jej nazwę na: Instytut Filozoficzno-Teologiczny (IFT) przy ul. Bułgarskiej 30 w Zielonej Górze. Jednocześnie
ustanowił św. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edyta Stein) patronką IFT, „ufając,
 Tamże, s. 245.
 DIFT, AD, Wniosek o potwierdzenie numeru identyfikacji podatkowej z dnia 14.02.2001.
55
 Notariat Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze (dalej NKD), Kolegium Teologiczne (dalej KT),
sygn. N4. Pismo bpa P. Sochy do nuncjusza apostolskiego abpa J. Kowalczyka, Zielona Góra
17.06.1993. Odpowiedź abpa J. Kowalczyka, Olsztyn 17.06.1993.
56
 NKD, KT, sygn. N4. Dekret bpa P. Sochy dotyczący erekcji Diecezjalnego Kolegium Teologicznego, Zielona Góra 10.07.1993.
57
 NKD, TK, sygn. N4. Dekret bpa P. Sochy mianujący ks. R. Kolano dyrektorem administracyjnym Kolegium, Zielona Góra, 10.07.1993.
58
 NKD, TK, sygn. N4. Statut Kolegium zatwierdzony przez bpa A. Dyczkowskiego, Zielona
Góra 29.08.1994.
59
 NKD, TK, sygn. N4. Dekret bpa A. Dyczkowskiego, Zielona Góra, 23.09.1995.
53
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iż jej wstawiennictwo przyczyni się do jeszcze bardziej owocnego rozwoju życia duchowego i intelektualnego Uczelni”60.
Z racji przemianowania Instytutu w Zielonej Górze władza duchowna zdecydowała się na zmianę afiliacji61 uczelni. Dotychczas Instytut podlegał Papieskiemu Fakultetowi Teologicznemu we Wrocławiu. Rozpoczęto starania,
aby podporządkować Instytut Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Wspólny dokument do Kongregacji d/s Instytutów
Katolickich z dnia 10 czerwca 2000 roku podpisali bp Adam Dyczkowski i ks.
prof. Tomasz Węcławski, dziekan Wydziału Teologicznego UAM62.
Pięć lat później postanowiono dokonać kolejnej afiliacji IFT w Zielonej Górze. Tym razem wybrano Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dnia 12 stycznia 2005 roku bp diecezjalny Adam Dyczkowski i ks. prof. Zdzisław Kroplewski wystosowali pismo w tej sprawie do Kongregacji d/s Instytutów Katolickich w Rzymie63. Kongregacja watykańska przychyliła się do wniosku w sprawie afiliacji Instytutu64. Od 2 maja 2013 roku IFT podjął współpracę
w zakresie prowadzenia wspólnych studiów z teologii z Papieskim Wydziałem
Teologicznym we Wrocławiu65.
Pierwszym dyrektorem IFT został ks. dr Eligiusz Piotrowski (2003-2006).
Kolejno funkcję tę piastowali: ks. dr Grzegorz Chojnacki (2006-2012), ks. dr
hab. Andrzej Draguła (2012-2016), ks. dr Mariusz Jagielski (2016-2020). Od
15 października 2020 roku funkcję dyrektora IFT pełni ks. dr Piotr Bartoszek66.

 DIFT, AD, Dekret bpa A. Dyczkowskiego z dnia 24.03.2003; Zaświadczenie z dnia 24.10.2008.
 Afiliacja oznacza powiązanie, łączność przez pośrednie związki. Słownik wyrazów obcych,
red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 9.
62
DIFT, AD, Congregatio pro institutione catholica conventio ad affiliandum. Prot.num.797/2000.
63
DIFT, AD, Congregatio pro institutione catholica conventio ad affiliandum. Szczecin
12.01.2005.
64
DIFT, AD, Congregatio pro institutione catholica decretum, dekret i pismo do abpa Z. Kamińskiego, Romae 25.08.2005.
65
 Porozumienie zawarte w dniu 2 maja 2013 r. pomiędzy arcybiskupem wrocławskim, wielkim
kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu a biskupem zielonogórskogorzowskim, „Ecclesiastica” (2013) nr 2, s. 54-55.
66
 NKD, Instytut Teologii 2002-2020, sygn. N10. Dekrety nominacyjne i odwoławcze.
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Zakończenie
Reasumując należy stwierdzić, że Kościół katolicki ma ogromne zasługi
w dziedzinie nauczania i wychowania człowieka. U podstaw jego prawa i obowiązku do nauczania znajduje się Boska misja obwieszczania misterium zbawienia wszystkim ludziom oraz troska o integralny rozwój każdego człowieka. Jednym ze sposobów wypełniania tej misji jest prowadzenie szkolnictwa
w duchu Boskiego założyciela Jezusa Chrystusa. Trzeba szczerze przyznać, że
od swego powstania Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze ma swój wyjątkowy i niepowtarzalny udział w dziedzinie kształcenia
i wychowania kolejnych pokoleń Polaków.
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Moraltheologische Überlegungen zum Umgang
mit der Sünde in der Bibel
Abstract
Moral-theological Reflection on the Approach to a Sin in the Bible
The moral-theological relfection on the issue of a sin in the Holy Scriptures reveals
the rich semantics of the biblical understanding of human weakness and of the response
to it. In the Old Testament, there is not a single concept reflecting the reality of a sin,
but there are five concepts. Among them, the four most common Hebrew roots can be
distinguished: ḥṭʼ (negligence of something towards God or another human being), pšʽ
(the commitment of crime), ʽwn (the consequences of a sin) and ršʽ (the commitment of
an offense). These variegated concepts concerning the human weakness are connected
with forgiveness (salaḥ in Hebrew) as God‘s activity, with reconciliation (kpr, a Hebrew root) done thanks to the commitment of priests, as well as with the testimony of
sins (jādāh in Hebrew). In the New Testament, the theme of a sin is expressed by two
Greek concepts: hamartịa and adikịa. God’s forgiveness (aphesis in Greek) connected
with the confession of sins (exomológesis in Greek) is the response to a sin. Both in
the Old Testament and in the New Testament, a sin can be committed towards God as
well as towards another human being. In the New Testament, the salvific work of Jesus
Christ implements a new dimension in overcoming a sin. In order to help a sinner in
overcoming weaknesses, the community of the original Church introduced the practices
of excommunication, as the means towards the improvement of a believer, and of the
reconciliation, as the ritual of reinclusion of the penitent in the believers’ community.
Keywords: sin in the OT, forgiveness in the OT, confession of sins in the OT, sin in
the NT, forgiveness in the NT, confession of sins in the NT, excommunication, reconciliation
 Tadeusz Kuźmicki – kapłan diecezji zielonórsko-gorzowskiej, doktor nauk teologicznych,
adiunkt PWT we Wrocławiu, e-mail: tadeusz.kuzmicki@gmail.com.
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Streszczenie
Moralnoteologiczna refleksja nad problematyką grzechu w Piśmie świętym ukazuje
bogatą semantykę biblijnego rozumienia ludzkiej słabości oraz odpowiedzi na nią. W Starym Testamencie nie pojawia się jeden termin oddający rzeczywistość grzechu, lecz zbiór
pojęć. Spośród nich wyróżnić można cztery najczęściej występujące hebrajskie rdzenie:
ḥṭʼ (zaniedbanie czegoś wobec Boga czy też innego człowieka), pšʽ (popełnienie przestępstwa), ʽwn (konsekwencje grzechu) oraz ršʽ (popełnienie występku). Te różnorodne terminy dotyczące ludzkiej słabości związane są z przebaczeniem (hbr. salaḥ) jako czynnością
Boga, pojednaniem (hbr. rdzeń kpr) dokonującym się przy zaangażowaniu kapłanów oraz
wyznaniem grzechów (hbr. jādāh). W Nowym Testamencie tematyka grzechu jest wyrażona przy pomocy dwóch greckich terminów: hamartịa oraz adikịa. Odpowiedzią na grzech
jest przebaczenie Boga (gr. aphesis) związane z wyznaniem grzechów (gr. exomológesis).
Zarówno w Starym jak i Nowym Tesatmencie grzech może odnosić się zarówno do Boga
jak i do drugiego człowieka. W Nowym Testamencie zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa
wprowadza nowy wymiar w przezwyciężeniu grzechu. Aby pomóc grzesznikowi w pokonywaniu słabości, wspólnota pierwotnego Kościoła wprowadziła praktykę ekskomuniki
jako środka zaradczego dla poprawy wierzącego oraz rekoncyliacji jako obrzędu włączenia pokutnika na nowo do wspólnoty wierzących.
Słowa klucze: grzech w ST, przebaczenie w ST, wyznanie grzechów w ST, grzech
w NT, przebaczenie w NT, wyznanie grzechów w NT, ekskomunika, rekoncyliacja

Einführung
Aus den wissenschaftlichen Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten zur
Hamartologie geht deutlich hervor, dass sich die komplexe Problematik des aufbauenden Umgangs mit dem menschlichen Versagen nicht auf das Thema der
Sünde und Beichte reduzieren lässt2. Es handelt sich vielmehr um eine vielschichtige Wirklichkeit der menschlichen Schuld und der heilenden Wirkung
der zuvorkommenden göttlichen Gnade. Von der Seite des Menschen wird sehr
oft sowohl von Schuld als auch im Angesicht Gottes von Sünde gesprochen. Die
Wurzeln des gegenwärtigen Umgangs mit der Schuld im christlichen Abendland
liegen in den jüdischen Quellen aus dem Alten Testament und in der Frohen
Botschaft von Jesus Christus im Neuen Testament, der von der entgegenkommenden Vergebung Gottes gegenüber dem Sünder gepredigt hatte. Den Zugang
zu diesen Wurzeln und Quellen bietet uns die Bibel. Im folgenden Aufsatz wird
eine moraltheologische Untersuchung zum Umgang mit der Sünde in der Bibel
unternommen.
 Vgl. Ch. Berkenkopf, Sünde als ethisches Dispositiv. Über die biblische Grundlegung des
Sündenbegriffs, Paderborn 2013.
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1. Das Alte Testament
1.1 Sünde
Die alttestamentliche Theologie der Sünde wird von dem Gedanken des
Gottesbundes mit dem Menschen her gedacht3. In diesem Kontext ist die bedeutende Rolle der zur Bekehrung und Sühne aufrufenden Propheten zu verstehen. Dieser Aufruf zur Veränderung wird mit unterschiedlicher Intensivität
gehört. Erst zwei große Niederlagen und nationale Katastrophen von 722 v. Ch.
(Eroberung Samarias von Assyrien und Untergang des hebräischen Nordreichs)
und 587 v. Ch (Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch den babylonischen
König Nebukadnezar II., Untergang des hebräischen Südreichs und Beginn des
babylonischen Exils) haben zu einer breiten Vertiefung des Sühnegedankens
geführt. Auf diesem Hintergrund sind Elemente der Sühneliturgie als auch bestimmter Bußfeiern im Alten Testament entstanden4. In diesem Kontext kann
von Sünde, Sündenbekenntnis und Sühne gesprochen werden.
Im Alten Testament lässt sich kein Zentralbegriff finden, der den gesamten
Inhalt dessen, was das Neue Testament unter hamartịa und adikịa versteht, wiedergibt, sondern nur eine Gruppe von Begriffen,5 die jeweils einen anderen Akzent des Phänomens der Sünde darstellen, z. B.: sich verfehlen, Verfehlen des
Zieles, Verkehrtheit, Verdrehung, Verbrechen, schuldig sein6. Diese Vielzahl der
Begriffe bezieht sich auf fehlerhafte menschliche Handlungen und Haltungen7.
Am häufigsten kommen folgende vier hebräische Sprachwurzeln im Alten Testament vor, die die Wirklichkeit der Sünde beschreiben und in der Septuaginta
meistens mit dem griechischen Begriff hamartịa wiedergegeben werden:
3

4

5

6

7

Diese göttliche Perspektive schließt die menschliche Perspektive nicht aus, sondern im Gegenteil ein. Schuldigwerden im Alten Testament bedeutet auch eine Schuld gegenüber den
anderen Menschen. H. M. Niemann, Zwischen Ökonomie und Theologie: Schuld und Schulden
in der Sicht der Hebräischen Bibel, [in:] M. Heimbucher, A. Krabbe, M. Quilisch [Hg.], Wie
auch wir vergeben unseren Schuldnern... Geld - Glaube - Zukunft, Leipzig 2014, S. 105-123.
Vgl. R. Oberforcher, Sühneliturgie und Bußfeier im Alten Testament und im Frühjudentum,
[in:] R. Messner, Feier der Umkehr und Versöhnung. Sakramentliche Feier I/2, Regensburg
1992, S. 23-48.
Vgl. R. Knierim, Die Hauptbegriffe für Sünde im Alten Testament, Gütersloh 1965; W. Günther, Hamartano, [in:] L. Coenen, K. Haacker [Hg.], Theologisches Begriffslexikon zum Neuen
Testament, Bd. II, Wuppertal 2000, S. 1597.
Vgl. E. Hahn, Sünde, Sünder, [in:] O. Betz, B. Ego, W. Grimm [Hg.], Calwer Bibellexikon,
Bd. II, Aufl. 2, Stuttgart, 2006, S. 1292-1294; A. Schenker, Sünde, [in:] M. Görg, B. Lang
[Hg.], Neues Bibel-Lexikon, Bd. III, Düsseldorf 2001, S. 728; R. Koch, Die Sünde im Alten
Testament, Frankfurt a. M. 1992.
Vgl. R. Mosis, Sünde. II. Biblisch-theologisch, [in:] W. Kasper u. a. [Hg.], Lexikon für Theologie und Kirche, Aufl. 3, Freiburg i. Br. 2006, Bd. 9, Sp. 1118-1120.
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1. ḥṭʼ – sich gegen jemandem oder Gott verfehlen, z. B.: „Die Männer
von Sodom aber waren sehr böse und sündigten vor dem HERRN.”
(Gen13,13);
2. pšʽ – Verbrechen begehen, z. B.: „Du aber, Menschensohn, sag zum Haus
Israel: So sprecht ihr: Fürwahr, unsere Vergehen und unsere Sünden lasten auf uns, in ihnen siechen wir dahin. Wie sollen wir da am Leben
bleiben?” (Ez 33,10);
3. ʽwn – schuldhafte Verflechtung, z. B. „Unsere Väter haben gesündigt; sie
sind nicht mehr. Wir müssen ihre Sünden tragen.” (Klgl 5,7);
4. ršʽ – freveln, „Darum werden die Frevler im Gericht nicht bestehen noch
die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.” (Ps 1,5)8.
Diese vielfältige Sammlung von Begriffen zum menschlichen Versagen bezeugt, dass im Alten Testament kein zentraler Begriff für die Problematik der
Sünde herausgebildet wurde. Anders verhält es sich mit den Begriffen für Vergebung, Sündenbekenntnis oder Versöhnung.

1.2 Vergebung
Die gesamte Sündenthematik knüpft im Alten Testament an den Gedanken
der Sündenvergebung an, die von Gott erwartet wurde9. Für vergeben wird im
Alten Testament das Wort salaḥ gebraucht, und kennt dort, bei 46 Angaben, immer nur als einziges Subjekt Gott,10 nur Gott ist es, der Vergebung gewährt: z.
B. „Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, reich an Liebe für alle,
die zu dir rufen” (Ps 86,5). Die Vergebungsbereitschaft wird als Eigenschaft
Gottes betont. Das Wort salaḥ kommt nirgends in einem profanen Sinne vor und
es gibt keinen Gebrauch im Sinne der Vergebung zwischen Menschen11.
Eng mit der Vergebung ist das wichtige Thema des Alten Testamentes Sühne
verbunden. Im Alten Testament wird „Sühne” durch die Worte mit der Wurzel
kpr zum Ausdruck gebracht. Dieses Verb wird meistens in den priesterlichen
Schriften (Lev, Num, Ez) gebraucht und bedeutet so viel wie: sühnen, entsühVgl. ebd., Sp. 1119; J. Kiefer, Sünde / Sünder (AT), https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/suende-suender-at/ch/54261f4408ca3b62bcb2c66e03459f39/ [20.10.2020].
9
Vgl. C. Levin, Sündenvergebung, [in:] M. Görg, B. Lang [Hg.], Neues Bibel-Lexikon, Bd. III,
Düsseldorf 2001, S. 743-744.
10
Vgl. G. Fischer, K. Backhaus, Sünde und Versöhnung, Würzburg 2000, S. 12; H. Leroy, Aphiemi/aphesis, [in:] B. Horst, S. Gerhard [Hg.], Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament,
Bd. I, Stuttgart 1980, S. 437.
11
Vgl. J. Hausmann, Salah, [in:] J. G. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry [Hg.], Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Bd. V, Stuttgart 1986, S. 859-867.
8
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nen, versöhnen, vergeben12. „Er soll das ganze Fett ablösen, wie man das Fett
eines Heilsopfers ablöst, und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als beruhigenden Duft für den HERRN und so für ihn Versöhnung
erwirken; dann wird ihm vergeben werden” (Lev 4,31). Das Subjekt des Sühnevorgangs ist in der priesterlichen Tradition meistens ein Priester13. Das wichtige
Geschehen der Sühne ist mit dem kultischen Dienst verbunden und als eine Voraussetzung des aufrichtigen Gebetes angesehen. Obwohl an den meisten Stellen die Sühne vom Priester vorgenommen wird und Gott nicht als der Sühne
Bewirkende genannt wird, geschieht dieser Vorgang auf die Anordnung Gottes.

1.3 Sündenbekenntnis
Das von dem griechischen Begriff exomológesis abgeleitete lateinische Wort
Exhomologesis, das in der Geschichte der lateinischen Väter sowohl Beichte als
auch Sündenbekenntnis bedeutet, findet sich schon im Alten Testament in der
LXX im Substantiv exomológesis (z. B. 1Chr 25,3; 2 Chr 20,22; Neh 12,27; Ps
147,7) was mit singend verehren übersetzt wird. Das Substantiv exomológesis
wird vom Kompositum exomologéo gebildet, das meistens als Übersetzung des
hebräischen jādāh auftritt14. Das Wort jādāh hat zwei Bedeutungen: im Hifil
(kausale Form) loben, preisen, Sünde bekennen und im Hitpael (reflexive Form
der Multiplikation oder der Intensivierung) bekennen, die Schuld eingestehen
oder auch beichten. Obwohl die erste Bedeutung prinzipiell als loben und preisen übersetzt wird, gibt es auch Nachweise, dass hier ein Bekenntnis der Sünde.
Es kann hier die berühmte Stelle bei dem Psalmisten erwähnt werden: „Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich
sagte: Meine Frevel will ich dem HERRN bekennen. Und du hast die Schuld
meiner Sünde vergeben” (Ps 32,5). Die zweite Bedeutung im Hitpael kann in
dreifacher Weise angewendet werden: kultisch, sakralrechtlich und als Lebensform. In diesem kultischen Kontext zeigt sich besonders deutlich der Zusammenhang zwischen Sünde und Versöhnung. „Aaron soll seine beiden Hände auf
den Kopf des lebenden Bockes legen und über ihm alle Schuld der Israeliten
12

13
14

Vgl. B. Lang, Kpr, [in:] J. G. Botterweck, H. Ringgren, H.-J. Fabry [Hg.], Theologisches
Wörterbuch zum Alten Testament, Bd. IV, Stuttgart 1984, S. 303-307; Eine sehr reiche Studie
zum Thema Sühne bietet: B. Janowski, Sühne als Heilsgeschehen. Traditions- und religionsgeschichtliche Studien zur priesterlichen Sühnetheologie, Aufl. 2, Neukirchen 2000.
Vgl. B. Lang, Kpr, S. 315.
Vgl. D. Fürst, H.-W. Neudorfer, Homologéo, [in:] L. Coenen, K. Haacker [Hg.], Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Bd. I, Wuppertal 1997, S. 138; J. G. Botterweck,
H. Ringgren [Hg.], Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Bd. III, Stuttgart 1982,
s. 455.
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und alle ihre Frevel mitsamt all ihrer Sünden bekennen. Nachdem er sie so auf
den Kopf des Bockes geladen hat, soll er ihn durch einen bereitstehenden Mann
in die Wüste schicken” (Lev 16,21). In jedem Falle soll aber damit ein Sündenbekenntnis ausgedrückt werden. Das Sündenbekenntnis und der Dank für
die Errettung stehen in einem engen Bezug zueinander z. B. im Ps 107 (vgl. Ps
107,15 zu V. 11 und V. 21 zu V. 17)15.
Anhand dieser wenigen biblischen Fundstellen zum Umgang mit der vielschichtigen Wirklichkeit der Sünde im Alten Testament können einige Konvergenzen mit dem, was mit der Beichte in der gegenwärtigen Auffassung verstanden wird, genannt werden. Das Phänomen der Sünde wird mit einer großen Vielfalt von verschiedenen Begriffen wiedergeben, die eine schuldhafte
Handlung des Menschen Gott gegenüber beschreiben wollen. Die Thematik der
Sünde steht im Alten Testament im Zusammenhang mit dem Bekenntnis, das
auch eine Vergebung vor Gott erhofft. Diese Hauptthemen werden im Neuen
Testament fortgesetzt und erhalten eine neue Deutung durch den Tod und die
Auferstehung Jesu.

2. Das Neue Testament
2.1 Sünde
Die breite Vielfallt der unterschiedlichen hebräischen Begriffe im Alten Testament für Schuld und Sünde wird von LXX fast völlig auf die zwei Wörter
hamartịa (545 Belege) und adikịa (228 Belege) verteilt16. Die Bedeutung des im
Neuen Testament am meisten verwendeten Begriffes für die Sünde hamartịa17
kann man als „das irrtümliche oder/und schuldhafte Verfehlen (eines Zieles)
im weitesten Sinn, sowohl als Tat wie auch als ihre Beschaffenheit”18 beschreiben. Dazu kommt als Maß noch ein religiöses Moment, wenn die Sünde auch
„Schuldigwerden/-sein vor Gott und den Mitmenschen”19 bedeutet. In diesem
Sinne ist die Sünde ein „Sich-Vergehen gegen Gott und die von ihm gesetzte
15

16

17

18

19

Vgl. D. Fürst, H.-W. Neudorfer, Homologéo, S. 138; B. Janowski, Sühne; J. G. Botterweck,
H. Ringgren [Hg.], Theologisches, S. 455. W. Gesenius u. a., Hebräisches und aramäisches
Handwörterbuch über das Alte Testament, Aufl. 17, Berlin u. a. 1962, S. 286.
Vgl. W. Günther, Hamartano, S. 1597; M. Wolter, Die Rhetorik der Sünde im Neuen Testament, [in:] M. Meyer-Blanck u.a. [Hg.], Sündenpredigt, München 2012, S. 108-124.
Vgl. P. Fiedler, Hamartia, [in:] B. Horst, S. Gerhard [Hg.], Exegetisches Wörterbuch zum
Neuen Testament, Bd. I, Stuttgart 1980, S. 158.
Ebd; Vgl. M. Hasitschka, Befreiung von Sünde nach dem Johannesevangelium, [in:] H. Frankemölle [Hg.], Sünde und Erlösung im Neuen Testament, Freiburg 1996, S. 96.
Ebd., S. 96.

96

Moraltheologische Überlegungen zum Umgang mit der Sünde in der Bibel

Ordnung”20. Der zweite Begriff für die Sünde im Neuen Testament adikịa bedeutet so viel wie Unrechtstat und Ungerechtigkeit21.
In den sogenannten Lasterkatalogen des Neuen Testamentes findet man einzelne Sünden, die man in zwei Gruppen unterteilen kann: Sünden gegen Gott
und gegen den Nächsten. Beispielweise kann hier einer der 16 wichtigsten Lasterkatalog genannt werden.22 „Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit,
Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke, sie verleumden
und treiben üble Nachrede, sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und
prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern, sie sind
unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes
Rechtsordnung bestimmt: Wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es
nicht nur selbst, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln”
(Röm 1,29-32).
Die Sünde trägt in sich auch die endzeitlichen Folgen,23 die in der Verkündigung Jesu mit dem Gericht und der Hölle als Strafe für die Sünden genannt
werden24. Karl Rahner weist darauf hin, dass im Neuen Testament die Lehre
vom Verlust der Gnade durch die Sünde nur andeutungsweise zu finden ist25. Er
begründet dieses Verständnis damit, dass die Entscheidung, ein Christ zu werden,
in der Taufe solch eine starke Wirkung hatte, dass keine schwere Sünde mehr
möglich war. Die weitere Begründung sieht er in der Verkündigung Jesu, die Karl
Rahner auf die sittlichen und eschatologischen Konsequenzen fokussierte26.
Die Forschung um die Sünde im Neuen Testament bezieht sich auch auf
die Frage nach der Zugehörigkeit des Menschen zur Kirche, wenn er sich im
Zustand der schweren Sünde befindet. Vorgrimler nimmt an, dass nach dem Verständnis des Neuen Testaments auch die Sünder weiterhin zur Kirche gehören
und ihnen somit das Angebot der Vergebung zusteht27.

20
21

22

23
24

25
26
27

L. Coenen, K. Haacker [Hg.], Theologisches, Bd. II, S. 1591.
 gl. W. Günther, Hadikeo, [in:] L. Coenen, K. Haacker [Hg.], Theologisches, Bd. II, S. 1592V
1594.
Vorgrimler listet alle 16 wichtigsten Lasterkatalogen in Neuen Testament auf und macht einen
Hinweis auf seine statistische Arbeit. Vgl. H. Vorgrimler, Der Kampf des Christen mit der
Sünde, [in:] J. Feiner, M. Löhrer, Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik,
Bd. V, Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte, Zürich u. a. 1976, S. 361.
Vgl. ebd., S. 363-368.
Vgl. K. Rahner, Sünde als Gnadenverlust in der frühkirchlichen Literatur (1936), [in:] Ders.,
Sämtliche Werke, Bd. 11, Mensch und Sünde. Schriften zur Geschichte und Theologie der
Buße, Freiburg 2005, S. 7.
Vgl. ebd., S. 8-16.
Vgl. ebd., S. 16.
Über die Zugehörigkeit des Menschen in der schweren Sünde zur Kirche siehe: H. Vorgrimler,
Der Kampf, S. 402-408.
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2.2 Vergebung
Die Aussagen des Neuen Testamentes über die Sünde stehen oft im Licht
ihrer Beseitigung,28 die für jede Sünde möglich ist und niemandem verwehrt
werden kann29. Für den Inhalt des Begriffes Vergebung werden im Neuen Testament zwei Worte verwendet: aphiemi (fortlassen, verlassen, gewähren lassen,
erlassen, vergeben) und aphesis (Freilassung, Befreiung, Vergebung)30. Das
Wort aphiemi ist im NT 146 mal belegt und steht davon nur 45 mal als Verb in
solchem Kontext und im Bezug zu den anderen Worten, dass man von vergeben
oder erlassen sprechen kann, und davon nur noch einige Male (Mk 2,5.7.9f;
Lk 7,47-49; 11,4; Joh 20,22f; Jak 5,15; 1Joh 1,9; 2,12) in Bezug auf Sünde. Im
Johannes-Evangelium spricht Jesus zu seinen Aposteln bei seiner Erscheinung
nach der Auferstehung: „Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und
sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst,
denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten” (Joh 20,22f).
Mit stärkerer Fokussierung auf die Vergebung der Sünden wird das Wort aphesis gebaucht. Es wurde in 15 (Mt 26,28; Mk 1,4 Par.; 3,29; Lk 1,77; 24,47;
Apg 2,38; 5,31; 10,43; 13,38; 26,18; Hebr 9,22; 10,18) von 17 Belegstellen im
NT in Bezug auf Vergebung verwendet. So spricht Jesus während des letzten
Abendmahls: „Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den
Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das für
viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,27f). Das Wort bildet
im NT sogar eine feste Formulierung bezüglich der Vergebung der Sünden (eis
aphesis hamation, dt. zur Vergebung der Sünden)31.
Die Sündenvergebung im Neuen Testament bezieht sich auf das Sündenbekenntnis und das Gebet der Kirche. Das Sündenbekenntnis kennt die Kirche aus
der Taufe des Johannes. Es gab auch ein altjüdisches Sündenbekenntnis. In Apg
19,18 (Viele, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten offen, was sie
früher getan hatten.) und in Jak 5,16 (Darum bekennt einander eure Sünden und
betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! Viel vermag das inständige Gebet
eines Gerechten.) ist ein deutlicher Bezug auf das Sündenbekenntnis zu finden.
Dieser Vorgang müsste nach Karl Rahner für die ersten Gemeinden eine sakrale

Vgl. P. Fiedler, Hamartia, S. 159.
 Vgl. B. Poschmann, Paenitentia secunda. Die kirchliche Buße im ältesten Christentum bis
Cyprian und Origenes, Bonn 1940, S. 15.
30
H. Leroy, Aphiemi/aphesis, S. 436.
31
Vgl. C. Breytenbach, Aphiemi, [in:] L. Coenen, K. Haacker [Hg.], Theologisches Begriffslexikon, Bd. II, S. 1739.
28
29
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Handlung nahegelegt haben, weil sich auch in der Didache und bei Barnabas
ähnliche Zeugnisse finden32.
Im Hebräerbrief gibt es nach Bernhard Poschmann die unvergebbaren Sünden, die sich letzten Endes auf die Sünde gegen den Heiligen Geist reduzieren
lassen und somit den Unwillen und den mangelnden Wunsch nach Vergebung
beweisen. Für alle anderen Sünden kann der Mensch Vergebung finden33.

2.3 Sündenbekenntnis
Bevor nach der Aufgabe der öffentlichen Buße der Begriff Exhomologese
für die Beichte angewendet wurde, bedeutete er bei den lateinischen Vätern zuerst so viel wie bei Cyprian das Sündenbekenntnis im Akt der Rekonziliation34.
In diesem Verständnis des Sündenbekenntnisses findet man schon den Begriff
exomologesis im Neuen Testament, so wie z. B. im Jakobus-Brief (Jk 5,16)
unter Exhomologese das gegenseitige Bekenntnis der Sünden gemeint ist. „Die
Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen
zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm
taufen” (Mt 3,5f).
Nach Mk 2,1-12 stellt sich Jesus, als der von Gott bevollmächtigte Menschensohn dar, der die Sünden auf Erden vergibt35. Im Bezug auf das ChattatRitual in Lev 4 und 5 ist der Tod Jesu am Kreuz die Sühne, die die Vergebung
der Sünden bei Gott bewirkt. In dieser Hinsicht ist die Vergebung der Sünden
im Matthäus-Evangelium die Heilstat Jesu schlechthin36.
Nach Lukas 24, 46-48 ist in der Kirche die Verkündigung der Metanoia im
Namen Jesu mit der Vergebung der Sünden zu verbinden37. „Joh 20,21-23 stellt
die Vergebung als Ostergabe des Auferstandenen dar. Die Vergebungsvollmacht
ist der Gemeinde als Anteil an der Sendung Jesu gegeben, der sich als Teilhabe
am Pneuma kundtut”38.

Vgl. K. Rahner, Das katholische Verständnis von Sünde und Sündenvergebung im Neuen Testament und in der Bußpraxis der alten Kirche (1958), [in:] Ders., Sämtliche Werke, Bd. 11,
Mensch, S. 373.
33
 Vgl. B. Poschmann, Paenitentia secunda, S. 52.
34
Vgl. R. Messner, Exhomologese, [in:] W. Kasper u. a. [Hg.], Lexikon für Theologie und Kirche, Aufl. 3, Freiburg i. Br. 2006, Bd. 3, Sp. 1111.
35
Vgl. H. Leroy, Aphiemi/aphesis, S. 438.
36
Vgl. ebd., S. 439.
37
Vgl. ebd.
38
Ebd. S. 440.
32
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2.4 Exkommunikation und Rekonziliation
In der neutestamentlichen Gemeinde ist im Bezug auf menschliche Sünde
die Praxis der Exkommunikation weit verbreitet. Paulus vermittelt die Lehre
vom Leben der ersten Gemeinde, in der die Sünder dem Satan übergeben und
aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Auf diese Weise geschah die Exkommunikation, die mit der Übergabe an Satan nur eine sittliche und keine ontologisch todbringende Funktion hatte39. Diese Exkommunikation hat eine vindikative Bedeutung, wobei die Gemeinde ein Gericht an dem Schuldigen vollzieht,
und eine medizinische Bedeutung, indem sie auf die Rettung des Geistes und
das ewige Leben zielt40. Einem exkommunizierten gläubigen Christen wurde
ein der schuldhaften Handlung entsprechender Rekonziliationsprozess angeboten. Die Exkommunikation und die Rekonziliation haben für Paulus nicht nur
disziplinarische Bedeutung, sondern greifen darüber hinaus, weil sie ein Vollzug
der Kirche sind, die nach Paulus einen wesentlichen Bezug zu Christus hat41.
Bei Paulus finden wir die Rede von der Sündhaftigkeit des Menschen und der
immer bleibenden Schwachheit, die jedoch dem alten Menschen vor der Taufe
zugerechnet wurde. Zu Paulus’ Zeiten besaßen die Christen noch keine Erfahrung mit dem Verhängnis der Sünde, das mit der schwachen menschlichen Natur verbunden ist. Dieses Verhängnis der Sünde war zwar schon spürbar, wurde
jedoch mehr mit der mangelhaften Bekehrung und Vorbereitung auf die Taufe
interpretiert, wodurch das Problem aber nur verdeckt und verschoben wurde.
Ein ähnlicher Umgang mit der Sünde findet sich unter anderem im ersten
Johannesbrief. Bernhard Poschmann fasst die folgenden dort enthaltenen Aussagen zusammen: Jedem Sünder wird die Vergebung Gottes durch sein Werk
am Kreuz gewährt. Dieser Vorgang, der das Bekenntnis der Sünde voraussetzt,
kann sich nur in der Gemeinschaft der Kirche vollziehen. Der Brief weist darauf
hin, dass der Sünder seinen Beitrag leisten muss, um die Sündenvergebung zu
erlangen42.
Im Neuen Testament findet man die Wirklichkeit der Sünde, die sich in einer
Verfehlung ausdrückt. Diese Sünde wird mit der Vergebung verbunden, die in
 Vgl. B. Poschmann, Paenitentia secunda, S. 26-28. R. Günter, Paulus und die Herrschaft
der Sünde, „Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren
Kirche”, Bd. 103, (2012), S. 85-110. Genau diese Unterscheidung zwischen sittlicher und ontologischer Funktion in der neutestamentlichen Auffassung der Exkommunikation spielt eine
wichtige Rolle in der kontroverstheologischen Diskussion innerhalb der Gnadenlehre, die mit
dem Axiom „extra ecclesiam nulla salus” verbunden ist. B. Sesboüé, Poza Kościołem nie ma
zbawienia. Historia formuły i problemy interpretacyjne, Poznań 2007.
40
 Vgl. B. Poschmann, Paenitentia secunda, S. 27-29.
41
 Vgl. ebd., S. 36-37.
42
 Vgl. ebd., S. 80-81.
39
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Gott begründet ist und an die Gläubigen weiter gegeben wird. Das Neue Testament kennt nicht die Problematik der zweiten Buße. Erst in weiteren Jahrhunderten der Christenheit geht diese Thematik in die tiefe theologische Diskussion
hinein, als die brennende Frage nach der potentiellen Möglichkeit eines zweiten
Versöhnungsvorgangs im Leben thematisiert wurde. Die Sünde nach der Taufe
wurde dem alten Menschen zugeschrieben und als ein unvollkommener Tod
des alten Menschen vor der Taufe verstanden. „Die Vorstellung, dass es nur
die einmalige Vergebung der Schuld in der Taufe in dem Sinn gäbe, dass die
postbaptismalen Sünden unvergebbar seien oder einfach schon in der Taufe im
Voraus vergeben seien, ist dem Neuen Testament fremd”43.
Nach Karl Rahner bedeutet „binden” und „lösen” aus Mt 16 und 18 an die
Macht dämonischer Gewalt binden, bzw. daraus lösen44. Diese Sicht macht
deutlich, dass es sich bei dem Begriffspaar binden und lösen um eine Reinigung
handelt und dass damit auch die Bedeutung den Bannens und Bannlösens verbunden ist. Das Bannen beabsichtigt eine zeitliche Entfernung aus dem heiligen
Bereich in den der bösen Mächte hinaus, um im eigenen Bereich vor Schaden zu
schonen und die Besserung des Sünders zu erwirken45. Die ekklesiologische Interpretation empfing durch die dämonische Interpretation eine vertiefte plausible
Deutung der biblischen Stellen46. Dieses Verständnis des Begriffspaars „Binden
und Lösen” gilt auch in der Lehre der ersten Kirchenväter für den Ausschluss
und die Wiederaufnahme in die Kirche, wobei dies nicht nur eine disziplinäre
Maßnahme war47. Nach Karl Rahner wurde in der Zeit des Neuen Testamentes
ein exekutiver, wirksamer Zuspruch der Versöhnung ausgeübt, der mit einem
Vorgang für den Menschen und nicht mit der Verkündigung des Evangeliums
auszudeuten ist48. Die Vergebung wirkt, weil sie auf Anordnung Gottes in Christus geschieht, und nicht etwa auf Grund eines auf Gott ausgeübten Zwanges49.

K. Rahner, Das katholische Verständnis, S. 359.
 gl. ebd., S. 362-363.
V
45
Vgl. ebd., S. 363.
46
Bezüglich dieser Thematik stellt K. Rahner und H. Vorgrimler die unterschiedlichen Interpretationen des Wortpaares „Binden und Lösen” im 20. Jahrhundert mit ihrer Herkünfte und
reichen Literatur zusammen. Vgl. K. Rahner, Das katholische Verständnis, 361-365; H. Vorgrimler, Der Kampf, S. 388-401, H. Vorgrimler, Buße und Krankensalbung, Freiburg i. Br.
1978, 12-18.
47
Vgl. H. Vorgrimler, Der Kampf, S. 399; H. Vorgrimler, Buße, S. 20-21.
48
Vgl. K. Rahner, Das katholische Verständnis, S. 365.
49
 Vgl. ebd., S. 373.
43
44
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Fazit
Die Thematik des Umgangs mit der Sünde in der Bibel erweist sich als
ein vielschichtiger Zusammenhang von verschiedenen Facetten menschlicher
Schuld oder menschlichen Versagens und der Überwindung all dessen. Die biblischen Quellen zeigen eine sehr breite Palette menschlichen Schuldigwerdens,
von Schuld gegenüber den Menschen bis hin zur Sünde gegenüber Gott. Die
unternommene Analyse zeigt deutlich, dass sich die Auffassung der Sünde nicht
auf eine Handlung oder eine Definition reduzieren lässt, viel mehr kann von
einem undurchsichtigen Dunkel der unterschiedlichen Dimensionen des menschlichen Versagens die Rede sein. Dies ist besonders erkennbar in diversen
Begriffen des Alten Testamentes, mit denen die sündhaften Vergehen benannt
sind. Auch wenn im Neuen Testament dieses breite Feld nur mit zwei Terminen
zum Ausdruck gebracht wird, grenzt das nicht die semantische Fülle der Hamartologie ein.
Biblische Zeugnisse beweisen, dass der schuldig gewordene Mensch in seiner prekären Situation nicht allein bleibt, sondern ihm ein Vorgang des Loswerdens im Aussicht gestellt wird. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament
kann Gemeinsames im Umgang mit der Schuld benannt werden: Ritual, Schuldbekenntnis, Engagement der Gemeinde im Bekehrungsprozess, Herkunft der
Vergebungsvollmacht von Gott.
Aus der neutestamentlichen Praxis der Aufarbeitung der Schuld innerhalb
der ersten Gemeinden gehen die theologischen Grundelemente für die zukünftigen Fragen im Bezug auf die Exkommunikation und Rekonziliation hervor.
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Obecność tekstów biblijnych
zawierających przemoc (Rdz 4-11)
w wybranych podręcznikach do nauki religii
Abstract
Violence in the Bible (Gen 4-11)
encountered in selected religious education textbooks
The article attempts an analysis of selected religious education student textbooks
and of methodology guides for teachers published after 2001 based on their interpretation of the biblical verses from Genesis 4–11. The pericopes under consideration describe the process of the spread of evil, which is manifested in subsequent acts of violence perpetrated by men, as well as reveal God who comes to rescue. The analysis of
religious education materials is conducted from the perspective of the following three
hermeneutic principles: historical/literary, theological, and existential.
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Streszczenie
W artykule podjęto próbę analizy wybranych podręczników do nauczania religii dla
ucznia i przewodników metodycznych dla katechety wydanych po 2001 roku, pod kątem dokonanego w nich procesu interpretacji tekstów biblijnych z Księgi Rodzaju 4-11.
Omawiane perykopy opisują proces rozpowszechniania się zła, czego przejawem są kolejne akty przemocy, jakich dopuszcza się człowiek, oraz ukazują Boga, który przychodzi z pomocą. Materiały katechetyczne zostały przestudiowane pod kątem trzech reguł
hermeneutycznych: zasady historyczno-literackiej, teologicznej, egzystencjalnej.
Słowa kluczowe: Biblia, nauczanie religii, katecheza, przemoc, podręczniki
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Wstęp
Sobór Watykański II dowartościował rolę Pisma świętego, wskazując na Biblię jako źródło teologii, głoszenia słowa Bożego, a więc i katechizacji2, zachęcając do „czytania i studium ksiąg świętych”3 oraz „szerokiego dostępu wiernych do Pisma Świętego”4.
Czy pięćdziesiąt pięć lat po ogłoszeniu Konstytucji o Objawieniu Bożym,
mimo szerokiego dostępu do Pisma świętego (bowiem można sięgnąć po wydania papierowe, wersje internetowe, aplikacje w telefonach), wierni w Polsce
sięgają do niego? Z badań ankietowych przeprowadzonych w 2018 r. wynika, że Biblię, przynajmniej raz w roku, czyta 19,2 procent Polaków. Czytanie
cotygodniowe praktykuje 7 procent, a codzienne tylko 3,8 procent badanych5.
Zdaniem Zbigniewa Marka wielu wierzących ma raczej niewielki kontakt z Biblią poza niedzielną Eucharystią, ponieważ jest to dla nich księga niezrozumiała
oraz mają niewłaściwe oczekiwania związane z jej lekturą6. Jedną z przyczyn
może być brak podstawowych wiadomości na temat tej księgi, etapów jej powstawania i sposobów interpretacji.
Autorzy dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Natchnienie i prawda Pisma świętego zwracają uwagę, że „jedną z większych przeszkód w przyjęciu
Biblii jako Słowa natchnionego jest obecność, szczególnie w Starym Testamencie, powtarzających się aktów przemocy i okrucieństwa (…)”7. Dostrzegają
potrzebę wskazania dla tych tekstów linii interpretacyjnych adekwatnych do
tradycji biblijnej i zgodnych z nauczaniem Kościoła. Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini przypomina, że „byłoby błędem nie brać pod uwagę tych
fragmentów Pisma, które wydają się problematyczne. Raczej trzeba być świadomym, że lektura tych stronnic wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy przez
formację, która odczytuje teksty w kontekście historyczno-literackim i perspektywie chrześcijańskiej (…)”8. O aktach przemocy, których dopuszczają się ludzie, czytamy w rozdziałach 4-11 Księgi Rodzaju. Znajdujemy tam opisy roz Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym, [w:] Sobór Watykański II.
Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 21, 24 (dalej: KO).
3
 KO nr 26.
4
 KO nr 22.
5
 IMAS International, Jak czytamy Pismo Święte?, http://imas.pl/wp-content/uploads/2018/04/Raport_IMAS_Jak_czytamy_Pismo_Swiete_2018_04_full.pdf (15.09.2020).
2

6

Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Kraków 1998, s. 104-106.

 Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat, Kielce 2014, nr 125.
8
 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini” do biskupów i duchowieństwa, do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków 2010, nr 42 (dalej: VD).
7
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powszechniania się zła po grzechu pierworodnym. Wnikliwa lektura tych perykop pozwala nam odkryć, jaka jest reakcja Boga wobec przemocy człowieka9.
W polskiej katechezie po Soborze Watykańskim II powstało wiele opracowań teoretycznych poświęconych elementowi biblijnemu w katechezie, zasadom pracy z tekstem Pisma świętego na lekcjach religii, jednak ukazało się tylko kilka prac badających praktyczne zastosowanie tych reguł10. Celem artykułu
jest próba dokonania analizy wybranych11 podręczników do nauczania religii dla
ucznia i przewodników metodycznych dla katechety pod kątem respektowania
w nich zasad interpretacji tekstów biblijnych z Księgi Rodzaju 4-11. Inspiracją
do podjęcia badań w tym zakresie są wskazania dokumentów Kościoła o wnikliwą interpretację tekstów biblijnych zawierających przemoc. Wybór perykop
o Kainie i Ablu, potopie, budowie wieży Babel wynika z faktu, że dokumenty
programujące katechezę przewidują na różnych etapach edukacyjnych ich interpretację, co przekłada się na ich obecność w materiałach katechetycznych.
Rozpoczęty w ubiegłym roku proces wprowadzania nowych podręczników
do nauczania religii, spowodowany zmianami programowymi katechezy w Polsce, wpływa na aktualność podjętych badań. Podejmując pracę przy opracowywaniu nowych materiałów katechetycznych, warto przeanalizować rozwiązania
podjęte we wcześniejszych publikacjach, aby uniknąć powtarzania ewentualnych błędów oraz sprawdzić, czy osiągnięcia współczesnej biblistyki nie wymagają dokonania zmian na płaszczyźnie interpretacji tekstów biblijnych. Analiza
podjęta w niniejszym artykule jest pierwszym etapem do podjęcia szerszych
badań w tym zakresie.
W artykule na podstawie analizy literatury przedmiotu zostaną scharakteryzowane wyzwania stojące przed szkolnym nauczaniem religii odnośnie pracy
z tekstem biblijnym oraz omówione zasady: historyczno-literacka, teologiczna
i egzystencjalna12 interpretacji tekstu biblijnego. Następnie zostanie przeanalizowane ich praktyczne zastosowanie w wybranych materiałach katechetycznych opracowanych do dwóch poprzednich rozwiązań programowych. Wnioski
i postulaty podane w zakończeniu mogą zostać wykorzystane przy pracy nad
nowymi podręcznikami.
 Zob. W. Pikor, Bóg wobec przemocy człowieka w Rdz 1-11, „Collectanea Theologica” 3 (2003),
s. 24-30.
10
 Przykładem podjęcia tego typu badań jest m.in. publikacja: E. Klich, Pismo Święte w polskiej
katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne, Kraków 2005.
11
 Wybrano publikacje trzech wydawnictw, które, zdaje się, są najczęściej wykorzystywane
w polskich szkołach – poznańskiego (Świętego Wojciecha), krakowskiego (WAM) i kieleckiego (Jedność). Każde z wydawnictw przygotowało podręcznik dla ucznia i poradnik metodyczny dla katechety. W przypisach i bibliografii zostaną podane tylko te pozycje, do których będą
bezpośrednie odniesienia w artykule, ale analizie zostały poddane wszystkie.
12
 A. Długosz, B. Stypułkowska, Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, Kraków 2000, s. 41-63.
9
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1. Lekcja religii czasem „wyjaśniania Pism”
Od trzydziestu lat w polskiej szkole jest obecne nauczanie religii będące
„częścią katechezy, tj. specyficzną formą katechezy”13, podczas którego młody człowiek powinien być „wprowadzany we właściwe rozumienie Biblii”14
i przygotowywany do jej samodzielnej lektury. Benedykt XVI w Verbum Domini ukazuje spotkanie uczniów idących do Emausz Jezusem jako wzór katechezy, w centrum której powinno być „wyjaśnienie Pism, jakie potrafi dać jedynie
Chrystus (…)”15. Jan Paweł II podkreśla, że Pismo święte i Tradycja staną się
rzeczywistym źródłem katechezy, „kiedy będzie ona przepełniona i przeniknięta
myślą, duchem oraz postawami biblijnymi i ewangelicznymi przez stały kontakt
z samymi tekstami, oraz będzie je odczytywać według myśli i ducha Kościoła”16.
Podczas lektury Pisma świętego spotyka się Boga i poznaje Jego plan zbawienia człowieka oraz odczytuje wezwanie do posłuszeństwa i zaufania17. Celem katechezy, a więc również nauczania religii w szkole, jest pomoc w odkryciu przez współczesnego człowieka, że zaproszenie Boga do włączenia się
w ten zbawczy dialog dotyczy również jego. Aby ten proces mógł się dokonać,
należy właściwie odczytać orędzie zbawienia zawarte w tekście biblijnym. Zadanie to można zrealizować, jeśli na katechezie będzie się korzystać z dorobku
współczesnej hermeneutyki biblijnej18, ponieważ od jej wartości zależy „owocność katechezy”19.
Jednym z zadań lekcji religii jest zbudowanie pomostu między słowami Bożymi zapisanymi w Biblii, której ludzcy autorzy byli uwarunkowani czynnikami historycznymi, społecznymi, politycznymi, a współczesnym człowiekiem20.
Pamiętając, że Pismo święte powstało we współpracy człowieka z wychodzącym mu naprzeciw Bogiem, dokonując analizy tekstu biblijnego należy pamiętać o podwójnych zasadach: literackich i teologicznych. Te pierwsze, mając na
celu zrozumienie dosłownego sensu tekstu zamierzonego przez autorów, na Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
Kraków 2001, nr 82 (dalej: PDK).
14
 PDK nr 58.
15
 VD nr 74.
16
 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae”
do biskupów, kapłanów, wiernych całego Kościoła katolickiego, Rzym 1979, nr 27.
17
 Z. Marek, Przezwyciężenie trudności w rozumieniu przekazanego w Biblii słowa Bożego, [w:]
K. Kantowski [red.], W dialogu ze Słowem: Biblia w katechezie i nauczaniu religii, Szczecin
2011, s. 206-207.
18
 E. Klich, Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej, s. 91.
19
 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Poznań 1994, IV C 3.
20
 KO nr 12; J. Charytański, W kręgu treści i zadań katechezy, Kraków 1992, s. 52.
13
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kazują uwzględnienie tekstu krytycznie pewnego, zwracają uwagę na kontekst
gramatyczny, logiczny i psychologiczny, poznanie rodzaju literackiego oraz
okoliczności powstania i przekazu treści21. Prawda o natchnieniu tekstu biblijnego implikuje zastosowanie zasady teologicznej przypominającej, że „Pismo
Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym Duchu, w jakim
zostało napisane”22. Katechizm Kościoła Katolickiego za nauczaniem soborowym przypomina o trzech kryteriach interpretacji: zwracaniu uwagi na jedność
i chrystocentryzm całej Biblii, czytaniu Pisma świętego w żywej Tradycji całego Kościoła oraz uwzględnieniu analogii wiary23.
Biblia zawiera w sobie rzeczywistość, której nie da się zamknąć w granicach jedynie naukowej analizy tekstu24. Perykopy biblijne należy poddać
aktualizacji, „aby Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym
i aktualnym”25. Proces interpretacji aktualizującej i angażującej26 jest możliwy,
ponieważ bogactwo znaczeniowe tekstów biblijnych sprawia, że mają one wartość dla ludzi żyjących w różnych epokach i kręgach kulturowych27. Jak czytamy w nowym dyrektorium katechetycznym: „natchnione przez Boga Pismo
Święte bardziej niż jakiekolwiek inne słowo sięga do głębi ludzkiej duszy”28
i dlatego zadaniem katechezy, wspartej badaniami podejmowanymi przez egzegetów, jest pomoc człowiekowi w usłyszeniu słów Boga i odniesieniu ich do
swojego życia.

2. Zasady historyczno-literackie
Przed przystąpieniem do interpretacji tekstu biblijnego zadaniem nauczyciela jest skonstatować stan wiedzy uczniów na temat Pisma świętego jako utworu
literackiego, który powstał w konkretnych warunkach historyczno-kulturowych
i którego autor posługuje się określonym sposobem wyrazu. Opowiada w sposób właściwy dla siebie i epoki, w której tworzy, o wydarzeniach zawierających
jeszcze wymiar religijny poznawanej rzeczywistości29. Przybliża Boże orędzie
 PDK nr 61.
 KO nr 12.
23
 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 111-114 (dalej: KKK).
24
 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, IV A.
25
 VD nr 5.
26
 P. Tomasik, Biblia źródłem szkolnego nauczania religii we współczesnych regulacjach programowych Kościoła w Polsce, [w:] K. Kantowski [red.], W dialogu ze Słowem: Biblia w katechezie i nauczaniu religii, Szczecin 2011, s. 225.
27
 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, IV A 1.
28
 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Kielce 2020,
nr 91.
29
 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, s. 144.
21
22
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posługując się sobie właściwymi pojęciami i kategoriami myślowymi30. Podejmując się interpretacji tekstu „w celu zrozumienia intencji autorów świętych
trzeba uwzględnić okoliczności ich czasu i kultury, rodzaje literackie używane
w danej epoce, a także przyjęte sposoby myślenia, mówienia i opowiadania”31.
Taki cel jest stawiany egzegezie historyczno-krytycznej, która jest niezbędna
do naukowego poszukiwania właściwego zrozumienia Pisma32. Jednak, jak zauważa Z. Marek, ze względu na wymagania warsztatowe jest ona niedostępna w pracy z uczniami na lekcjach religii33. Dlatego zdaniem bp. Antoniego
Długosza i Beaty Stypułkowskiej na zajęciach z dziećmi i młodzieżą katecheta
przede wszystkim powinien się skupić na rozumieniu tekstu biblijnego w jego
historycznym kontekście oraz na prawidłowym rozeznaniu gatunku literackiego
użytego przez autora natchnionego34.
W programie, który obowiązywał od 200135 roku, interpretowanie perykop z Rdz 4-11 było zaplanowane w klasie czwartej w dziale zatytułowanym
„Dlaczego zło, smutek i cierpienie”? Tylko z lektury podręcznika Zaproszeni
przez Boga36 uczeń dowiaduje się, że omawiane perykopy są „przypowieścią,
czyli opowiadaniem opartym na wydarzeniach z życia, w którym nie chodzi
o przekazywanie danych historycznych, geograficznych itp., lecz o przekazanie
prawdy (pointy, morału) na temat Boga i Jego nauki, na temat świata i człowieka”37. Podczas realizacji jednostek lekcyjnych w tym dziale zostaje wyjaśnione
symboliczne znaczenie takich terminów jak: wieża Babel, równina Szinear, potop, arka, tęcza38.
 J. Charytański, W kręgu treści i zadań katechezy, s. 20.
 KKK nr 110.
32
 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, I A.
33
 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, s. 141.
34
 Autorzy rozwijając myśl stwierdzają, że reguły historyczno-literackie powinny zawierać następujące postulaty: korzystanie z dobrego tłumaczenia, zrozumienie wyrazowe tekstu biblijnego, prawidłowe rozpoznanie rodzaju i gatunku literackiego danego tekstu biblijnego, poznanie
kontekstu historycznego i geograficznego. Zob. A. Długosz, B. Stypułkowska, Wprowadzenie
do dydaktyki biblijnej, s. 41-48.
35
 Zob. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii, Kraków 2001.
36
 Z. Marek [red.], Podręcznik do religii dla klasy IV. Zaproszeni przez Boga, seria: Drogi przymierza, Kraków 2005, s.130 (dalej: Zaproszeni przez Boga).
37
 Tamże, s. 129-130. Teksty biblijne z Rdz 1,1-11,9 stanowią część tzw. „prehistorii biblijnej”,
są próbą ukazania procesu rozprzestrzeniania się zła po grzechu pierworodnym. Celem opowiadań biblijnych nie jest rekonstrukcja historycznych wydarzeń, ale refleksja nad historią
Izraela w duchu aktualizującej interpretacji. Zob. A. Läpple, Od księgi Rodzaju do Ewangelii.
Wprowadzenie do lektury Pisma świętego, Kraków 1977, s. 48. Jest to teologia historii, która
posługuje się językiem symbolicznym lub mitycznym, próbując opisać egzystencję człowieka
w jego odniesieniu do Boga i ludzi. Zob. W. Pikor, Bóg wobec przemocy człowieka, s. 12.
38
 Zaproszeni przez Boga, s. 131-145.
30
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Na etapie gimnazjalnym w materiałach krakowskiego wydawnictwa omawiane perykopy powracają w klasie drugiej w temacie „Nie lękajcie się” (potop) oraz w drugim wydaniu tego samego podręcznika w jednostkach lekcyjnych sygnowanych tytułami „Z Bogiem lub bez Boga” (wieża Babel) i „Znak
nadziei” (potop). Nie wskazuje się ich gatunku literackiego, ale przedstawia
kilka informacji poszerzających wiedzę uczniów o sposoby opisywania rzeczywistości przez pisarzy starożytnych39. W tematach poświęconych budowniczemu arki autorzy zapisali, że z badań archeologicznych wynika, że potop, który
pochłonął część ówczesnego świata, mógł mieć miejsce40.
Podręcznik ucznia poznańskiego wydawnictwa41 przybliża kontekst historyczno-kulturowy tych tekstów42. Autorzy zapoznali uczestników lekcji z informacją, że jednym ze sposobów oddawania czci Bogu było składanie ofiar
oraz że tęczę uważano za pomost łączący bogów z ludźmi (była ona oznaką
pojawiającego się bóstwa). Przemyślenia wymagałoby podanie rozmiarów arki
oraz stwierdzenia, że „wieżę Babel zbudowano być może w podobny sposób
jak zrekonstruowaną wieżę świątynną w Ur”. Może to powodować powstanie
wśród uczniów przekonania, że celem opowiadania jest historyczna rekonstrukcja konkretnego wydarzenia. W podręczniku wydawnictwa Jedność Słuchamy
Boga dla szkoły podstawowej oraz W moim Kościele dla gimnazjum podczas
omawiania perykop z Rdz 4-11 nie przedstawiono żadnych informacji uświadamiających uczniom, że mają przed sobą tekst literacki43.
Po reformie programu w roku 201044, spowodowanej przesunięciem wieku
rozpoczynania obowiązkowej nauki w szkole z siódmego na szósty rok życia
dziecka, omówienie analizowanych tekstów biblijnych zostało zaplanowane
 W podręczniku ucznia czytamy, że „w rozumieniu starożytnych wieża była znakiem władzy
człowieka. Dlatego chęć wybudowania wieży wyraża (…) przekonanie człowieka o własnych
możliwościach panowania nad światem”. Uczniowie dowiedzą się również o tym, że autor
biblijny, aby „wyrazić wiarę w nieograniczoną przez nikogo moc Bożą posłużył się charakterystycznym dla starożytnej literatury Bliskiego Wschodu motywem zazdrości Boga”. Zob.
Z. Marek [red.], Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum. Jezus działa i zbawia, seria:
W drodze do Emaus, Kraków 2005, s. 38-39 (dalej: Jezus działa i zbawia 2005).
40
 Tamże, s. 42; Z. Marek [red.], Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum. Jezus działa i zbawia, seria: W drodze do Emaus, Kraków 2000 (dalej: Jezus działa i zbawia 2000), s. 57.
41
 J. Szpet, D. Jackowiak [red.], Podręcznik dla IV klasy szkoły podstawowej. Powołani przez
Boga Ojca, Poznań 2002 (dalej: Powołani przez Boga Ojca). W podręcznikach tego wydawnictwa do programu z 2001 r. na etapie gimnazjalnym te perykopy nie są omawiane.
42
 Tamże, s. 54, 56, 59.
43
 T. Śmiech, B. Nosek [red.] Podręcznik do religii dla klasy IV. Słuchamy Boga, Kielce 2004
(dalej: Słuchamy Boga); T. Śmiech [red.], Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. W moim
Kościele, Kielce 2000.
44
 Zob. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
39
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w klasie piątej45 lub szóstej,46 w zależności od wydawnictwa. Autorzy większości przygotowanych materiałów nie przybliżają uczestnikom lekcji informacji
wypływających z respektowania zasad literackich przy lekturze Biblii, wyjątek
stanowią podręczniki wydawnictwa Świętego Wojciecha. W jednostce przygotowanej dla szkoły podstawowej katechizowani zostają zapoznani z zasadami zawierania przymierza w krajach Starożytnego Wschodu47, a w katechezie
opracowanej dla gimnazjum poszerza się wiedzę uczestników o informację, że
„w wielu starożytnych pismach różnych kręgów kulturowych zachowała się pamięć o potopie”48.
Jak wynika z przedstawionej analizy, przygotowane podręczniki i poradniki
metodyczne dla nauczyciela nie respektują w zadowalającym stopniu literacko-historycznej płaszczyzny interpretacji Biblii. Jest to zrozumiałe na etapie
szkoły podstawowej ze względu na możliwości percepcyjne uczniów, ale stanowi poważny brak na kolejnych etapach edukacyjnych. Praktyczne zastosowanie wiadomości zdobytych przez uczniów podczas katechez wprowadzających
w lekturę Pisma świętego mogłoby mieć miejsce podczas interpretacji perykop
z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju w kolejnych latach nauczania religii.
Trudno wykazać w analizowanych materiałach zastosowanie zasady koncentryczności, w myśl której powracamy do znanych już treści, ale na wyższym
poziomie, zgodnym z rozwojem uczestnika zajęć.

3. Zasady teologiczne
Katecheta, przystępując do lektury Pisma świętego wraz ze swoimi uczniami, winien pamiętać, że historie, które będzie odczytywał, są częścią Bożego
planu zbawienia, który składa się z trzech etapów: Starego Testamentu, życia
Jezusa Chrystusa i czasu Kościoła49. Kluczową rolę w ukazywaniu uczniom kolejnych etapów historii zbawienia jako planu spełnienia ludzkiego życia w Bogu
 W klasie piątej w pozycjach: J. Szpet, D. Jackowiak [red.], Podręcznik do nauki religii dla
V klasy szkoły podstawowej. Wierzę w Boga, Poznań 2012 (dalej: Wierzę w Boga); Z. Marek
[red.], Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej. Obdarowani przez Boga, seria:
Drogi przymierza, Kraków 2013 (dalej: Obdarowani przez Boga); K. Mielnicki, E. Kondrak,
E. Parszewska [red.], Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Spotkania uBOGAcające, Kielce 2013 (dalej: Spotkania uBOGAcające).
46
 Temat „Zyski i straty budowniczych wieży Babel” [w:] K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska [red.] Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Tajemnice BOGAtego życia,
Kielce 2015 (dalej: Tajemnice BOGAtego życia).
47
 Wierzę w Boga, s. 21.
48
 J. Szpet, D. Jackowiak [red.] Podręcznik do nauki religii dla klasy I gimnazjum. Spotkanie ze
Słowem, Poznań 2011, s. 30-31.
49
 PDK nr 60.
45
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odgrywa respektowanie teologicznych zasad interpretacji Biblii50. Obligują one
przystępującego do lektury do pamiętania o jedności i chrystocentryzmie Biblii,
czytaniu Pisma świętego w żywej Tradycji całego Kościoła oraz uwzględnieniu
analogii wiary51.
Chrześcijanie powinni czytać Stary Testament w świetle tajemnicy zbawienia dokonanej przez Chrystusa52. Uwzględnieniu jedności Biblii sprzyja tworzenie syntez biblijnych oraz znajomość typologii biblijnej wraz z zagadnieniem
obietnicy – wypełnienia53. W Katechizmie czytamy: „Jakkolwiek byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się Pismo Święte, to jest ono jednak jedno ze
względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem”54.
To wspólnota Kościoła, której powierzono Pismo święte, dokonuje jego poprawnej interpretacji. Benedykt XVI wskazuje na ścisły związek między słowem i wiarą, więc autentyczna hermeneutyka Biblii możliwa jest tylko w wierze
Kościoła55. Urząd Nauczycielski Kościoła, jak podaje Dyrektorium o Katechizacji, „służy Słowu i ludowi Bożemu, przypominając zbawcze prawdy Chrystusa,
wyjaśniając je i stosując do nowych wyznań różnych epok i sytuacji, stając się
pomostem między Pismem i Tradycją”56.
Kolejnym kryterium interpretacji jest uwzględnienie analogii wiary, przez
którą należy rozumieć spójność prawd wiary między sobą i w całości planu
zbawienia57. W myśl tej zasady interpretacja pojedynczego tekstu biblijnego nie
może być sprzeczna z innym tekstem biblijnym lub dogmatami wiary.
W większości analizowanych podręczników autorzy proponują perspektywę
chrystologiczną w interpretacji perykop z Księgi Rodzaju, ukazując ich miejsce
w Bożym planie zbawienia. W kilku jednostkach lekcyjnych przyjęto schemat,
że wydarzenia ze Starego Testamentu zapowiadają to, co będzie miało wypełnienie w Nowym Testamencie.
Perykopa o Kainie i Ablu jest omawiana w kontekście grzechu pierworodnego, rozszerzania się zła w świecie58 oraz męki i śmierci Chrystusa, poprzez
 Teoretyczne ujęcie zasady historiozbawczej zdaniem W. Pikora zostało objaśnione w Dyrektorium praktycznie poprzez przypomnienie o teologicznych zasadach interpretacji Biblii.
Zob. W. Pikor, Hermeneutyka biblijna w katechezie. Interpretacja Pisma Świętego w świetle
polskich dokumentów katechetycznych, „Katecheta” 5 (2007), https://www.katecheta.pl/Archiwum/2007/Katecheta-5-2007/ (20.08.2020).
51
 KKK nr 112-114.
52
 VD nr 41.
53
 A. Długosz, B. Stypułkowska, Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, s. 50.
54
 KKK nr 112.
55
 VD nr 29.
56
 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, nr 94.
57
 KKK nr 114.
58
 J. Szpet, D. Jackowiak [red.] Przewodnik metodyczny dla IV klasy szkoły podstawowej. Powołani przez Boga Ojca, Poznań 2002, s. 61 (dalej: Metodyk Powołani przez Boga Ojca); J. Szpet,
50

113

Katarzyna Lemek

którą Bóg zatrzymał łańcuch zła59. Jednostki lekcyjne zawierają liczne nawiązania do sakramentu pokuty i pojednania wraz z fragmentem biblijnym z Nowego
Testamentu (J 20,21-23) odnoszącym się do jego ustanowienia60. W podręczniku W moim Kościele tekst z Rdz 4,10-15 jest zestawiony w temacie „Nie
zabijaj. Grzech gniewu i złorzeczenia” z Mt 5,21-24 oraz Jk 3,13-18 i służy
omówieniu piątego przykazania dekalogu.
W materiałach krakowskiego wydawnictwa potop jest ukazany jako zapowiedź zbawczego działania Boga w chrzcie, w którym człowiek otrzymuje
nowe życie61. W odniesieniu do tej biblijnej perykopy najwyraźniej rozwinięty
jest schemat zapowiedź – wypełnienie. W podręczniku z 2001 roku Zaproszeni przez Boga uwaga skupiona jest na pierwszej czynności Noego po wyjściu
z arki – złożeniu ofiary na ołtarzu. Jest to odczytywane jako zapowiedź nowego przymierza, w którym na ołtarzu jest uobecniana tajemnica męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa62. Katecheza ukazuje Kościół, który jest dzisiaj
„statkiem ratunkowym – arką chroniącą wierzących od naporu zła, ratującą od
grzechu”63.
W podręcznikach Zaproszeni przez Boga i Tajemnicach BOGAtego życia
tekst o budowaniu wieży Babel jest zestawiony z biblijnym opisem Pięćdziesiątnicy. Przyjęcie Ducha Świętego jest ukazane jako szansa zjednoczenia narodów (ludzi) podzielonych przez budowę wieży Babel (grzech pychy)64. W podręczniku Słuchamy Boga przy omawianiu tej perykopy wprowadzono fragment
z Księgi Przysłów65, pozostawiając go bez komentarza, zarówno w podręczniku
ucznia, jak i przewodniku nauczyciela. Lektura tego fragmentu bez odpowiedniego wprowadzenia może budować w uczestnikach lekcji fałszywy obraz Boga.
Przy omawianiu zasad teologicznych warto zastanowić się, jakie prawdy
o Bogu chcieli przekazać odbiorcom analizowanych podręczników ich auto-

D. Jackowiak [red.], Przewodnik metodyczny dla I klasy gimnazjum. Spotkanie ze Słowem,
Poznań 2010, s. 44.
59
 Zaproszeni przez Boga, s. 130. W temacie „Zło w świecie” trzy omawiane perykopy są ukazane w tej perspektywie. Zob. Z. Marek [red.], Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum.
Jezus uczy i zbawia, seria: W drodze do Emaus, Kraków 2012 (dalej: Jezus uczy i zbawia),
s. 50-52.
60
 K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska [red.] Podręcznik metodyczny dla klasy V szkoły
podstawowej. Spotkania uBOGAcające, Kielce 2013, s. 42-43 (dalej: Metodyk Spotkania uBOGAcające).
61
 Jezus działa i zbawia 2000, s. 58; Jezus uczy i zbawia, s. 51-52.
62
 Zaproszeni przez Boga, s. 146.
63
 Tamże, s. 147; Jezus działa i zbawia 2000, s. 58; Jezus działa i zbawia 2005, s. 44.
64
 Tajemnice BOGAtego życia, s. 32-33.
65
 Słuchamy Boga, s. 30. „Sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę...”
(Prz 6,16-19;16,5).
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rzy66. Z. Marek zauważa, że można odnieść wrażenie, iż zbyt mało uwagi zwraca się na działanie Boga wobec człowieka w odwołującej się do Biblii posłudze katechetycznej67, zapominając o tym, że inicjatywa zawsze należy do Boga,
oraz że opowiada się o ludziach bez należnego podkreślenia roli Boga w ich
życiu. Zadaniem katechezy jest pokazywać Stwórcę, który nawet w największym upadku człowieka, uwikłania się w zło (z tym mamy do czynienia w perykopach, o których mowa w artykule), przychodzi do człowieka, jest obecny
w jego historii życia i przynosi mu nadzieję.
Biorąc pod uwagę fakt, że w analizowanych materiałach katechetycznych
perykopy biblijne o Kainie i Ablu oraz wieży Babel w zbliżony do siebie sposób opowiadają o miłosierdziu Boga, uwaga zostanie skupiona na opowiadaniu
o potopie. Materiały katechetyczne poznańskiego wydawnictwa ukazują Boga
jako zawierającego przymierze, okazującego człowiekowi miłosierdzie i łaskę,
zapraszającego do przyjaźni nie tylko Noego, ale również współczesnego człowieka (Bóg daje życie, przebacza grzechy w sakramencie pokuty, karmi w Eucharystii)68. Lektura podręczników wydawnictwa WAM pozwala dostrzec, że
przez biblijne opowiadanie o potopie Bóg mówi o swojej trosce względem człowieka (napomina, nawołuje do poprawy, daje okazje do nawrócenia, smuci się
z powodu grzeszności człowieka, pragnie jego dobra, chce go ocalić)69. Warto
podkreślić, że spośród wszystkich analizowanych podręczników tylko krakowskie akcentują, że „potop nie był zemstą Pana Boga za zachowanie ludzi, ale
skutkiem czynionego przez nich zła”70.
Najwięcej wątpliwości budzi analiza dokonana w podręcznikach wydawnictwa Jedność. W podręczniku wydanym w 2001 roku biblijne opowiadanie
o potopie jest omawiane na lekcji przybliżającej dzieciom drugą prawdę wiary:
„Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze”.
Stwórca jest ukazany jako ten, „który zsyła na ziemię obfity deszcz, aby źli ludzie zniknęli z powierzchni ziemi”71. Lektura tego podręcznika może prowadzić
do powstania w uczniach obrazu Boga, który jest przede wszystkim sprawiedliwym sędzią, a nie miłosiernym ojcem72. W materiałach wydanych po 2010
 Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, s. 108-122.
  Tamże, s. 111.
68
 Powołani przez Boga Ojca, s. 56-57; Wierzę w Boga, s. 21.
69
 A. Hajduk, A. Walulik [red.] Podręcznik metodyczny do religii dla klasy IV. Zaproszeni przez
Boga, seria: Drogi przymierza, Kraków 2002, s. 76.
70
 Obdarowani przez Boga, s. 39.
71
 Słuchamy Boga, s. 27.
72
 Podobne treści znajdujemy w podręczniku tego wydawnictwa z 2010 roku. Bóg jest przedstawiany jako ten, który błogosławi tylko tym, którzy są blisko Niego: „Ten, kto jak Noe, jest
blisko Boga, może również prosić Go o pomoc dla bliskich”. Zob. Spotkania uBOGAcające,
s. 21.
66
67
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roku należy zwrócić uwagę na sam temat lekcji, który brzmi: „Noe – jak ocalić
najbliższych”. Również w treści katechezy nacisk położony jest na osobę Noego, który „przez wytrwałość uratował siebie i swoją rodzinę przed śmiercią”73,
postać Boga nie jest w centrum opisywanych wydarzeń.
W analizowanych materiałach zasady teologiczne interpretacji Biblii zostały
zastosowane na wielu płaszczyznach. Teksty biblijne zostały dobrane tak, by
ukazać, że Stare Przymierze zapowiada i przygotowuje Nowe, ich analiza jest
skoncentrowana na osobie Jezusa Chrystusa. Trudno jest wykazać zastosowanie
zasady zgodności interpretacji z Tradycją i wykładnią Kościoła, ponieważ niewiele jest odniesień do dokumentów Kościoła74. Przemyślenia wymaga sposób
ukazania Boga w materiałach przygotowanych przez kieleckie wydawnictwo.

4. Zasada egzystencjalna
Lektura Pisma świętego ma pobudzać uczestników katechezy do poszukiwania w tekście biblijnym odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Zadaniem
katechezy jest ukazywanie, że „życie ludzkie i orędzie Boże nie wykluczają
się, lecz istnieje między nimi stosunek współzależności, ponieważ urzeczywistnienie orędzia wiary dokonuje się zawsze w konkretnym życiu ludzkim”75. Jak
zgodnie zauważają autorzy polskiego dyrektorium, do „odwoływania się w katechezie do doświadczeń życiowych uczniów zachęca Pismo Święte”76, które
pokazuje doświadczenia wiary bohaterów biblijnych, mogące być inspiracją dla
współczesnego człowieka. Uczeń nie może być biernym słuchaczem, a katecheta jedynie relacjonującym. Mają stać się świadkami, uczestnikami opisywanego wydarzenia77. Celem szkolnego nauczania religii musi być przekazywanie zbawczej prawdy w kontekście aktualnej rzeczywistości78. Katecheza służy
temu, aby nie tylko zrozumieć, co tekst mówi sam w sobie, ale co w danej sytuacji mówi do konkretnego człowieka79. Zadaniem, przed którym stoi katecheta,
jest objaśnienie istoty tekstu i jego aktualizacja, dokonane w taki sposób, by oba
elementy nawzajem się przenikały80. Słowo Boże wówczas będzie wpływało na
 Tamże, s. 21.
 Może to wynikać z faktu, że cytaty z dokumentów Kościoła występują najczęściej na poziomie szkoły średniej. W analizowanych podręcznikach tylko w jednym z nich, na etapie
gimnazjalnym, odnajdujemy cytaty z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zob. Jezus działa
i zbawia 2000, s. 59.
75
 PDK nr 66.
76
 Tamże.
77
 J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 73.
78
 C. Rogowski, Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, Lublin 1997, s. 26.
79
 E. Klich, Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej, s. 210.
80
 C. Rogowski, Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II, s. 27.
73
74
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codzienne wybory katechizowanych, kiedy dojdzie do konfrontacji kerygmatu
biblijnego z ich życiem81. Nauczyciel, który zna grupę, do której kieruje orędzie
zbawienia, w procesie objaśniania i aktualizacji tekstu biblijnego winien brać
pod uwagę ich sytuację oraz stopień dojrzałości.
Praktyczne wskazówki wykorzystania zasad egzystencjalnych zostają przedstawione przez A. Długosza i B. Stypułkowską i przewidują poszukiwanie sensu
duchowego Pisma świętego przez czytanie powiązane z modlitwą, interpretację
tekstu biblijnego przez zastosowanie w liturgii, aktualizację tekstu biblijnego
przy uwzględnieniu reguł zalecanych przez Papieską Komisję Biblijną82.
W analizowanych podręcznikach teksty biblijne są odnoszone do życia katechizowanych poprzez pokazanie ich miejsca w liturgii, połączenie ich lektury
z modlitwą, wprowadzenie opowiadań, odgrywanie scenek sytuacyjnych, zadawanie pytań zachęcających do refleksji nad własnym postępowaniem.
To liturgia, zwłaszcza liturgia sakramentalna, której szczytem jest sprawowanie Eucharystii, stanowi najdoskonalszą formę aktualizacji tekstów biblijnych83. Analizowane materiały pozwalają odkryć katechizowanym, że prawdy
zbawcze zawarte w perykopach prowadzą do spotkania z Bogiem w sakramentach. W analizowanych jednostkach lekcyjnych nacisk zostaje położony na
chrzest84, Eucharystię85 oraz pokutę i pojednanie86.
Ojcowie soborowi przypominają, że „czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało się ono rozmową pomiędzy Bogiem a człowiekiem”87. Wypełnienie tego postulatu jest widoczne w przygotowanych materiałach katechetycznych. W czasie lekcji, głównie na jej zakończenie, uczestnicy
zapraszani są do modlitwy88, również w formie rachunku sumienia89. Towarzy A. Długosz, B. Stypułkowska, Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej, s. 59.
 Tamże, s. 58-62. W. Pikor zauważa, że nie do końca poprawne jest utożsamianie lektury egzystencjalnej Biblii z jej interpretacją duchową. Zob. W. Pikor, Hermeneutyka biblijna w katechezie. Interpretacja Pisma Świętego w świetle polskich opracowań katechetycznych, „Katecheta” 6 (2007), https://www.katecheta.pl/Archiwum/2007/Katecheta-6-2007/ (20.08.2020).
83
 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, IV C 1.
84
 Wierzę w Boga, s. 25; Odnowienie na lekcji chrzcielnego wyznania wiary proponuje: Z. Marek
[red.], Podręcznik metodyczny do religii dla V klasy szkoły podstawowej. Obdarowani przez
Boga, seria: Drogi przymierza, Kraków 2013, s. 43-44.
85
 Podczas lekcji przypomina się prawdę, że w trakcie Mszy świętej składamy Bogu ofiarę, oraz
zachęca się do refleksji, czy uczestnicząc w „ofierze eucharystycznej mam serce wolne od
zazdrości”. Zob. Powołani przez Boga Ojca, s. 55.
86
 Wierzę w Boga, s. 19. Dodatkowo omawia się formułę spowiedzi [w:] Metodyk Spotkania
uBOGAcające, s. 43-44; Warunki dobrej spowiedzi [w:] J. Szpet, D. Jackowiak, [red.], Poradnik metodyczny dla V klasy szkoły podstawowej. Wierzę w Boga, Poznań 2012, s. 34-35.
87
 KO nr 25.
88
 Jezus uczy i zbawia, s. 52; Obdarowani przez Boga, s. 39; Zaproszeni przez Boga, s. 134.
89
 Pytania zachęcające uczestników do refleksji nad swoim postępowaniem znajdujemy w omawianych materiałach w podręczniku ucznia pod różnymi tytułami: „Zastanów się” [w:] Spotka81
82
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szą temu odpowiednio dobrane fragmenty Pisma świętego, najczęściej psalmy90
oraz słowa piosenki91.
Rozpoczynanie lekcji od przeczytania opowiadania, zdaniem Władysława
Kubika, angażuje uczestników i przede wszystkim uczy kojarzenia spraw wiary
ze zwykłymi sytuacjami życiowymi, a także tworzy grunt do zrozumienia treści
objawiania oraz ich zaakceptowania92. W omawianych materiałach katechetycznych posługiwanie się opowiadaniem jako wprowadzeniem do lektury tekstu
biblijnego jest często spotykanym zabiegiem. Takie rozpoczynanie lekcji pomaga uczniom dostrzec, że problemy przeżywane przez bohaterów opowiadania,
najczęściej odnoszące się do osobistych doświadczeń dziecka, mogą zostać rozwiązane w świetle Pisma świętego93.
Odegranie przez uczniów scenek/inscenizacji94 zaczerpniętych z ich codziennego życia jest próbą przeniesienia przez autorów podręczników sytuacji,
w których znaleźli się bohaterowie biblijni, do realiów współczesnego świata.
Dodatkowo jest szansą na odnalezienie się przez uczestników zajęć w opisywanych wydarzeniach, by w toku lekcji, po odczytaniu i analizie tekstu biblijnego, w jego świetle poszukać rozwiązania zaistniałych problemów. Trudności, na
które zwracają uwagę autorzy podręczników, dotyczą zmagania się z uczuciem
zazdrości95, braku zgody we wspólnocie96. Scenariusze zawierają gotowe dialogi do odczytania/odegrania przez uczniów lub zakładają wytworzenie sytuacji
problemowej, która ma doprowadzić uczestników do zakładanych wniosków97.
nia uBOGAcające; „Pomyśl” [w:] Jezus uczy i zbawia; Bez osobnego nagłówka [w:] Wierzę
w Boga.
90
 Słuchamy Boga, s. 28, 30; Powołani przez Boga Ojca, s. 55; Wierzę w Boga, s. 21.
91
 Słuchamy Boga, s. 26; Powołani przez Boga Ojca, s. 59; Wierzę w Boga, s. 23; Tajemnice
BOGAtego życia, s. 34.
92
 W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 257.
93
 W podręcznikach znajdujemy opowiadania, których autorami są m.in. W. Hoffsümmer
i B. Ferrero.
94
 Autorzy podręczników metodycznych używają różnych określeń.
95
 Dialog scenki zaproponowanej w scenariuszu przedstawia spór między rodzeństwem spowodowany zazdrością. Zob. Metodyk Spotkania uBOGAcające, s. 40; Metodyk Powołani przez
Boga Ojca, s. 61.
96
 Scenariusz lekcji omawiającej opowiadanie o wieży Babel przedstawia cztery różne sytuacje
konfliktowe i zaprasza uczniów do znalezienia rozwiązania problemu, aby zapanowała zgoda.
K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska [red.], Podręcznik metodyczny dla klasy VI szkoły
podstawowej. Tajemnice BOGAtego życia, Kielce 2014, s. 69 (dalej: Metodyk Tajemnice BOGAtego życia).
97
 Przykładem mogą być scenariusze dotyczące budowniczych wieży Babel. Podręcznik metodyczny pod redakcją Z. Marka jako jedną z propozycji przedstawia pracę plastyczną w dwóch
grupach. Jedna z nich poza materiałami potrzebnymi do jej wykonania zostaje poinformowana
dokładnie o podziale zadań, druga ma działać spontanicznie. Zob. Zaproszeni przez Boga,
s. 55. Inna propozycja – uczniowie w parach mają pracować nad podyktowaniem drugiej
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Tym samym celom służą wykonywane w toku lekcji prace plastyczne98 czy grafika umieszczana w podręcznikach uczniów.
Wojciech Pikor zauważa, że lekturę egzystencjalną Pisma świętego należy
budować na strukturze narracyjnej Biblii, którą bada się w ramach analizy narracyjnej99. Mimo że ta metoda jest pozytywnie oceniana w dokumencie Papieskiej
Komisji Biblijnej, nie znalazła zastosowania w analizowanych materiałach100.
Kwestią otwartą pozostaje pytanie, na ile przedstawione w materiałach sytuacje problemowe, w których rozwiązaniu ma pomóc wezwanie wypływające
z tekstu biblijnego, są faktycznie trudnościami, z którymi zmagają się dzisiejsze
dzieci i młodzież. To, co nurtuje od zawsze człowieka, to pytanie o przyczyny
zła i reakcję Boga na jego przejawy. Omawiane perykopy próbują odpowiedzieć
na te ważne kwestie. Przedstawione materiały wydawnictwa Świętego Wojciecha i WAM, szczególnie na etapie ponadpodstawowym, pomagają swoim odbiorcom prawidłowo odczytać biblijny kerygmat i odnieść go do swojego życia.

Zakończenie
Obecność od 30 lat nauczania religii w polskiej szkole stwarza dobre warunki do przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnej lektury Pisma
świętego, która będzie prowadziła do udzielenia swoim życiem odpowiedzi na
usłyszane słowo Boże. Podstawową kwestią w pracy z tekstem biblijnym jest
prawidłowe odczytanie orędzia biblijnego w nim zawartego, co jest możliwe
dzięki rozwojowi nauk biblijnych. Jednak katecheta nie ma narzędzi, żeby na
lekcji zastosować pracę egzegetyczną w znaczeniu ścisłym i nie jest to jego
zadaniem. Dlatego poradniki metodyczne i podręczniki ucznia powinny być tak
przygotowane, by przekazywały interpretację zgodną z osiągnięciami współczesnej biblistyki.
osobie z zespołu fragmentu biblijnego opowiadania o wieży Babel. Ćwiczenie ma na celu
pokazanie uczniom, że jeżeli panuje chaos i zamęt i nie zwracamy uwagi na potrzeby innych,
nie możemy się porozumieć, nawet jeśli mówimy jednym językiem. Zob. Metodyk Tajemnice
BOGAtego życia, s. 65.
98
 Np. dzieci wycinają cegły, na których po jednej stronie zapisują, co ich oddala od Boga i ludzi,
po drugiej – odpowiedzi na pytanie: Jak wrócić z oddalenia? Jak znów zbliżyć się do innych?
Zob. Powołani przez Boga Ojca, s. 70. Podręcznik metodyczny wydawnictwa WAM proponuje
wykonanie przez uczniów kolażu pod tytułem „Zło w świecie”. Zob. Z. Marek [red.], Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Jezus uczy i zbawia, seria: W drodze do
Emaus, Kraków 2013, s. 42.
99
 Zob. W. Pikor, Hermeneutyka biblijna w katechezie. Interpretacja Pisma Świętego w świetle
polskich opracowań katechetycznych. O praktycznym zastosowaniu analizy narracyjnej pisze:
Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, s. 148-186.
100
 Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, I B 2.
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Błędem wydaje się zrezygnowanie z wprowadzeń teologiczno-katechetycznych, które były w podręcznikach metodycznych Bóg z nami czy Katechizmie
religii katolickiej. Dzisiejszy katecheta ma zdecydowanie lepszy dostęp do komentarzy, słowników biblijnych niż jego poprzednicy w latach siedemdziesiątych, kiedy powstawały wyżej wymienione pozycje, jednak zebranie najistotniejszych informacji o konkretnej perykopie omawianej na przygotowywanej
przez niego jednostce lekcyjnej dawałoby szansę na bardziej wnikliwą interpretację, opartą na fachowej wiedzy.
Dogłębnej interpretacji wymagają teksty biblijne zawierające przemoc,
„w wielu wypadkach nakazaną przez Boga, a w innych przypisaną Bogu przez
autora natchnionego”101. Niewskazanie dla nich linii interpretacyjnych może
stanowić przeszkodę w odczytywaniu Pisma świętego jako Słowa natchnionego
oraz budować w czytelnikach fałszywy obraz Boga. Lekcje religii, szczególnie
na poziomie ponadpodstawowym, dają możliwość wprowadzenia uczestników
zajęć w poprawne odczytanie trudnych interpretacyjnie tekstów zawierających
przemoc (nie tylko z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju). Brak w Polsce
systematycznej katechezy dorosłych powoduje, że niewiele osób na kolejnych
etapach swojego życia znajduje rozwiązanie trudności pojawiających się przy
ich lekturze.
Analiza omawianych materiałów katechetycznych pozwala zauważyć, że ich
autorzy w różnym zakresie stosują zasady historyczno-literackie, teologiczne
i egzystencjalne w interpretacji tekstów biblijnych. Usprawiedliwieniem może
być respektowanie zasady dozowania, czyli dostosowywanie przekazywanych
treści do wieku adresatów. Omówienie perykop z Rdz 4-11, dających odpowiedzi na istotne dla wiary pytanie o reakcję Boga na pojawiającą się przemoc,
powinno być pogłębiane wraz z rozwojem katechizowanych, co niestety nie
miało miejsca w poprzednich rozwiązaniach programowych. Młodzież na etapie
szkoły średniej mogłaby dokonać interpretacji na wyższym poziomie niż w latach wcześniejszych, wówczas miałaby szansę poszerzenia wiedzy o zasadach
hermeneutyki biblijnej oraz wdrożenia się do samodzielnej lektury.
Przy opracowywaniu nowych podręczników warto wyeliminować błędy
w traktowaniu tekstu biblijnego, które zaobserwowano w analizowanych materiałach: fundamentalizm (interpretacja tekstu o potopie zaproponowana w materiałach jednego z wydawnictw), metoda cytatów potwierdzających (tekst biblijny jako tło do wprowadzania prawd wiary, przykazań).
Analiza przeprowadzona w artykule na charakter wprowadzający do dalszych badań w tym zakresie. Warto przeprowadzić ankietyzację katechizowanych pytając, czy teksty biblijne zawierające przemoc są dla nich problematyczne w kontekście wyznawanej wiary i czy znają linie interpretacyjne tych
 Papieska Komisja Biblijna, Natchnienie i prawda Pisma Świętego, nr 125.
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perykop. Kolejnym etapem byłoby podjęcie współpracy osób opracowujących
nowe podręczniki z biblistami102 i pedagogami, aby wypracować aktualne modele wykorzystania tekstów biblijnych o przemocy, odpowiednie do możliwości
percepcyjnych dzieci i młodzieży na różnych etapach rozwoju. Trwające prace
nad nowymi podręcznikami zgodnymi z obowiązującą od 1 września 2020 roku
podstawą programową są kolejną szansą na podjęcie wyzwania, tak istotnego
dla przyszłości katechezy biblijnej w Polsce.
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Penuria sacerdotum a powołanie diakona stałego.
O pewnej fałszywej argumentacji
Abstract
Penuria sacerdotum versus designation of permanent deacon. As
concerns an unfaltering faux reasoning
This article constitues the voice in discussion concerning legitimacy of introducing
permanent diaconate in Poland. The service of permanent deacons has been reinstated
into Roman Church after ten decades. Such a decision has been taken during Second
Vatican Council’s deliberations. The Council then, defined permanent diaconate as congruent and enduring hierarchic level of the Church. In Central and Eastern Europe – as
well as in Poland – the service of permanent diaconate was almost entirely unknown,
until the polish episcopal Conference in 2001, due to which the service of permanent
deacons was introduced on the territory of Poland. Several years old presence of permanent deacons arose the discussion regarding the desideratum of implementing the office
of permanent deacons in polish Church. Nonetheless, the arguments that emerge within
conversation, wrongly represent the essence and character of permanent diacons service, mainly focusing on the lack of calling to ministry or the claim stating a sufficient
number of the abovementioned deacons. Thus, this perspective is marked by pragmatic
-functional approach disregarding theological aspect, which should be in the first place.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji na temat zasadności wprowadzenia
w Polsce diakonatu stałego. Posługa diakonów permanentnych została przywrócona
w Kościele rzymskim po ponad dziesięciu wiekach. Była to decyzja podjęta podczas
obrad Soboru Watykańskiego II, który wskazał na diakonat stały jako na właściwy
i trwały stopień hierarchiczny Kościoła. W Europie Środkowo-Wschodniej – w tym
i w Polsce – przez długi czas posługa diakonów stałych była prawie w ogóle nieznana.
Dopiero decyzja Konferencji Episkopatu Polski z 2001 r. umożliwiła wprowadzenie
tego rodzaju posługi na terytorium Polski. Kilkunastoletnia obecność diakonów stałych
naznaczona jest także dyskusją o potrzebie wprowadzenia w Kościele w Polsce urzędu
diakona stałego. W debacie na ten temat nierzadko przywoływane są argumenty, które
błędnie ujmują istotę oraz charakter posługi diakonów stałych. Łączą się one jedynie
z kontekstem braku powołań kapłańskich lub ich wystarczającej liczby. Perspektywa ta
charakteryzuje się ujęciem pragmatyczno-funkcjonalnym, a pomija aspekt teologiczny,
który powinien być na pierwszym miejscu.
Słowa kluczowe: diakonat stały, teologia diakonatu stałego, dyskusja na temat diakonatu stałego w Polsce, Sobór Watykański II

Wstęp
Od niemal 13 lat w Kościele rzymskokatolickim w Polsce obecni są i pełnią posługę diakoni stali. Pierwszy z nich został wyświęcony 6 czerwca 2008
r. w diecezji toruńskiej. Był nim dk. Tomasz Chmielewski2. W porównaniu
z innymi regionami świata Polska oraz Europa Środkowo-Wschodnia mają niewielu diakonów stałych, jednak liczba ta systematycznie wzrasta. Minione lata
obecności urzędu diakona stałego w Kościele w Polsce to czas, kiedy nastąpiła
pogłębiona refleksja teologiczna oraz toczyła się dyskusja na temat charakteru,
istoty oraz potrzeby posługi diakonów stałych w naszym kraju. Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji nad tym zagadnieniem. Autor opracowania zwraca
szczególną uwagę na dwa rodzaje argumentacji. Z jednej strony tę, która tłumaczy potrzebę wprowadzenia diakonatu stałego w Kościele łacińskim w Polsce
wciąż spadającą liczbą powołań kapłańskich. Z drugiej zaś tę, która próbuje
udowodnić brak takiej potrzeby, ponieważ liczba księży czynnych duszpastersko jest wystarczająca. Autor świadomie określił tę argumentację jako fałszywą,
ponieważ – jak zechce udowodnić – nie jest ona teologicznie poprawna.

 Por. W. Rozynkowski, Debata pastoralna poświęcona diakonatowi stałemu w Kościele w Polsce, „Liturgia Sacra” 24 (2018), s. 287.
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W celu pełniejszego zrozumienia tematu artykuł podzielony został na trzy
zasadnicze części. W pierwszej ukazane zostały motywy, które w dobie Soboru
Watykańskiego II wpłynęły na decyzję o przywróceniu w Kościele łacińskim
urzędu diakona stałego. Autor analizuje w tym punkcie zapisy dokumentów
synodalnych, które bezpośrednio lub pośrednio traktują o tej formie posługi.
Druga część artykułu dotyka problemu teologicznej konieczności diakonatu stałego. Autor ukazuje w niej różne racje natury teologicznej, które wskazywały
i wskazują na pilną potrzebę restytucji posługi diakonów stałych w Kościele
rzymskokatolickim. Ostatnia część jest przedstawieniem toczącej się dyskusji
o potrzebie wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce. Analizując wypowiedzi
niektórych polskich hierarchów, duchownych, w tym samych diakonów stałych
czy wiernych świeckich, autor wskazuje na problemy z prawidłowym rozumieniem tego, kim jest diakon stały i jakie jest jego miejsce w Kościele. Cytowane
wypowiedzi z prasy czy źródeł internetowych są także przykładem niezrozumiałej obawy przed wprowadzeniem w struktury Kościoła w Polsce nowego
urzędu, którym będzie posługa diakonów permanentnych.

1. Motywy przywrócenia diakonatu stałego
w dobie Soboru Watykańskiego II
Początków restytucji diakonatu stałego jako trwałego stopnia hierarchii
w Kościele łacińskim należy upatrywać w decyzjach Soboru Watykańskiego II3.
Już w 1959 r. powołana przez św. Jana XXIII Komisja Przygotowawcza wystąpiła do biskupów, prałatów, przełożonych dykasterii Kurii Rzymskiej oraz rektorów wyższych uczelni i szkół katolickich z zapytaniem o problemy, którymi
powinien się zająć planowany sobór powszechny. Na 2150 odpowiedzi, które
spłynęły do Komisji, niemal 1/3, bo aż 600, poruszała kwestię przywrócenia posługi diakona stałego w Kościele zachodnim4. Jak zauważa Marek Marczewski,
większość respondentów zwracających uwagę na potrzebę wznowienia urzędu
 Myśl o przywróceniu diakonatu stałego w Kościele zachodnim podejmowana już była na długo przed zwołaniem obrad Soboru Watykańskiego II. W trakcie Soboru Trydenckiego (15451563) uznana została sakramentalność diakonatu jako takiego. Ojcowie soborowi dokonali
także opisu posługi diakońskiej oraz przedstawili racje za jej przywróceniem w Kościele katolickim. Należy także podkreślić, że zarówno wspomniany opis, jak i racje za wznowieniem
posługi diakona stałego były bardzo zbieżne z tymi, które przywołano podczas Soboru Watykańskiego II w XX wieku. Idea wznawiania diakonatu stałego przybierała na sile już przed II
wojną światową. Jako projekt rozwinęła się dopiero po jej zakończeniu w roku 1945 – głównie w obrębie krajów niemieckojęzycznych.
4
 M. Marczewski, Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim, „Collectanea
Theologica” 67/4 (1997), s. 51.
3
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diakona stałego „[...] miała przed oczyma wzorzec diakona pierwszych wieków
chrześcijaństwa, ale byli i tacy, którzy w przyszłym diakonie stałym nie widzieli tylko odwzorowania biblijnego urzędu, lecz odpowiadającą znakom czasu
współczesną formę posługi diakońskiej”5.
Należy zauważyć, że soborowa dyskusja nad przywróceniem w Kościele łacińskim posługi diakona stałego napotykała wiele trudności. W trakcie drugiego
posiedzenia soborowego swój sprzeciw wobec tego pomysłu wyraziła znaczna
część biskupów o konserwatywnych poglądach. Jak podkreśla Erwin Mateja:
„dopiero mądre sformułowanie pytań przedłożonych biskupom na trzeciej sesji sprawiło, że głosowania były zdecydowanie pozytywne”6. Konstytutywny
dla przywrócenia diakonatu stałego stał się zapis z Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen gentium, a zwłaszcza punkt 29, w którym ojcowie soborowi nakreślili teologiczną istotę oraz charakter urzędu diakona stałego, a także
wskazali sposób wprowadzania tej posługi w Kościele powszechnym7.
W punkcie tym czytamy:
Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce «nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi». Umocnieni bowiem łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami. Zadaniem diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, jest
uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie
i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu [...]. A ponieważ te obowiązki, nader
konieczne dla życia Kościoła, z trudem tylko mogą być spełniane w wielu okolicach
przy panującej dziś dyscyplinie Kościoła łacińskiego, można będzie w przyszłości przywrócić diakonat jako właściwy i trwały, stopień hierarchiczny. Do kompetentnych zaś
rozmaitego rodzaju terytorialnych Konferencji Biskupów, za aprobatą samego papieża,
należy rozstrzyganie, czy i gdzie jest rzeczą dogodną ustanowić tego rodzaju diakonów
dla sprawowania opieki duszpasterskiej [...]8.

Uważna lektura przywołanego zapisu pozwala stwierdzić, że decyzja ojców
soborowych o przywróceniu posługi diakona stałego w Kościele zachodnim
miała dwojaki charakter, zarówno teologiczny, jak i pragmatyczny.

 Tamże.
 E. Mateja, Wprowadzenie posługi diakona stałego w Kościele katolickim, [w:] Diakonat stały
w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania, W. Rozynkowski [red.], Pelplin 2019,
s. 61.
7
 Zob. tamże, s. 61-62.
8
 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 29, [w:] Sobór
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje Poznań 2002, (dalej jako: KK).
5
6
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Motywy teologiczne, przemawiające za przywróceniem diakonatu jako stałej formy posługi, widoczne są już w pierwszych zdaniach cytowanego punktu:
„Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce «nie
dla kapłaństwa, lecz dla posługi». Umocnieni bowiem łaską sakramentalną,
w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami”9. Międzynarodowa Komisja Teologiczna w wydanym
w 2002 r. dokumencie Diakonat: ewolucja i perspektywy zaznacza, że ojcowie
soborowi z całą stanowczością uznali sakramentalny wymiar diakonatu w odniesieniu do jego dwóch form – stałej i przejściowej. Chciano jego przywrócenia z podkreśleniem tego, że jest to trwały stopień hierarchii, przeznaczony do przeniknięcia do społeczności świeckiej w sposób świecki – zakładano,
że diakoni będą żyli oraz pracowali w środowisku życia codziennego. Pośród
zwyczajnych ludzi mogliby więc pełnić funkcję „pomostu lub pośredniczenia
między hierarchią a wiernymi”. Ojcowie soborowi podkreślali także, że jest to
odrębny rodzaj służby w Kościele10. Tak więc posługa diakona stałego związana jest z obrazem Kościoła rozumianym jako wspólnota urzędów, posług,
charyzmatów czy stanów11. Już w Dziejach Apostolskich czytamy o powołaniu
pierwszych diakonów w rodzącej się wspólnocie chrześcijan. Urząd diakona nie
był wówczas traktowany jako etap przejściowy w drodze ku prezbiteratowi, ale
jako samoistny stan – wartość sama w sobie. Pierwszych diakonów powoływano nie dlatego, że brakowało prezbiterów, ale po to, by różnorakie zadania oraz
posługi były realizowane w sposób pełniejszy12. „Diakoni stanowili o bogactwie
pierwszych gmin chrześcijańskich, o poszanowaniu różnorodności, a ich posługa była traktowana jako dar Ducha Świętego dla Kościoła-Wspólnoty. Takie
rozumienie wspólnoty eklezjalnej i posługi diakonów przypomniał Sobór Watykański II” – zauważa Wiesław Śmigiel13. Uzasadnione więc będzie stwierdzenie,
że pierwsze gminy chrześcijańskie poprzez posługę diakona rozumianego jako
stała i samodzielna forma ukazywały pełnię obrazu sakramentalnego Kościoła.
Drugim motywem – przez niektórych uważanym za pierwszorzędny – był
argument z praxis, tzw. „racja okolicznościowa”. Czesław S. Bartnik stoi na
stanowisku, iż już Łukaszowy tekst Dziejów Apostolskich wskazuje na pragmatyczny wymiar posługi diakona. W książce Kościół Jezusa Chrystusa Bartnik
pisze: „diakonia eklezjalna, przenikająca cały Kościół Chrystusowy, znalazła

 KK nr 29.
 Zob. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Diakonat: ewolucja i perspektywy, [w:] „Diakon” (2005) nr 2, s. 118-123.
11
 W. Śmigiel, Diakonat stały w Polsce. Eksperyment czy przywrócenie właściwego i trwałego
stopnia hierarchicznego w Kościele?, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 3 (2011), s. 351.
12
 Tamże.
13
 Tamże.
9
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swoje prakseologiczne ucieleśnienie w specjalnym urzędzie diakona”14. Ojcowie soborowi zwracają przede wszystkim uwagę na konieczność zaradzenia
licznym problemom i potrzebom natury duszpasterskiej, wynikającym ze spadku liczby powołań kapłańskich w różnych częściach globu. Zdaniem uczestników soboru to właśnie diakoni stali mogliby przejąć choć część obowiązków,
które do tej pory wykonywane były przez wyświęconych prezbiterów – diakoni
stali powinni podjąć zadania, „które z trudem tylko mogą być spełniane przy
panującej dziś dyscyplinie Kościoła łacińskiego”15. Wydaje się, że to właśnie
troska o duchowe dobro wiernych pozbawionych stałej opieki duszpasterskiej
ze strony kapłanów stanowiła w istocie decydujący czynnik dla wznowienia
posługi diakona stałego w Kościele rzymskokatolickim16.
Dokonując dalszej analizy omawianego punktu Lumen gentium, zauważamy, że jej autorzy enumeratywnie wymieniają te zadania i funkcje, które będą
przynależeć do posługi diakona. W przywołanym wyżej dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej czytamy, że zadania wyznaczone diakonom
pozwalają na to, by pełniej zrozumieć sposób, w jaki sobór rozumie ten stopień
święceń. Podstawowym celem, który stoi u podstaw każdej posługi – w tym
i diakońskiej – jest karmienie Ludu Bożego oraz prowadzenie go do zbawienia.
Diakonat stały jako posługa ma być przede wszystkim pro cura animarum. To
troska o Kościół oraz jego wiernych powinna leżeć u podstaw każdej działalności diakona stałego, niezależnie od czasu, miejsca i środków17. Sobór określa
służbę diakońską na rzecz Ludu Bożego w trojaki sposób – jako diaconia liturgiae, verbi et caritatis. Na pierwszym miejscu wymieniona została posługa
na rzecz liturgii – posługa uświęcania. Przesunięcie akcentów widzimy w zapisach dekretu Ad gentes, w którym, ze względu na doświadczenie specyfiki
misyjnej, główne miejsce zajmuje głoszenie słowa Bożego oraz katechizowanie
wiernych, czyli posługa słowa, mniejsze natomiast służba liturgiczna. Posługa
caritatis jest nawiązaniem do starożytnej formy diakonatu. Diakonię tę „spełnia
się przez poświęcenie się dziełom miłosierdzia i pomocy potrzebującym, przez
troskę o wspólnotę kościelną, zwłaszcza o jej działalność charytatywną. Ta właśnie posługa jest najbardziej typowa dla diakona i sięga czasów apostolskich”
– podkreśla Jan Dyduch18.
W nocie Międzynarodowej Komisji Teologicznej dotyczącej diakonatu stałego czytamy także o innych motywach jego przywrócenia. Przesłanką przemawiającą za restytucją tego urzędu była możliwość polepszenia relacji eku Cz. S. Bartnik, Kościół Jezusa Chrystusa, Wrocław 1982, s. 228.
 KK nr 29.
16
 Zob. M. Marczewski, Posługa zbawcza diakona stałego, Lublin 2021, s. 53-58.
17
 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Diakonat: ewolucja..., s. 124.
18
 J. Dyduch, Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła, „Prawo
Kanoniczne” 59 (2016), s. 14.
14
15
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menicznych Kościoła łacińskiego z tymi Kościołami, które w swojej tradycji
zachowały diakonat stały. Zdaniem komisji fakt święcenia żonatych mężczyzn
mógł wpłynąć pozytywnie na ukazanie celibatu w kategorii charyzmatu przyjmowanego w duchu dobrowolności19.
Oprócz Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium elementy nauczania odnośnie do diakonatu stałego znaleźć możemy jeszcze w pięciu dokumentach promulgowanych przez Sobór Watykański II. W Dekrecie o misyjnej
działalności Kościoła Ad gentes, w punkcie 16 czytamy, że to w gestii lokalnych
konferencji episkopatu pozostaje decydowanie o tym, czy należy przywrócić
posługę diakona stałego jako trwały stan życia z uwzględnieniem zapisów zawartych w Lumen gentium20. Istotny jest także zapis, który dotyka tzw. „diakonatu anonimowego”21. Chodzi tu o sytuację, w której świeccy mężczyźni de
facto spełniają już posługę diakońską, nie mając święceń. W dekrecie czytamy:
„[...] ludzi, którzy spełniają prawdziwie diakońską posługę [...] należy wzmocnić przez przekazane w tradycji od Apostołów nałożenie rąk i ściślej połączyć
z ołtarzem, aby skuteczniej wypełniali oni swoją posługę dzięki sakramentalnej łasce diakonatu”22. O potrzebie „wznowienia instytucji trwałego diakonatu
tam, gdzie wyszła ze zwyczaju”, czytamy natomiast w Dekrecie o katolickich
Kościołach wschodnich Orientalium Ecclesiarum23. Należy w tym miejscu zauważyć, że wiele Kościołów wschodnich zachowało w nieprzerywany sposób
diakonat w formie stałej. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium dwukrotnie wspomina o posłudze diakona stałego. Dokument ten wskazuje
na pragmatyczny wymiar posługi diakona. Odnosi się on do sytuacji, w której
występuje niedostateczna liczba kapłanów, a diakon ma być tym, który będzie
przewodniczył „świętym celebracjom słowa Bożego w wigilie bardziej uroczystych świąt, w niektóre dni Adwentu i Wielkiego Postu oraz w niedziele i święta,
zwłaszcza w miejscowościach, gdzie nie ma kapłana”24. Odniesienia dotyczące
diakonatu stałego odnajdziemy jeszcze w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w którym określona jest natura więzi
biskupa i diecezjalnego prezbiterium z diakonem (nr 15) oraz w Konstytucji
dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum (nr 25).

 Tamże, s. 119-120.
 Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes, nr 16, [w:] Sobór
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, (dalej jako: DM).
21
 Termin stworzony przez Karla Rahnera.
22
 DM nr 16.
23
 Sobór Watykański II, Dekret o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum,
nr 17, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
24
 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 35, [w:] Sobór
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
19
20
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Papież Paweł VI 18 czerwca 1967 r. ogłosił motu proprio Sacrum diaconatus
ordinem25, mocą którego przywrócił w Kościele łacińskim diakonat stały jako
trwały stopień hierarchii. Decyzja ta była zwieńczeniem długoletniej refleksji
nad teologiczno-pastoralnym wymiarem posługi diakona stałego. Zdaniem Matei soborowe dyskusje i wypowiedzi stanowią dowód na to, „jak bardzo dojrzała
była idea otwarcia nowej karty w historii diakonatu”26. Już 15 sierpnia 1972 r.
Paweł VI wydał kolejne motu proprio Ad pascendum27, w którym określił regulacje oraz przepisy wykonawcze odnoszące się do posługi diakońskiej. Warto
nadmienić, że zasadnicza część zapisów zawartych w tym dokumencie została
włączona do przepisów kodeksu prawa kanonicznego promulgowanego w 1983
r. przez Jana Pawła II.

2. Teologiczna konieczność diakonatu stałego
Dla pełniejszego zrozumienia podejmowanego tematu, należy w tym miejscu zastanowić się nad teologiczną koniecznością diakonatu stałego. Jak słusznie zauważa Marczewski, „powiązanie diakonatu stałego z teologią ma charakter podwójny. Można mówić o teologii diakonatu oraz o teologii odnowy diakonatu”28. Dzięki decyzjom Soboru Watykańskiego II po ponadtysiącletniej przerwie, w Kościele łacińskim został przywrócony diakonat w formie stałej jako
samodzielny stopień hierarchiczny celibatariuszy lub mężczyzn żonatych, co
stanowiło nawiązanie do praktyki sięgającej czasów apostolskich. Od momentu
zaniku diakonatu stałego znana była jedynie forma przejściowa tej posługi, która nierozerwalnie związana była z obligatoryjnym celibatem. Odnawiając instytucję diakonatu stałego, Vaticanum II wprowadził na nowo w kościelną strukturę ten rodzaj posługi. Andrzej Czaja stoi na stanowisku, że „mamy do czynienia
z powrotem do zapoznanej praktyki Kościoła, w pewnym sensie czymś nowym,
bo po prawie tysiącleciu kandydat do święceń diakonatu pragnie pozostać tylko
diakonem i pełnić swą posługę tylko jako diakon”29. Diakonat stały na nowo stał
się integralnym elementem Kościoła rzymskokatolickiego, przez co jeszcze wyraźniej ukazała się jego pełnia w odniesieniu do jego sakramentalnego obrazu.
Należy podkreślić, że powołanie do diakonatu stałego jest powołaniem osobnym, które zostaje zauważone w kandydacie do święceń i rozwija się w nim.
Diakonat nie stanowi już więc stopnia w drodze ku prezbiteratowi, co było do Paweł VI, List Apostolski Sacrum diaconatus ordinem (18.06.1967), AAS 59 (1967),
s. 697-704.
26
 E. Mateja, Wprowadzenie posługi diakona, s. 64.
27
 Paweł VI, List Apostolski Ad pascendum (15.08.1972), AAS 64 (1972), s. 534-540.
28
 M. Marczewski, Diakonat stały. Historia – teologia – duchowość, Lublin 2019, s. 107.
29
 A. Czaja, Diakonat stały: ujęcie dogmatyczne, „Ateneum Kapłańskie” (2019) z. 1, s. 20.
25
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meną Kościoła łacińskiego od czasów wczesnego średniowiecza. Oznacza to –
jak zauważa Ryszard Selejdak – że urząd diakona „jest własną i treściowo różną
funkcją od urzędu prezbitera, a mimo to stanowi stopień hierarchiczny. Diakonat zatem nie jest stanem świeckim, lecz należy do trzech urzędów i stopni
hierarchii. Tym samym diakonat należy do instytucjonalnego i świętego urzędu,
który ustanowił swojemu Kościołowi sam Chrystus”30. Urząd ten, zapomniany
przez wieki w Kościele zachodnim, miał oraz ma swoje własne, charakterystyczne miejsce, które stanowi przestrzeń do realizacji tego powołania zgodnie
z jego charyzmatem.
Problem teologicznej konieczności diakonatu związany jest z kilkoma zagadnieniami. Istotną kwestią jest sama geneza omawianej posługi, sięgająca korzeniami w swej istocie do czasów apostolskich. Ojcowie soborowi kilkukrotnie
powoływali się na starożytny zwyczaj święcenia diakonów nie dla kapłaństwa,
lecz dla posługi. Fakt, iż diakonat stały jest instytucją potwierdzoną w biblijnych opisach struktury pierwotnego Kościoła, przemawia za tym, by posługa
diakońska była obecna także we współczesnym katalogu sakramentów i urzędów jako samodzielny stopień hierarchii. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich wspomina o ustanowieniu „Siedmiu”, w którym to wydarzeniu Tradycja
Kościoła widziała ustanowienie diakonatu (Dz 6,1-7). Jak zauważa William S.
Kurz, autor obszernego Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego, „ustanowienie Siedmiu w Dz 6,1-7 stanowi ważny punkt zwrotny w rozwoju posługi
kapłańskiej w Kościele”31. Owych „Siedmiu”, tj. Szczepan, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas i Mikołaj, zostało wyznaczonych do „obsługiwania
stołów”. Naturą ich misji miała więc być szeroko ujmowana służba – diakonia
na rzecz drugiego człowieka. Z dalszej relacji Łukasza wiemy, że m.in. Szczepan i Filip w swojej posłudze dalece odchodzą od pierwotnego zadania – stają
się bardziej tymi, którzy niosą innym Ewangelię, aniżeli tymi, którzy spełniają
tylko dzieła miłości chrześcijańskiej. Jak zauważa Selejdak, „są oni w swym
działaniu podobni bardziej do Apostołów, nawet jeśli są im podporządkowani,
aniżeli do prawdziwych i właściwych diakonów-sług”32.
Rola diakona stałego w czasach apostolskich i w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa była niezwykle ważna, gdyż wpływała na modelowanie i życie
wspólnot eklezjalnych. Charytatywna posługa, stanowiąca centrum i istotę urzędu, nie była jedyną działalnością, której podejmowali się ówcześnie diakoni.
Z Nowego Testamentu oraz pism patrystycznych dowiadujemy się, że zakres
 R. Selejdak, Wymiar teologiczny tożsamości diakonów stałych, „Liturgia Sacra” 21 (2015),
s. 34-35. Zob. także: T. Civettini, Il diaconato, ministero „eccentrico”, „La Rivista del Clero
Italiano” 85 (2004), s. 451; E. Petrolino, Sacramentalità del diaconato, „Il diaconato in Italia”
128 (2004), s. 23-25.
31
 W. S. Kurz, Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Poznań 2021, s. 106.
32
 R. Selejdak, Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Częstochowa 2002, s. 18.
30
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kompetencji diakonów był o wiele szerszy. Do posługi diakońskiej z czasem należało: głoszenie słowa Bożego, przewodzenie liturgii, pomoc biskupom (w tym
funkcje administracyjne, takie jak np. ekonom we wspólnocie)33. Szczególnie
wiek III i IV to czas, w którym diakonat przeżywa swój szczytowy moment.
Od końca IV w. dostrzegamy malejące znaczenie tego urzędu. Od VI w. zauważalny jest niemal całkowity zanik diakonatu w formie stałej, diakonat pozostaje
obecny w Kościele łacińskim jedynie jako etap w drodze do kapłaństwa34.
Kolejnym postulatem przemawiającym za teologiczną koniecznością restytucji posługi diakona stałego w Kościele rzymskim jest pełnia obrazu Kościoła. Przede wszystkim w momencie przywrócenia tej posługi po wielu wiekach
uobecnił się znowu pełny wymiar sakramentalny Kościoła zarówno powszechnego, jak i partykularnego35. Marczewski, za Stanisławem Szczepańcem, zauważa, że „Kościół diecezjalny nigdy nie będzie «w pełni sobą» bez charyzmatu diakona. Podobnie wspólnota parafialna nie będzie nigdy «w pełni sobą» bez
podjęcia przez świeckich wszystkich posług, które do nich należą. O tym nie
może decydować liczba biskupów w diecezji ani liczba kapłanów w parafii. Nie
jest to problem liczby, lecz problem misterium Kościoła”36. Posługa diakonów
stałych wzbogaca wspólnotę poszczególnych prezbiteriów diecezjalnych. Biskupi oraz kapłani, poprzez przywrócenie diakonatu stałego, obdarowani zostali nowymi współpracownikami po to, by skuteczniej podejmować powierzone
im przez Zbawiciela zadanie prowadzenia ludu Bożego do zbawienia37. W tym
kontekście należy też pamiętać o soborowej zasadzie, według której diakoni stali święceni są non ad sacerdotium sed ad ministerium. To właśnie w wyrażeniu
ad ministerium zawiera się służba w stosunku do całego ludu Bożego. Julio C.
Bendinelli zauważa, że „święte święcenia, czyli sakrament służby apostolskiej,
nawet jeśli występuje w postaci wielu stopni, jest, zgodnie z Tradycją, unum
i unum sacramentum, wobec czego biskupi, prezbiterzy i diakoni są uznani jako
«słudzy zbawiania [...], którzy [...] służą swoim braciom»”38.
Warto też nadmienić, że już Jan Kalwin oraz Marcin Luter w XVI w. zauważyli brak diakonatu stałego w kanonie sakramentów i urzędów Kościoła,
jednak tylko ten pierwszy podjął decyzję o wprowadzeniu diakonatu stałego
u ewangelików reformowanych. Wydaje się, że głęboką świadomość koniecz W. Śmigiel, Diakonat stały w Kościele katolickim w Polsce – perspektywa teologicznopastoralna, [w:] Diakonat stały w..., s. 88.
34
Tamże.
35
 Zob. A. Draguła, Własne miejsce w Kościele, „Gość Niedzielny” nr 1 (2021).
36
 M. Marczewski, Diakonat stały. Historia, s. 101; cyt. za: S. Szczepaniec, O eklezjologiczny
i praktyczny wymiar posługi, bmrw., s. 1-2.
37
 R. Selejdak, Diakonat stały w świetle, dz. cyt., s. 116.
38
 J. C. Bendinelli, Diakonat stały i posługa wobec wspólnoty, „Diakon” nr 16-17 (2019-2020),
s. 35. Zob. także DM 16.
33
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ności posługi diakona stałego zachowały także Kościoły wschodnie – Kościół
prawosławny oraz pozostające w łączności ze Stolicą Apostolską niektóre Kościoły wschodnie (np. koptyjski, syryjski). Wspólnoty te w sposób nieprzerwany
zachowały urząd diakona stałego. W Kościołach tych diakon stały pełni przede
wszystkim posługę liturgiczną, a także posługę caritatis na rzecz potrzebujących i ubogich39.
Teologicznym wymiarem przywracanego diakonatu stałego zajęli się również dwaj wielcy teologowie XX w. – Karl Rahner SJ oraz Yves Congar OP.
Novum w nauczaniu Soboru Watykańskiego II stanowiło przypomnienie prawdy
o diakonijnym (służebnym) wymiarze hierarchicznych funkcji w Kościele powszechnym oraz podkreślenie zasady uczestnictwa całego ludu Bożego w kapłańskiej, prorockiej oraz królewskiej funkcji Chrystusa. Zarówno Congar, jak
i Rahner konstruowali swoje refleksje teologiczne dotyczące diakonatu na podstawie powyższego stwierdzenia soborowego.
Francuski dominikanin poświęcił wiele uwagi zagadnieniom związanym
z teologią odnowy diakonatu stałego. Postawił on – przełomową jak na ówczesne czasy – tezę, zgodnie z którą Kościół to przede wszystkim lud Boży. Zdaniem Marczewskiego, w takim ujęciu eklezjologicznym „znajduje on kategorię,
«która łączy hierarchię i świeckich i tworzy fundamenty pod odnowę diakonatu»”40. Congar wyszedł z założenia, że lud Boży rozumiany jako Kościół, ale
i każdy z członków budujących tę wspólnotę, z natury powołany jest nie tylko
do kapłaństwa wspólnego, ale i do diakonii. Fakt ten nie przeszkadza jednak
w tym, by niektórzy, czujący się szczególnie wezwani do służby, oddali się posłudze diakona w sposób sakramentalny i trwały. Dominikański teolog tak pisał
na ten temat: „Wszyscy są kapłanami, niektórzy są kapłanami ze specjalnego
tytułu. Wszyscy mają zadania misyjne, na niektórych zadania te zostały nałożone w szczególny sposób. [...] W ten sam sposób wszyscy są zaangażowani
w diakonię, lecz niektórzy poświęcają się jej w sposób szczególny”41. Congar
pojęcie diakonii utożsamia z istotą życia ludzi wierzących w Chrystusa. Diakonia odpowiada także innemu określeniu – byciu uczniem Jezusa42. W obrębie
tej właśnie służby – diakonii, jak podkreśla Marczewski, „Nowy Testament zna
poszczególne urzędy lub funkcje, których nazwy związane były ze spełnianiem
określonych posług. Charakterystyczne – kontynuuje Marczewski – dla okresu
nowotestamentowego było związanie elementu personalnego i funkcjonalnego
w osobie sprawującego urząd”43.
Czym jest diakonat stały?, 20.10.2013, https://katowice.dominikanie.pl/2013/10/20/czym-jestdiakonat-staly/ (17.04.2021).
40
 M. Marczewski, Diakonat stały. Historia, dz. cyt., s. 161.
41
 Y. Congar, Diakonia w duchu Soboru Watykańskiego II, „Novum” nr 4-5 (1979) s. 83.
42
 Tamże, s. 162.
43
 Tamże.
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Natomiast niemiecki teolog Karl Rahner jako pierwszy zajął się problemem
teologii odnowy diakonatu stałego. Na kwestię posługi diakońskiej spojrzał on
w kontekście tworzącej się „teologii kapłaństwa urzędowego”. Podobnie jak
Congar podkreśla on powszechność istnienia w Kościele wspólnej diakonii,
do której powołany jest cały Lud Boży. Zwraca on uwagę na istnienie, obok
wspólnej diakonii, diakonii urzędowej. Każdy urząd w Kościele związany jest
z jednej strony z pełnomocnictwem, uzdolnieniem do podjęcia służby na rzecz
drugiego oraz ze zobowiązaniem. Z drugiej zaś strony – urząd ten domaga się
struktury instytucjonalnej w obrębie wspólnoty wierzących, którą uosabia Kościół. W Kościele tym istnieje potrzeba urzędu, który partycypowałby w diakonii wspólnej – powszechnej poprzez spełnianie poszczególnych zadań i funkcji
wynikających ze święceń44. Jak zauważa Marczewski, „tak rozumiany diakonat
– ujmując rzecz od strony negatywnej – nie powinien mieć związku z funkcją
kierowania, która z natury rzeczy przynależy biskupowi i prezbiterom, ani stać
się okazją do przeniesienia na diakona obowiązku wspólnej całemu Kościołowi
diakonii, tak charakterystycznej dla posługi całego Kościoła”45.
Sobór Watykański II teologiczną konieczność przywrócenia posługi diakonatu stałego wyprowadza m.in. z zaproponowanego w trakcie obrad obrazu
Kościoła ujmowanego w perspektywie posług, urzędów, charyzmatów oraz stanów, a także wspólnoty wspólnot46. Refleksja posoborowa próbowała dokonać
opisu złożonej struktury Kościoła. W tym celu posługiwała się różnego rodzaju
obrazami. Uczestnicy Vaticanum II zdawali sobie sprawę z tego, że podkreślanie jedynie wymiaru hierarchiczno-instytucjonalnego Kościoła jest nie do utrzymania. Dla określenia złożonej rzeczywistości eklezjalnej zaproponowano więc
m.in. takie kategorie jak wspomniany już lud Boży, Mistyczne Ciało Chrystusa
czy sakrament zbawienia. Jednak „[...] uznano, że centralną i porządkującą ideą
nauki o Kościele [...] jest eklezjologia komunii”47. W tym kontekście należy
spojrzeć na teologiczne rozumienie diakonatu stałego, który w takim ujęciu Kościoła wydaje się w nim integralnym i istotnym elementem. W Lumen gentium
czytamy, że „celem pasterzowania Ludowi Bożemu i jego nieustannego pomnażania Chrystus Pan ustanowił w swoim Kościele rozmaite posługi, które nakierowane są na dobro całego Ciała”48. Jedną z takich posług jest, rzecz jasna, diakonat stały, który zostaje usytuowany obok episkopatu i prezbiteratu. Posługa
diakońska staje się istotnym elementem w soborowej koncepcji i wizji Kościoła. W posłudze tej uwidacznia się w wyraźny sposób uczestnictwo na sposób
 M. Marczewski, Diakonat stały. Historia, dz. cyt., s. 143.
 Tamże.
46
 Por. W. Śmigiel, Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium
teologicznopastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962-2009), Lublin 2010, s. 100-108.
47
 Tenże, Diakonat stały w Kościele, s. 90.
48
 KK nr 18.
44
45
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sakramentalny w posłudze jedynego Pośrednika – Jezusa Chrystusa. W urzędzie
diakona widzimy również służebną postawę Kościoła wobec nadprzyrodzonych
(duchowych) oraz przyrodzonych (materialnych) potrzeb każdego człowieka.
„Wprowadzenie diakonatu stałego uzasadniono potrzebą ubogacenia Kościoła
darem, który otrzymał u swoich początków, stanowiący poniekąd element jego
hierarchicznej struktury, a także sprawiający ożywienie wspólnot chrześcijańskich” – konkluduje Dyduch49.

3. Dyskusja o potrzebie wprowadzenia
diakonatu stałego w Polsce
Pierwsze święcenia diakonatu stałego w Kościele rzymskokatolickim w Polsce odbyły się w czerwcu 2008 roku. Jak podkreślają komentatorzy, wydarzenie
to stanowiło swego rodzaju cezurę w historii polskiego katolicyzmu, pojawiło się bowiem nowe i niespotykane dotychczas w Kościele rzymskokatolickim w Polsce powołanie50. Wprowadzenie diakonatu stałego uzależnione było
przede wszystkim od decyzji polskich biskupów. Konferencja Episkopatu Polski wystąpiła do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na wprowadzenie diakonatu stałego dopiero w 2001 roku. Decyzję tę podjęto uchwałą podczas 313.
zebrania plenarnego w Łowiczu. Wśród członków episkopatu nie było jednak
jednomyślności co do słuszności wprowadzania w polskim Kościele instytucji
diakona stałego. Znaczna większość hierarchów opowiedziała się za (aż 70),
ale 10 było przeciw, natomiast 7 biskupów wstrzymało się od głosu51. Decyzja
o okolicznościach wprowadzenia diakonatu stałego w danej diecezji czy wspólnocie należy do kompetencji biskupa diecezjalnego. Podejmuje on ją po zasięgnięciu opinii rad duszpasterskiej oraz kapłańskiej, a także, zgodnie z zapisami
zawartymi w Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, „po uwzględnieniu konkretnych potrzeb i specyficznej sytuacji
swojego Kościoła partykularnego”52.
Dyskusja dotycząca potrzeby wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce
wskazuje na zróżnicowane rozumienie, zarówno wśród teologów świeckich,
jak i duchownych, istoty oraz charakteru tej posługi. W debacie pojawiają się
zarówno argumenty za jak i przeciw wprowadzeniu diakonatu w formie stałej. W mass mediach i prasie spotykamy szereg różnego rodzaju komentarzy
 J. Dyduch, Rola stałych lektorów, s. 15.
 Zob. W. Rozynkowski, Diakonat stały w Kościele w Polsce – zarys historyczny, [w:] Diakonat
stały w Kościele w Polsce. Historia, s. 82.
51
 Tamże, s. 73.
52
 Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych
w Polsce, Częstochowa 2004, nr 33.
49
50
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i opinii: jedne pozytywne, ukazujące optymistyczne nastawienie do wprowadzania posługi diakona stałego w Kościele w Polsce, inne ujmujące diakonat stały
w sposób negatywny jako instytucję zbędną czy nawet szkodliwą dla Kościoła
jako takiego. Dariusz Chmielewski zauważa, że na temat diakonatu permanentnego „w mass mediach można znaleźć szereg wypowiedzi, które dobrze wpisują
się w to, co można nazwać hejtem, są tam też wypowiedzi bardzo emocjonalne,
osobiste i pełne niepokoju. [...] powtarza się wołanie: po co w ogóle ten diakonat stały! Jest on niepotrzebny, zbędny czy wręcz szkodliwy. [...] Jak «kwiatek
do kożucha» postrzegany jest diakonat permanentny w Kościele – takie właśnie
można odnieść wrażenie, obserwując dyskusje wokół diakonatu stałego, czy
wydarzeń z nim związanych [...]”53.
Niejednokrotnie postulaty dotyczące przywrócenia posługi diakonów stałych – w tym i w Polsce – wiązane są z wciąż spadającą liczbą powołań kapłańskich54. W Kościele nie brakuje głosów, że tam, gdzie jest niewystarczająca
liczba prezbiterów, rola diakonów stałych jest szczególnie ważna. Ich aktywność i zaangażowanie mogłoby przyczynić się do prawidłowego funkcjonowania parafii czy różnego rodzaju instytucji kościelnych. Urząd diakona stałego
postrzegany jest tu więc w kategorii „zastępstwa” za kapłana – swego rodzaju
„substytut” kapłana. „Słyszę czasami – pisze Draguła, że u nas nie trzeba diakonów stałych, bo jest dosyć księży. Albo odwrotnie – że trzeba święcić diakonów
stałych, bo niedługo zabraknie księży”55. Należy stwierdzić, że takie ujęcie problemu już u samych podstaw obarczone jest błędem. Jest to spojrzenie czysto
pragmatyczne, pozbawione głębszej teologicznej refleksji. Taka argumentacja
zdradza niezrozumienie istoty i natury powołania do diakonatu stałego oraz
tego, kim tak naprawdę we wspólnocie Kościoła powinien być diakon stały.
Analizując dostępne materiały i archiwalne wypowiedzi niektórych biskupów, księży czy wiernych świeckich, można zauważyć, że kwestia wystarczającej liczby czynnych duszpastersko w Polsce kapłanów była głównym argumentem przeciw wprowadzeniu diakonatu stałego. Arcybiskup Damian Zimoń,
 D. Chmielewski, „Kwiatek do kożucha”, czyli rzecz o diakonacie stałym..., [w:] Diakonat
stały w Kościele w Polsce. Powołanie – posługa – duchowość, W. Rozynkowski [red.], Pelplin
2020, s. 95.
54
 Por. T. White, Komentarz do wywiadu Abp Ryś o diakonacie stałym w Archidiecezji Łódzkiej,
19.02.2019, https://www.youtube.com/watch?v=pOqUuiAMriY&t=458s(30.04.2021): „Diakoni stali sa w polsce nie potrzebni wystarczajaco jest kapanow a nie zoantychmezczyzn z ambicjami na kaplanow ale z baba u boku” [pisownia oryginalna]. Zob. także Gabah, Komentarz
do Abp Ryś wprowadził diakonat stały w archidiecezji łódzkiej, 05.02.2019, https://info.wiara.
pl/doc/5328432.Abp-Rys-wprowadzil-diakonat-staly-w-archidiecezji-lodzkiej(30.04.2021):
„Czy jest aż taka potrzeba? bo chrztów, małżeństw i komunikuje się MNIEJ, księży na razie
drastycznie nie ubywa, kazanie także księża mogą głosić (czasem jeden ksiądz na wszystkich
mszach) lub każdy na celebrowanej przez siebie!! WIĘC PO CO?” [pisownia oryginalna].
55
 A. Draguła, Własne miejsce w Kościele.
53
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ówczesny metropolita katowicki, w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego w 1999
r. stwierdził: „Na razie problem stałego diakonatu został odłożony. Kwestia ta
– zdaniem biskupów – nie jest jeszcze należycie przygotowana. Poza tym nadal
mamy w Polsce stosunkowo dużo liczbę księży”56. Natomiast ks. Paweł Kłys
– rzecznik archidiecezji łódzkiej – komentując dekret abp. Grzegorza Rysia57
o wprowadzeniu w archidiecezji łódzkiej posługi diakona stałego zauważył, że
spadająca liczba powołań kapłańskich była jedną z głównych racji, które leżały
u podstaw decyzji o wprowadzeniu tego rodzaju posługi. W artykule opublikowanym na łamach internetowej wersji łódzkiego Gościa Niedzielnego czytamy:
„Ks. Kłys podkreślił, że decyzja abp. Rysia związana jest ze zmniejszającą się
liczbą powołań kapłańskich. «Diakoni stali pomogą księżom w ich posłudze
w parafii. Są sprawy, w których księdza nikt nie zastąpi. Ale są i takie, które za
niego może zrobić diakon» – stwierdził”58. Taki sposób myślenia wpisuje się
w nurt, według którego posługa diakona stałego postrzegana jest jedynie w kontekście zadań, a więc w sposób czysto funkcjonalny. Osoby podnoszące taki
argument wykazują brak świadomości co do „zawartej w sakramentalnej łasce
siły odnowy”59. Alberto Altana zauważa, że ujęcie diakonatu stałego jako instytucji zastępczej w odniesieniu do niewystarczającej liczby kapłanów stanowi
kontestację teologii tego urzędu60. Natomiast Draguła zaznacza, że na diakona
stałego „nie można patrzeć jak na niepełnego księdza, czyli z perspektywy tego,
czego diakon nie może robić”61. Trzeba w tym miejscu jeszcze raz podkreślić,
że powołanie do tego rodzaju posługi jest powołaniem odrębnym. Należy na
nie patrzeć z perspektywy powołania pełnego oraz finalnego, nie zaś przejściowego. Taka optyka pozwala na właściwsze zrozumienie potrzeby obecności
diakonów stałych w strukturze poszczególnych diecezji, parafii czy wspólnot.
Diakon stały ma więc swoje własne miejsce i zadania w Kościele i nie może
być postrzegany jedynie jako „zastępstwo” w sytuacji, gdy brakuje kapłanów.
Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze innym argumencie, który bywa
przywoływany w dyskusjach nad zasadnością wprowadzenia w Kościele rzymskokatolickim w Polsce posługi diakona stałego. Oponenci tej decyzji upatrują
w diakonacie permanentnym zagrożenia dla celibatu i prezbiteratu jako takie-

 Cyt. za: M. Marczewski, Diakonat stały. Historia, s. 75.
 G. Ryś, Dekret, 25.01.2019, https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2019/02/dekret-odiakonacie-stalym-w-archidiecezji-lodzkiej (04.05.2021).
58
 Abp Ryś wprowadził diakonat stały w archidiecezji łódzkiej, 05.02.2019, https://www.gosc.pl/
doc/5328432.Abp-Rys-wprowadzil-diakonat-staly-w-archidiecezji-lodzkiej (04.05.2021).
59
 A. Altana, Przywrócenie diakonatu stałego i jego współczesny rozwój, [w:] M. Marczewski
(red.), Diakon stały w Kościele współczesnym, Suwałki 1991 s. 23-51.
60
 Por. tamże.
61
 A. Draguła, Własne miejsce w Kościele.
56
57
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go62. Ich zdaniem obecność diakonów w Kościołach lokalnych może wpływać
negatywnie na osoby rozeznające drogę powołania kapłańskiego i odwieść ich
od podjęcia decyzji o wyborze takiego stanu życia. Możliwość święcenia żonatych mężczyzn na diakonów stałych, a w konsekwencji brak konieczności w ich
przypadku zachowania celibatu to zdaniem przeciwników diakonatu stałego daleko idąca ingerencja w dyscyplinę Kościoła w tej materii oraz „brak zachowania ustalonego od wieków porządku kościelnego”63.
Na koniec warto też wspomnieć o tych głosach w dyskusji nad potrzebą diakonatu stałego, które wyraźnie opowiadały się za jego wprowadzeniem w Kościele w Polsce. Wypowiedzi te wskazują na dojrzałą teologicznie refleksję nad
posługą diakona stałego i jego miejscem we wspólnocie Kościoła, zarówno
partykularnego, jak i powszechnego. Zwolennicy wprowadzenia tego urzędu
podkreślali, że błędem jest wiązanie konieczności wprowadzenia diakonatu stałego z malejącą liczbą kapłanów lub z odwrotną sytuacją, a mianowicie, wskazywaniem na brak potrzeby obecności diakonów stałych ze względu na wciąż
dużą liczbę prezbiterów. Rozynkowski zauważa, że w Polsce „stały diakonat
wprowadzono nie z powodu braku powołań kapłańskich”64. Rok 2001, gdy biskupi podjęli decyzję o wprowadzeniu tego rodzaju posługi, był czasem, kiedy
liczba powołań kapłańskich była jedną z najwyższych w historii. Autor podkreśla także, że „wprowadzenie diakonatu stałego nie wynikało [...] z potrzeby
nadrabiania, czy nadganiania, porównując się do sytuacji w Kościele winnych
krajach”65. Decyzja podjęta przez polski episkopat – pomimo przeciwnych głosów niektórych hierarchów – wydaje się więc urzeczywistnieniem zapisów zawartych w Lumen gentium, aby przywrócić w Kościele łacińskim diakonat stały,
który będzie właściwym oraz trwałym stopniem hierarchii. Rozynkowski tak
podsumowuje decyzję polskich biskupów: „Kościół w Polsce: biskupi i kapłani, dostrzegli po wielu latach przygotowań i dyskusji nie tylko możliwość, ale
również potrzebę obecności diakonów stałych”66. Biskup Andrzej Suski w ten
sposób odnosił się do wprowadzenia diakonatu stałego w Kościele w Polsce:
„Diakon stały stanowi istotne wzbogacenie misji Kościoła. [...] Również przed
Kościołem w Polsce otwierają się nowe pola posługi właściwej diakonom. [...]
 Por. K. Klimczak, Komentarz do Dekretu o Diakonacie stałym w Archidiecezji Łódzkiej, 04.02.2019,
https://www.facebook.com/ArchidiecezjaLodzka/posts/1875526115889258(04.05.2021): „Abp
Ryś dzielnie się stara, aby ilość święceń kapłańskich w Łodzi była taka jak w przeciętnej diecezji na zachód od Odry. Tak trzymać! [...] Zrobiliśmy wielki krok naprzód, ale zapomnieliśmy,
że przed nami jest przepaść” [pisownia oryginalna].
63
 D. Chmielewski, „Kwiatek do kożucha”, s. 98.
64
 W. Rozynkowski, O doświadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce,
„Diakon” nr 12-13 (2015-2026), s. 51.
65
 Tamże.
66
 Tamże, s. 52.
62
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W decyzji powziętej przez Konferencję Episkopatu Polski o wprowadzeniu stałego diakonatu jakby na nowo odzywa się głos Apostołów: «Upatrzcież, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha
i mądrości. Im zlecimy to zadanie» (Dz 6,3)”67.

Zakończenie
Na zakończenie należy raz jeszcze podkreślić, że przywrócenie diakonatu
stałego w Kościele łacińskim po ponad dziesięciu wiekach jest powrotem do
pełni sakramentalnego obrazu eklezjologicznego. Obecność diakonów stałych
pozwala na jeszcze lepszą możliwość budowania wspólnoty Kościoła, gdyż ich
posługa oraz obecność, a także specyfika powołania nie jest zagrożeniem dla
kapłaństwa – niczego mu nie ujmuje, ale wzmacnia oraz wzbogaca całą strukturę Kościoła, zarówno na poziomie powszechnym, jak i partykularnym. Pojawiająca się w różnego rodzaju dyskusjach fałszywa argumentacja, która uzależnia zasadność wprowadzenia diakonatu stałego w Polsce od liczby prezbiterów,
jest wyrazem głębokiego niezrozumienia istoty tego urzędu. Argument, zgodnie
z którym nie potrzeba diakonów stałych, gdyż jest wystarczająca liczba kapłanów, lub taki, który wskazuje na potrzebę wprowadzenia diakonatu w formie
stałej, gdyż będzie to remedium na spadającą liczbę aktywnych duszpastersko
księży, wpisuje się w nurt pragmatycznego myślenia o tym urzędzie, który daleki jest od założeń i rozwiązań przyjętych na Soborze Watykańskim II. Patrzenie
na diakonat permanentny jedynie jako na podział zadań czy też w kontekście
„zastępstwa” prezbiterów wpływa negatywnie na właściwe odczytywanie istoty
oraz charyzmatu powołania do diakonatu w stałej formie. Myślenie o diakonacie stałym w Polsce nie jest wolne od kategorii czysto pragmatycznych czy
funkcjonalnych, jednak nie brak też wypowiedzi czy refleksji, które właściwie
ujmują powołanie do tego rodzaju posługi, rozumiejąc ją równocześnie jako powołanie odrębne i własne, różne od powołania do posługi kapłańskiej. Diakoni
stali nie mają zastępować prezbiterów, lecz uzupełniać ich posługę, szczególnie
w tych środowiskach, gdzie trudno dotrzeć księżom i gdzie bardzo pomocne
jest życie w sakramentalnym związku małżeńskim.

 A. Suski, Słowo Przewodniczącego Komisji Duchowieństwa, „Diakon” nr 1 (2004), s. 9-10.
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Kanoniczne środki zapobiegawcze w przypadku
oskarżeń o czyny contra sextum Decalogi praeceptum
z osobami małoletnimi
Abstract
Canonical preventive measures in the case of accusations of acts
contra sextum Decalogi praeceptum against minors
The attitude of the ecclesiastical authority towards crimes „contra sextum” against
children and adolescents committed by clergy should be characterized by faithful implementation of canonical norms indicated by both the general and particular legislator.
Methods of responding to allegations of sexual misconduct against minors under canon
law also include remedial measures. These are not a punishment in the strict sense of the
word, as thesecan be applied at various stages of the proceedings against the accused.
These include, first of all, dismissal, the tasks and offices of the Church, the order or
prohibition of staying in a place or territory, the prohibition of public participation in
the Eucharist, and their purpose is to prevent scandal, protect the freedom of witnesses
and guarantee justice. These should be imposed in the form of a written order. These are
administered by the ordinary. These may change in the course of the proceedings, these
should be annulled when the reason for their imposition ceases to exist, but they always
cease at the end of the criminal or administrative-criminal trial. In applying them, the
Church superior must take into account both the interests of the alleged victims and
their relatives and the rights of the accused.
Keywords: canonical preventive measures, protection of minors, pedophilia
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Streszczenie
Postawa władzy kościelnej wobec przestępstw contra sextum popełnianych przez
duchownych wobec dzieci i młodzieży, powinna charakteryzować się wiernym realizowaniem norm kanonicznych, wskazanych zarówno przez prawodawcę powszechnego,
jak i partykularnego. Do przewidzianych przez prawo kanoniczne sposobów reagowania na oskarżenia o czyny nierządne z osobami małoletnimi, należy zaliczyć również
środki zapobiegawcze. Nie są one karą w ścisłym tego słowa znaczeniu, bowiem mogą
być stosowane na różnych etapach postępowania wobec oskarżonego. Należą do nich
przede wszystkim: oddalenie od posługi, zadań i urzędów kościelnych, nakaz lub zakaz przebywania na jakimś miejscu lub terytorium oraz zakaz publicznego uczestnictwa w Eucharystii. Ich celem jest zapobieżenie zgorszeniu, ochrona wolności świadków
i zagwarantowanie sprawiedliwości. Powinny być nakładane w formie pisemnego nakazu. Ich dysponentem jest ordynariusz. Mogą być zmieniane w trakcie trwania postępowania, należy je odwołać, gdy ustanie przyczyna ich nałożenia, zawsze natomiast ustają
wraz z zakończeniem procesu karnego lub postępowania karnoadministracyjnego. Przy
ich stosowaniu przełożony kościelny musi mieć na uwadze zarówno dobro domniemanych ofiar i ich bliskich, jak i prawa oskarżonego.
Słowa klucze: kanoniczne środki zapobiegawcze, ochrona małoletnich, pedofilia

Wstęp
Przestępstwa przeciwko VI przykazaniu Dekalogu popełnione przez osoby
posługujące w Kościele budzą szczególne zgorszenie i domagają się sprawiedliwego osądzenia sprawców. Stosunek do nich jest również oznaką wiarygodności przełożonych kościelnych, którzy dysponując wiedzą na temat czynów przestępczych popełnionych wobec dzieci i młodzieży, mają obowiązek reagowania
zgodnie z normami prawa państwowego i kanonicznego. Ich działania powinny
przebiegać zgodnie z normami procesowymi wyznaczonymi przez prawodawcę
kościelnego. Sądowy proces karny i postępowanie karnoadministracyjne oraz
postępowanie w oparciu o art. 21 § 2, 2o Sacramentorum sanctitatis tutela2
stanowiące sposoby prowadzenia postępowania, niejednokrotnie charakteryzują się jednak przewlekłością, natomiast domniemane przestępstwo staje się
 Jan Paweł II, Litterae apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis
Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum sanctitatis tutela
(30.04.2001), AAS 93 (2001), s. 737-739, tekst po modyfikacjach Kongregacji

2

Nauki Wiary zatwierdzonych przez papieża Benedykta XVI w dniu 21 maja
2010 r., Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21.05.2010), AAS 102 (2010), s. 419-434,
(dalej: SST).
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często przedmiotem zainteresowania mediów, co prowadzi do postulatów ukarania oskarżonego jeszcze przed wydaniem wyroku lub dekretu. Prawodawca
kościelny stoi na straży godności każdego człowieka, także tego, wobec którego
zostało wniesione oskarżenie o przestępstwo wobec małoletnich, i nie może dopuszczać do ukarania wiernego przed udowodnieniem mu winy. Czasami jednak staje wobec konieczności wyrównania sprawiedliwości, zwłaszcza, gdy zarzut wydaje się prawdopodobny, a ponadto istnieje niebezpieczeństwo dalszych
przestępczych działań ze strony oskarżonego. W tej sytuacji władza kościelna
ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom składającym zawiadomienie o przestępstwie, jak i tym, wśród których posługiwał dotychczas
oskarżony. Realizacja tych celów może dokonać się między innymi poprzez
zastosowanie środków zapobiegawczych, które pozwolą na ochronę osób zagrożonych czynami przestępczymi, a jednocześnie nie stanowią w ścisłym tego
słowa znaczeniu kary wiążącej oskarżonego. Środki te wymienione są zasadniczo w kan. 1722 Kodeksu Prawa Kanonicznego3 i 1473 Kodeksu Kanonów
Kościołów Wschodnich4. Z kolei stosowane w przypadkach oskarżeń o czyny
contra sextum, a obecne w normach kanonicznych takie figury jak karne środki zaradcze i środki dyscyplinarne, oparte są o kan. 1339 KPK i w kan. 1427
KKKW. Również one mają charakter prewencyjny i zaradczy, nie są jednak
środkami zapobiegawczymi w ścisłym tego słowa znaczeniu, dlatego zostaną
jedynie zasygnalizowane w niniejszej analizie.

1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
przestępstw contra minores
W ostatnich latach, zwłaszcza od czasu wybuchu skandali o charakterze pedofilskim w Kościele w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Irlandii, zakres
przedmiotowy przestępstw seksualnych skierowanych przeciwko osobom małoletnim ulegał zmianom. W KPK prawodawca penalizował czyny duchownego
przeciwko VI przykazaniu Dekalogu popełnione z osobą małoletnią poniżej lat
16 (kan. 1395 § 2)5. Nie uszczegóławiał przy tym tych czynów, podając jedynie
ich ogólną formułę6. Również kanoniści nie analizowali szczegółowo zagadnieCodex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), pars II,
s. 1-317, tłum. polskie, Poznań 1984, dalej KPK.
4
 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, AAS
82 (1990), s. 1148-1259, dalej KKKW.
5
 Przepis ten nie ma odpowiednika w KKKW.
6
 Kategoria tych czynów jest szeroka i obejmuje zarówno stosunek seksualny, jak i inne czynności seksualne, także dokonywane na odległość za pośrednictwem różnych form komunikacji.
3
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nia, nadmieniając o nim jedynie przy okazji analizowania przestępstw duchownych contra sextum7.
Zakres przedmiotowy przestępstwa został rozszerzony na mocy przywołanego już Listu apostolskiego motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum sanctitatis tutela z dnia 30 kwietnia 2001 r.8 i wydanego w jego konsekwencji w dniu
18 maja 2001 r. listu Kongregacji Nauki Wiary9, poprzez podwyższenie wieku
ochrony małoletnich aż do pełnoletniości. Norma ta już na stałe wpisała się
w prawodawstwo kościelne, przewyższając tym samym cezurę wiekową przyjętą w przeważającej większości państwowych systemów prawnych. Pozwoliła
przy tym na objęcie ochroną znacznie większej liczby osób, nie koncentrując
się już na samej pedofilii, ale również na czynach efebofilnych, będących przejawem niedojrzałości psychoseksualnej sprawców.
Kolejnej reformy prawa materialnego dotyczącego ochrony małoletnich
dokonał Benedykt XVI, zatwierdzając 21 maja 2010 r. normy wydane przez
Kongregację Nauki Wiary10. W ich myśl z osobą małoletnią zrównana została osoba dorosła, trwale niezdolna do pełnego posługiwania się rozumem
(art. 6 § 1, 1° SST). Z tej racji ochrona przed przestępstwami seksualnymi
została rozciągnięta także na tych, którzy cierpią na choroby psychiczne lub
niedorozwój umysłowy, przy czym nie musieli być oni całkowicie pozbawieni
używania rozumu. Wystarczyło, że ich sfera wolitywna nie pozwalała na podejmowanie suwerennych decyzji o podjęciu kontaktu seksualnego, bądź niedorozwój nie pozwalał na zrozumienie dokonujących się czynności.
Normy definiowały także nowe przestępstwo polegające na nabywaniu albo
przechowywaniu lub rozpowszechnianiu materiałów pornograficznych a clerico
turpe patrata przedstawiających małoletnich poniżej 14 roku życia. Przestępstwo to mogło dokonać się w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek
urządzenia (art. 6 § 1, 2° SST). Trzeba zwrócić uwagę, że w myśl tego przepisu nie każde posiadanie i wykorzystywanie materiału pornograficznego jest
działaniem przestępczym, a jedynie to, które jest dokonane w celach lubieżnych. Ponadto prawodawca chcąc, by norma miała jak najbardziej generalny
charakter, nie ograniczył sposobu korzystania z pornografii dziecięcej, przez co
 Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, część szczegółowa, Warszawa 2003, s. 163-166.
 AAS 93 (2001), s. 737-739.
9
 Kongregacja Nauki Wiary, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosquae Ordinarios et Hierarchos interesse habentes: de delictis
gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis (18.5.2001), AAS 93 (2001),
s. 785-788, tłum. polskie Miesięcznik Pasterski Płocki, 68, 10 (2001), s. 415-417. Wiek ochrony ofiar na mocy indultu Stolicy Apostolskiej został podniesiony do 18 roku życia w 1994 r.
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a w 1996 r. w Irlandii.
10
 Kongregacja Nauki Wiary, Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis
seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis (21.05.2010), AAS 102
(2010), s. 419-434.
7
8
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spowodował, że każde korzystanie lubieżne jest działaniem przestępczym. Tak
sformułowane przestępstwo stanowiło novum i rozszerzało zakres ochrony, było
jednak krytykowane za zbyt niską cezurę wiekową, dzięki której osoby korzystające z materiałów lubieżnych mogły uniknąć odpowiedzialności11.
Nieścisłości te zostały usunięte wraz kolejną nowelizacją dokonaną przez
papieża Franciszka na mocy Konstytucji apostolskiej Vos estis lux mundi12.
W ustawie tej w art. 1 § 1a prawodawca zawarł trzy rodzaje przestępstw contra
sextum Decalogi preceptum, które stanowią zarówno kontynuację, jak i uzupełnienie poprzednich regulacji13.
Pierwszy rodzaj tego typu przestępstw polega na zmuszaniu kogoś, poprzez
zastosowanie przemocy lub groźby, lub też nadużywając władzy, do dokonywania lub poddawania się czynnościom seksualnym. Treść tej normy jest nawiązaniem do przywołanego już kan. 1395 § 2 KPK, w którym prawodawca
stanowi, że przestępstwem jest czyn przeciwko VI przykazaniu Dekalogu połączony z użyciem przymusu lub groźby14. Rozszerzeniem normy kodeksowej jest
natomiast penalizacja czynu polegającego na doprowadzeniu do czynności seksualnych poprzez nadużycie władzy. Chodzi tutaj o władzę kościelną, zarówno
wynikającą z przyjętych święceń, jak i otrzymaną na mocy urzędu lub delegacji.
Zatem przestępstwa może dokonać zarówno osoba nadużywająca władzy święceń, jak i władzy rządzenia, i to we wszystkich jej przejawach: ustawodawczym, wykonawczym lub sądowniczym. Nie trzeba przy tym używać władzy
w samym momencie popełnienia przestępstwa. Wystarczy, że doprowadzenie
do czynności seksualnej dokonało się przez osobę, która dysponowała władzą
i wykorzystała ją do wzbudzenia w ofierze poczucia zależności, nieumiejętności
 
Zob. D. Cito, Las nuevas normas sobre los «delicta graviora», „Ius Canonicum” 50
(2010), s. 643-658; D. Astigueta, Ultime modfiche al motu proprio delicta graviora, w: Il quindicesimo anniversario dell’istituto di diritto canonico „Ad instar facultatis” dell’Universita Cattolica Pazmany Peter, red. S. Szuromi, Budapeszt 2011,
s. 69-87.
12
 Franciszek, List apostolski motu proprio Vos estis lux mundi (9.05.2019), http://www.vatican.
va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos
-estis-lux-mundi.html, (dostęp 6.02.2021), dalej VELM.
13
 Wśród aktów prawnych dotyczących ochrony małoletnich należy zauważyć jeszcze List apostolski motu proprio papieża Franciszka Come una madre amorevole, AAS 108 (2016), s. 715-717,
w myśl którego do odpowiedzialności karnej w postaci usunięcia ze stanowiska podlega biskup
diecezjalny, eparcha oraz ten, na kim choćby tymczasowo spoczywa odpowiedzialność za Kościół partykularny albo inną wspólnotę wiernych, o których w kan. 368 KPK i 313 KKKW, jeżeli wobec zgłoszonych mu nadużyć wobec nieletnich lub bezbronnych dorosłych wykazał się
poważnym brakiem sumienności. Pojęcie bezbronnego dorosłego jest zakresowo szersze niż
osoby dorosłej, trwale niezdolnej do pełnego posługiwania się rozumem, o której prawodawca
normował w 2010 r., ale takie samo jak osoby bezradnej, o której w VELM.
14
 Zob. D. Borek, Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym, Tarnów 2015, s. 72-75.
11
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odmówienia lub w inny sposób nie pozwoliła na przeciwstawienie się dokonywanym czynnościom seksualnym.
Drugą postacią przestępstwa zawartą w VELM jest dopuszczenie się czynności seksualnych z osobą małoletnią lub bezradną (persona vulnerabile). Pojęcie osoby małoletniej jest oczywiste (kan. 97 § 1 KPK i art. 1 § 2a VELM)
i nie nosi w tym przepisie żadnych ograniczeń interpretacyjnych15. Z kolei jako
osobę bezradną prawodawca kościelny definiuje każdą osobę chorą, z ułomnościami fizycznymi lub umysłowymi oraz pozbawioną wolności osobistej, która
faktycznie, nawet sporadycznie, ma ograniczoną zdolność rozumienia, chcenia
lub przeciwstawienia się agresji (art. 1 § 2b VELM). W myśl tego unormowania
przedmiotem przestępstwa mogą być zatem osoby niepełnosprawne fizycznie
lub psychicznie, które nie są w stanie obronić się przed agresorem, osoby nie
dysponujące pełną wolnością osobistą, osoby uzależnione, a także znajdujące
się, choćby z własnej winy, pod wpływem środków psychoaktywnych. Trudno
pokusić się o taksatywne wyliczenie możliwych przypadków, ponieważ pod zawartymi przez prawodawcę pojęciami może kryć się wiele osób i przypadków.
Ich wspólną cechą jest nieumiejętność w pełni świadomego i dobrowolnego
kierowania swoim postępowaniem nakierowanym na wyrażenie zgody na udział
w czynności seksualnej. Trzeba przy tym zaważyć, że zakres tej normy jest
znacząco rozszerzający w stosunku do zapisów dokumentu Kongregacji Nauki
Wiary z 2010 r, który chronił jedynie osoby habitualnie niezdolnie do posługiwania się rozumem. W konsekwencji różne dykasterie Stolicy Apostolskiej
są kompetentne w rozpatrywaniu przypadków przestępstw wobec osób trwale
niezdolnych do posługiwania się rozumem i osób bezradnych16.
Ostatnią formą przestępstwa contra sextum zdefiniowanego w VELM jest
to, które polega na wytwarzaniu, prezentowaniu, przechowywaniu lub rozpowszechnianiu, także telematycznie, pornografii dziecięcej oraz rekrutowaniu lub
nakłanianiu osoby małoletniej lub bezradnej do udziału w prezentacjach pornograficznych. Ustawa zawiera przy tym definicję pornografii dziecięcej. Jest nią
„jakiekolwiek przedstawianie osoby małoletniej, niezależnie od zastosowanych
środków, zaangażowanej w jednoznaczne czynności seksualne, rzeczywiste lub
symulowane, oraz jakiekolwiek przedstawianie narządów płciowych małolet P. Skonieczny, Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia, „Sympozjum” 20 (2016) nr 2, s. 79.
16
 Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec
małoletnich, wersja 1.0 (16.07.2020), I, 5°, tekst za: Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny. Dokumenty. Komentarze, [red.] P. Studnicki,
M. Dalgiewicz, Ząbki 2020, s. 59-99. Trzeba jednak wyraźnie zauważyć, że Vademecum nie
jest ani tekstem normatywnym, ani nowelizacją wcześniejszych przepisów, a jedynie stawia
sobie za cel „lepsze objaśnienie toku postępowania”.
15
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nich w celach przede wszystkim seksualnych” (art. 1 § 2c VELM). Należy zatem podkreślić, że uległa zmianie cezura wiekowa redukująca przestępstwo do
pornografii przedstawiającej osoby poniżej czternastego roku życia. Ponadto
także w tym przestępstwie prawodawca zrównał małoletniego z osobą bezradną,
czyniąc te osoby przedmiotem przestępstwa w postaci rekrutowania lub nakłaniania do udziału w prezentacjach pornograficznych. Trzeba natomiast zauważyć, iż normy VELM nie podają, że przestępstwem jest nabywanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie materiałów pornograficznych tylko wtedy, gdy
dokonuje się w celach lubieżnych. Nie wydaje się co prawda, by prawodawca
zamierzał penalizować przywołane czyny dokonujące się z innych powodów,
jak na przykład gromadzenie dowodów w postępowaniu karnym przed trybunałem kościelnym, jednak w celu zachowania precyzji w akcie stanowienia prawa,
warto by dokonać uściślenia normy.
Poza prawem powszechnym, przestępstwa contra minores definiowane są
również w prawie partykularnym. Jeżeli chodzi o Kościół w Polsce należy
przywołać przede wszystkim Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski z 2014
r., które były już dwukrotnie nowelizowane17. W ich myśl pierwszym przestępstwem jest czyn przeciwko VI przykazaniu Dekalogu popełniony z niepełnoletnim18 poniżej osiemnastego roku życia, przy czym z niepełnoletnim zrównana
jest osoba, która w sposób trwały jest niezdolna do posługiwania się rozumem.
Trzeba zauważyć, że polski prawodawca partykularny wydaje się nie zauważać
w ostatniej nowelizacji z 8 października 2019 r. postanowień VELM, które rozszerzają zakres ochrony na wszystkie osoby bezradne, co jest pojęciem zakresowo szerszym niż to przywołane w Wytycznych. Drugim przestępstwem jest to
zdefiniowane w art. 1 § 1a VELM, dotyczące nabywania, przechowywania lub
 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, Uchwała nr 13/366/2014 z 8.10.2014 r., znowelizowana na mocy uchwały nr 5/376/2027 z 6.06.2017 r. i na mocy uchwały nr 14/384/2019
z 8.10.2019 r., „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 31 (2019), s. 261-270.
18
 Pojęcie to, używane również w normach prawa partykularnego w Polsce, jest w rozumieniu
prawodawcy Kościelnego jednoznaczne z pojęciem małoletniego. Trzeba jednak zwrócić uwagę na nieścisłość, bowiem pojęcie małoletniego w polskim porządku prawnym jest używane
w prawie cywilnym i oznacza osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia (art. 10 §
1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. poz.
1740, 2320), natomiast pojęcie niepełnoletniego wydaje się analogiczne do pojęcia nieletniego używanego w prawie karnym i oznaczającego osobę, która w chwili czynu zabronionego
nie ukończyła siedemnastego roku życia, czyli wieku, który jest wymagany do ponoszenia
odpowiedzialności karnej (art. 10 Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1444, 1517). Możliwe, że prawodawca partykularny próbuje wprowadzić
nowe pojęcie, z tym że chociaż jest ono obecne w powszechnym kościelnym ustawodawstwie
pozakodeksowym, to jednak nie znajduje się w normach generalnych określających pozycję
wiernego w oparciu o okoliczność wieku.
17
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upowszechniania pornografii dziecięcej. Tu również trzeba stwierdzić, że brakuje odniesienia do norm zawartych w VELM, bowiem o ile w myśl prawodawcy powszechnego pornografia dziecięca jest pojęciem obejmującym wszystkich
małoletnich, to w przypadku znowelizowanych norm Konferencji Episkopatu
Polski wciąż mowa o przedstawianiu małoletnich poniżej czternastego roku życia. Nie zmienia to oczywiście konieczności stosowania się do unormowań prawa powszechnego, stanowi jednak znaczącą niestaranność w nowelizacji prawa
partykularnego.
Z kolei jeżeli chodzi o podmiotowy zakres przestępstw contra sextum z osobami małoletnimi, to w myśl przywołanych wyżej aktów prawnych może je
popełnić przede wszystkim duchowny, a więc diakon, prezbiter i biskup. Trzeba
jednak zauważyć, że zgodnie z art. 1 § 1 VELM, podmiotem zdefiniowanych
tam przestępstw są również członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy nie przyjęli sakramentu święceń. Także
w kontekście czynów przestępczych contra sextum polegających na nadużyciu władzy trzeba mieć na uwadze, że udział we władzy rządzenia mogą mieć
również świeccy, chociaż w kontekście przywołanego artykuły VELM będą to
świeccy należący do szeroko rozumianego życia zakonnego.
Nieco inaczej unormowany jest podmiot wyżej wymienionych przestępstw
w prawie partykularnym. O ile Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski przy
definiowaniu prawa materialnego podmiotem czynów contra sextum Dekalogi
paraeceptum czynią wprost osoby duchowne, to już w normach proceduralnych
nakazują w sposób analogiczny, mutatis mutandis, postępować w przypadku
nadużyć przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą małoletnią poniżej
osiemnastego roku życia popełnionych przez osoby konsekrowane lub innych
świeckich działających w strukturach kościelnych19. Zalecenie to – w świetle
zasad kościelnego prawa karnego – chociaż niewątpliwie słuszne duszpastersko
i mogące mieć pozytywny wpływ na wiarygodność wspólnoty Kościoła, wydaje się jednak w części pozbawione podstaw prawnych, bowiem przypisuje do
określonej procedury karnej za konkretne przestępstwo osoby, które zarówno
w myśl prawa powszechnego, jak i partykularnego nie są w stanie popełnić
tego typu przestępstw. Słuszne wydaje się jedynie wskazanie jako podmiotu
przestępstwa osób życia konsekrowanego, bo chociaż jest to pojęcie nieostre,
to jednak odpowiadające w pewnym zakresie art. 1 § 1 VELM normującemu,
że przestępstw seksualnych mogą dopuszczać się członkowie instytutów życia
konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Przy czym jest to pojęcie
szersze niż wyrażone w prawie powszechnym, bo pod pojęciem osób konsekrowanych należy rozumieć również dziewice i wdowy konsekrowane, które
 Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
art. 18.
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nie zawierają się w wyliczeniu podmiotów zawartym w VELM. Wydaje się ponadto, że zakres materialny przestępstw contra sextum, które mogą popełnić,
jest mniejszy, niż zawarty w art. 1 § 1a VELM. Trudno natomiast znaleźć uzasadnienie dla świeckich działających w strukturach kościelnych jako podmiotu
przestępstw seksualnych, skoro nie są wymieniani jako osoby mogące dopuszczać się tego typu przestępstw ani w prawie powszechnym, ani partykularnym.
Wydaje się, że ich karanie mogłoby być możliwe dopiero na gruncie kan. 1399
KPK i jedynie w odniesieniu do tego kanonu mogłaby, wobec tych osób, być
stosowana procedura zmierzająca do wydania wyroku lub dekretu karnego.
A zatem środki zapobiegawcze w przypadku oskarżeń o czyny contra minores będą dotyczyły przede wszystkim wiernych duchownych. Wobec nich będą
również najbardziej skuteczne, ponieważ w praktyce będą odsuwały od posługi
duszpasterskiej i związanej z nią władzy święceń oraz w niektórych przypadkach, władzy rządzenia.

2. Poszczególne środki zapobiegawcze
Zasadniczo normy odnoszące się do środków zapobiegawczych znajdują
się w kan. 1722 KPK. Dotyczy on co prawda procesu karnego, ale zgodnie
z wolą prawodawcy może znaleźć zastosowanie także w postępowaniu przygotowawczym20. Środki zaradcze same w sobie nie są karą, bowiem te mogą
być nakładane jedynie za pomocą wyroku kończącego proces karny lub dekretu
finalizującego postępowanie karnoadministracyjne. Są natomiast aktem administracyjnym, czyli decyzją władzy wykonawczej podjętą w konkretnej sprawie21.
Zostają przedstawione adresatowi jako decyzja, co do której powinien się zastosować. W tej sytuacji nakładający środek zaradczy powinien poinstruować
duchownego, którego on dotyczy, że nie jest to uznanie jego winy, ale jedynie
zabezpieczenie na tym etapie postępowania22. Można w nich jednak odnaleźć
podobieństwo do niektórych kar ekspiacyjnych wymienionych przez prawodawcę w kan. 1336 § 1 KPK23. Są natomiast dolegliwością, która dotyka oskarżonego, stąd często bywają odbierane, zwłaszcza przez oskarżonego, jako kara
wydana bez przedstawienia dowodów.

 D. Borek, Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary (normy materialne i proceduralne), Tarnów 2019, s. 163-164.
21
 Zob. J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego,
Lublin 1985, s. 108-115.
22
 J. Dochnalik, Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci
i młodzieży, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 14 (2015) nr 1, s. 57.
23
 Zob. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, s. 236-245.
20
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Analizując kanonicze środki zapobiegawcze należy wskazać celowość nakładania tego typu ograniczeń. Według prawodawcy kodeksowego należą do
nich: uniknięcie zgorszenia, ochrona wolności świadków i zagwarantowanie
wymiaru sprawiedliwości.
Pierwszy cel ma wymiar wspólnotowy, bowiem pozwala wiernym, którzy
dowiedzieli się o przestępstwie, na konstatację, że władza kościelna we właściwy sposób reaguje na zaistniałe zło i w imię ewangelicznej miłości do najmłodszych i najsłabszych, nie pozwala na wyrządzanie im krzywdy. Trzeba mieć
tutaj na uwadze, że czyny przestępcze wobec małoletnich słusznie budzą szczególne oburzenie, a reakcja na nie jest sprawdzianem wiarygodności wspólnoty
Kościoła24.
Z kolei jeżeli chodzi o cel w postaci ochrony wolności świadków, to wiąże
się on z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno domniemanej ofierze, jak i osobie zgłaszającej przestępstwo. Nie chodzi tu stricte o świadków w myśl kan.
1549-1550 KPK, chociaż niewykluczone, że osoby te będą zeznawały w procesie karnym lub karnoadministracyjnym, ale o wszystkich, którzy mają – choćby
ze słyszenia – wiedzę na temat przestępstwa. Mogą to być także osoby zaufania publicznego lub osoby, które opisały przypadek przestępstwa w mediach.
W postępowaniach dotyczących przestępstw contra minores chodzi jednak
przede wszystkim o ochronę małoletnich, zwłaszcza tych, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że doświadczyli nadużyć seksualnych, i o tych, którzy byli tego świadkami. Niejako przy okazji za pomocą środków zaradczych
chroni się inne osoby, które mogłyby być zagrożone przestępstwem.
Ostatnim celem nakładania środków jest zagwarantowanie możliwości przeprowadzenia sprawiedliwego procesu25. Może być on zagrożony poprzez ryzyko
ukrywania przyszłych dowodów, grożenie ofierze lub zgłaszającemu przestępstwo, ewentualnie nakłanianie ich przekupstwem bądź szantażem do wycofania
oskarżenia, a także podważanie ich wiarygodności w celu zdezawuowania doniesienia o przestępstwie. Niebezpieczeństwo stanowią również możliwość wyszukiwania i próba przedstawiania przez oskarżonego świadków niemających
wiedzy w sprawie, za to zakładających a priori niewinność sprawcy, poprzez
powoływanie się na jego dokonania duszpasterskie.
Oczywiście nie sposób za pomocą środków zapobiegawczych uzyskać pewności realizacji zarysowanych przez prawodawcę celów, można jednak przyczynić się do ich wypełnienia, a tym samym z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo małoletnim, a z drugiej doprowadzić do wydania sprawiedliwego wyroku
lub dekretu. Paradoksalnie środki te służą również samemu oskarżonemu, bo P. Skonieczny, Przestępstwa contra mores a misja Kościoła, s. 73-74.
 Zob. G. Leszczyński, Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu, „Prawo Kanoniczne”
55 (2012) nr 4, s. 160-162.
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wiem zapewniają mu ochronę przed przedwczesną oceną oskarżenia oraz koniecznością kontunuowania posługi kapłańskiej, często także wobec osób, które
wniosły oskarżenie. Również stanowią obronę autorytetu samego ordynariusza
lub hierarchy, ponieważ chronią ich przed oskarżeniami o lekceważenie czynów
przestępczych i współudział w zgorszeniu.
Wśród mogących znaleźć zastosowanie – przy oskarżeniu duchownych
o czyny contra sextum z osobami małoletnimi – środków zaradczych, należy
przywołać jedynie te wymienione w kan. 1722 KPK. Należą do nich: oddalenie
od świętej posługi, oddalenie od jakiegokolwiek urzędu i zadania kościelnego,
nakazanie lub zakazanie pobytu w jakimś miejscu lub na terytorium, zabronienie publicznego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii26.
Oddalenie od posługi wynikającej z władzy święceń może dotyczyć zarówno celebracji Eucharystii, jak i sprawowania innych sakramentów lub sakramentaliów. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że taki zakaz nie powoduje
nieważności wykonywanych aktów władzy święceń. Ponadto zakaz ten będzie
zawsze ulegał zawieszeniu, gdy ktoś będzie prosił o sprawowanie sakramentu
w niebezpieczeństwie śmierci. Oddalenie od świętej posługi nie może także dotyczyć celebracji mszy św. modo privato.
Jeżeli chodzi o oddalenie od urzędu i zadania kościelnego, to trzeba tu mieć
na uwadze zarówno wszystkie zadania udzielone na stałe, jak i te zlecone na
czas określony, a nawet ad casum przed ich wypełnieniem. Zakaz sprawowania
zadań i urzędów może być nałożony jedynie przez tego, komu te urzędy i zadania podlegają. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że oddalenie od urzędu nie jest
tożsame z jego pozbawieniem. Jeżeli chodzi zaś o władzę wynikającą z danego
urzędu, to nie wygasa ona, chociaż nie powinna być przez oskarżonego duchownego wykonywana. Przy zastosowaniu tego środka zapobiegawczego należy
mieć na uwadze konieczność zapewnienia duchownemu godziwego utrzymania,
bowiem wraz z utratą urzędu lub zadania może mieć trudności z zapewnieniem
sobie środków do życia27. Ordynariusz nakładający ten środek musi również
zapewnić oskarżonemu mieszkanie, jeżeli nie może korzystać z tego, które było
mu przydzielone z tytułu pełnienia urzędu lub zadania.
 Podobne środki znajdują się w kan. 1473 KKKW: „Celem uniknięcia zgorszenia, ochrony wolności świadków i gwarancji wymiaru sprawiedliwości, Hierarcha, po wysłuchaniu rzecznika
sprawiedliwości i wezwaniu samego oskarżonego, może, w jakimkolwiek stadium i stopniu
procesu karnego zabronić oskarżonemu wykonywania święceń, urzędu, posługi lub innego zadania, nakazać lub zakazać pobytu w jakimś miejscu lub terytorium, a nawet zabronić publicznego przyjmowania Najświętszej Eucharystii”.
27
 Kongregacja Nauki Wiary, List do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowanie „Wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych
przez duchownych wobec osób niepełnoletnich, III, h, (3.05.2011), „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 19 (2011) nr 1, s. 45-48.
26
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Z kolei nakaz lub zakaz przebywania na jakimś miejscu lub terytorium jest
co prawda przykładem kary ekspiacyjnej, jednak w tym kontekście nie występuje jako kara, ale jako środek zapobiegawczy. W przypadku zakazu przebywania ma na celu zabezpieczenie dowodów, które mogłyby być naruszone
przez oskarżonego, gdyby przebywał w miejscu przestępstwa oraz zapobieżenie zgorszeniu, gdyby wierni musieli kontaktować się z duchownym, który jest
oskarżony o czyny przeciwko małoletnim. Ponadto chroni samego oskarżonego
przed ewentualnym samosądem ze strony tych, którzy dowiedzieli się o rzekomym przestępstwie. Natomiast nakaz przebywania w określonym miejscu jest
rodzajem zabezpieczenia przez możliwym kontaktem oskarżonego z ofiarami
i innymi osobami, które mają wiedzę na temat przestępstwa. Pozwala również
na danie duchownemu czasu, by w swoim sumieniu skonfrontował się ze stawianymi mu zarzutami.
Wreszcie zabronienie publicznego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii,
jako środek zapobiegawczy, ma za zadanie odsunięcie niebezpieczeństwa zgorszenia, które mogłoby powstać, gdyby wierni widzieli oskarżonego celebrującego publicznie Najświętszą Ofiarę, nie może być natomiast związany z zakazem
całkowitego uczestnictwa w Eucharystii, bowiem osoba obłożona zakazem dalej
ma obowiązek niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej. Nie wolno jej jedynie uczestniczyć ministerialnie w obrzędach eucharystycznych, czy to celebrując Eucharystię wraz ze zgromadzoną wspólnotą, czy też wykonując czynności
wynikające ze święceń diakonatu, posługi lektoratu lub akolitatu oraz funkcje
kantora, komentatora i inne, zgodnie z przepisami prawa (kan. 230 § 1-3 KPK).
Nie można natomiast jako stricte środków zapobiegawczych traktować innych aktów, leżących w gestii ordynariusza lub hierarchy, niż te wymienione
w kan. 1722 KPK, a które mogą mieć jednak zastosowanie w postępowaniu
wstępnym w przypadku oskarżeń o czyny contra sextum z osobami małoletnimi28. Do takich aktów należy zaliczyć przede wszystkim upomnienie kanoniczne (kan. 1339 § 1 KPK) i naganę (kan. 1339 § 2)29. Upomnienie jest formą
ostrzeżenia oskarżonego w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego
przestępstwa oraz przestrogą zarówno przed dalszymi czynami zagrożonymi
karą, jak i próbą niesprawiedliwego wpływania na postępowanie kanoniczne.
Posiada więc zarówno funkcję represyjną, jak i prewencyjną30. Ma jednocześnie
uświadomić oskarżonemu ciężar zarzucanych mu czynów. Z kolei nagana jest
środkiem mającym zastosowanie wtedy, gdy postępowanie wiernego powoduje
zgorszenie lub poważne naruszenie porządku publicznego. Chociaż zasadniczo
odnosi się do postawy lub sposobu postępowania, który charakteryzuje się cią Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych, nr 60.
 Zob. także kan. 1427 KKKW.
30
 J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna, komentarz, Warszawa 2008, s. 247-249.
28
29
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głością lub powtarzalnością31, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by została udzielona także w przypadku zgłoszenia pojedynczego czynu contra sextum
z osobą małoletnią. Jej celem jest przede wszystkim skłonienie oskarżonego do
skruchy i przywrócenie porządku we wspólnocie Kościoła. Dodatkowym celem
udzielenia nagany, podobnie jak w przypadku upomnienia, jest prewencja. Zarówno upomnienie, jak i nagana nie są karami, mogą być zatem zastosowane
także wtedy, gdy oskarżenie niesie ze sobą przynajmniej fumus delicti, przez co
narusza porządek publiczny. Innym aktem przełożonego, różnym od środków
zapobiegawczych, może być nałożenie pokuty kanonicznej, która jest obowiązkiem wykonania jakiegoś aktu religijności, pobożności lub miłości (kan. 1340
§ 1 KPK i 1426 § 1 KKKW)32, a która może zostać dołączona do środków zapobiegawczych, zwłaszcza jeżeli ordynariusz lub hierarcha uznają, że odniesie
pozytywny duchowy skutek w życiu oskarżonego.
Środkiem zaradczym nie mogą być również cenzury, które są karami zmierzającymi do poprawy sprawcy i mogą być nakładane jedynie na drodze procesu karnego lub postępowania karnoadministracyjnego. Szczególnie trzeba
zwrócić tu uwagę na karę suspensy, która zabraniając duchownemu wszystkich
bądź niektórych aktów władzy święceń i/lub władzy rządzenia oraz wykonywania wszystkich bądź niektórych uprawnień lub zadań związanych z urzędem
(kan. 1333 § 1 KPK i 1432 KKKW)33 bywa wykorzystywana przez ordynariuszy lub hierarchów do odsunięcia oskarżonego duchownego od czynności
kapłańskich. Jest to działanie nawiązujące do suspensy ab officio oraz suspensy
a divinis, które w Kodeksie z roku 191734 były nie tylko karami poprawczymi,
ale również odwetowymi, nakładanymi także na pewien czas35. Stąd stosowano
je w okolicznościach poważnego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Jednak
zgodnie z aktualnym prawodawstwem, cenzury nie mogą być stosowane jako
środki zapobiegawcze.
Prawodawca powszechny stwierdza również, że należy unikać rozwiązań,
które polegają na przeniesieniu oskarżonego na inny urząd, do innego Kościoła
partykularnego lub innego domu zakonnego. Wynika to z przekonania, że samo
oddalenie od miejsca przestępstwa lub domniemanych ofiar, nie stanowi właściwego rozwiązania problemu36.
Środki zapobiegawcze zawarte są również w prawie partykularnym, pokrywają się jednak zasadniczo z ustawodawstwem powszechnym. Należy przy Tamże, s. 250.
 Tamże, s. 255.
33
 Zob. tamże, s. 227-230.
34
 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate
promulgatus, AAS 9 (1917), pars II, s. 1-593.
35
 Zob. I. Grabowski, Prawo kanoniczne, wyd. IV, Warszawa 1948, s. 661-666.
36
 Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych, nr 63.
31
32
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wołać przede wszystkim Wytyczne KEP, w których prawodawca odwołuje się
zasadniczo do kan. 1722 KPK. Zostały one opracowane w oparciu o okólnik
Kongregacji Nauki Wiary z 3 maja 2011, który zawiera również wskazania co
do stosowania środków zapobiegawczych37. Stąd w Wytycznych KEP znajdują
się takie środki zaradcze jak: odsunięcie od pracy z dziećmi i młodzieżą oraz
poddanie się – za uprzednią, wyraźną, świadomą i wolną zgodą oskarżonego
– specjalistycznej diagnozie i w razie potrzeby terapii38. Jest to rozszerzenie
w stosunku do norm powszechnych, bowiem ani prawo kodeksowe, ani pozakodeksowe nie przewiduje takiego środka39. Dodatkowo prawodawca partykularny
normuje, że do czasu wyjaśnienia zarzutów duchowny nie może być dopuszczony do posługi oraz nie może być przeniesiony do pracy w innej diecezji. Jest
to istotne wyjaśnienie i jednocześnie nawiązanie do Vademecum Kongregacji
Nauki Wiary, bowiem wcześniejsza praktyka kościelna niejednokrotnie polegała na przeniesieniu duchownego do innego Kościoła partykularnego. Ważne
jest również dopowiedzenie, że oskarżonego nie można dopuścić do posługi,
czyli całego spectrum działań wynikających z władzy święceń, urzędów i zadań, bowiem zakaz pracy jedynie w odniesieniu do małoletnich jest trudny do
praktycznej realizacji.

3. Normy proceduralne
Zgodnie z przywołanym już kan. 1722 KPK środki zapobiegawcze może
nałożyć ordynariusz40 po wysłuchaniu rzecznika sprawiedliwości i wezwawszy
samego oskarżonego. Trzeba jednak zauważyć, że zastosowanie ich w trakcie
dochodzenia wstępnego nie wymaga zachowania wszystkich tych czynności.
Przede wszystkim na tym etapie postępowania nie występuje rzecznik sprawiedliwości, bowiem nie wniesiono jeszcze aktu oskarżenia. Ponadto w sprawach
contra sextum częściej ma zastosowanie postępowanie karnoadministracyjne,
w którym rzecznik sprawiedliwości nie występuje. Natomiast z przywołanych
 Kongregacja Nauki Wiary, List do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych”, I, d, 3; II.
38
 Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
art. 7.
39
 Zakaz kontaktu z małoletnimi jako środek zapobiegawczy proponowany jest w okólniku Kongregacji Nauki Wiary z 3 maja 2011, Kongregacja Nauki Wiary, List do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „Wytycznych”, II.
40
 Nałożenie środków zapobiegawczych, w myśl art. 15 motu proprio Vos estis lux mundi, w sytuacji zaniedbań przełożonych wymienionych w art. 6 tegoż aktu prawnego, leży również
w kompetencji właściwej dykasterii Stolicy Apostolskiej, która działa na wniosek metropolity
prowadzącego postępowanie. Omówienie tego zagadnienia, przekracza jednak znacznie ramy
niniejszego artykułu.
37
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czynności konieczne wydaje się wezwanie i wysłuchanie oskarżonego. Ordynariusz będzie miał wtedy możliwość zarówno zapoznać duchownego ze stawianymi mu zarzutami, jak i wyjaśnić, że nakładane środki zapobiegawcze nie
są karą i nie przesądzają o winie, stanowią natomiast formę ochrony zarówno
domniemanych ofiar, jak i samego oskarżonego.
Środki powinny być nałożone nakazem, chociaż należy się do nich zastosować także wtedy, gdy zostały wydane ustnie. Nakaz jest dekretem, za pomocą którego kompetentna władza kościelna jednej lub określonym osobom
wprost i zgodnie z prawem coś poleca uczynić lub czegoś zaniechać (kan. 49
KPK). Forma pisemna wynika przede wszystkim z ogólnych norm dotyczących
poszczególnych aktów administracyjnych (kan. 37 KPK) oraz z konieczności
ewentualnego udowodnienia nałożonych środków. Nakaz zawierający środek
zabezpieczający powinien być podany do wiadomości adresata zgodnie z kan.
54-56 KPK.
Ordynariusz powinien zastosować środki zapobiegawcze zawsze wtedy, gdy
oskarżenie duchownego o czyny contra sextum Decalogi praeceptum wydaje
się przynajmniej prawdopodobne. Może je również nałożyć w sytuacji, gdy
zgłoszenie, które wpłynęło, nie spełnia co prawda przesłanek przestępstwa wobec osoby małoletniej, ale sam czyn jest grzeszny, niewłaściwy lub nieroztropny. Co ważne, jako że sprawy dotyczące czynów nierządnych z małoletnimi
charakteryzują się niejednokrotnie znaczną dynamiką, bowiem często zarzuty
wobec duchownego bądź ulegają zwielokrotnieniu z racji upublicznienia czynu
i zgłaszania się nowych ofiar, bądź – co niestety rzadziej – słabną, gdy okazuje
się, że czyny i zachowania zostały nadinterpretowane, ordynariusz może zmieniać środki zapobiegawcze, zarówno zaostrzając je, jak i łagodząc. Ich stosowanie powinno być zgodne z zaistniałymi okolicznościami i zawsze mieć na
uwadze wskazaną przez prawodawcę celowość. Przy czym trzeba zauważyć,
że nie ma absolutnego obowiązku nakładania w każdej sytuacji opisywanych
środków, bowiem w konkretnej sprawie ordynariusz może innymi środkami zrealizować cele w postaci zapobieżenia powstania zgorszenia oraz ochrony ofiar
i osób zgłaszających przestępstwo. Może również poczekać na większe uprawdopodobnienie się doniesienia o przestępstwie, zwłaszcza, gdy pierwotne źródło
zgłoszenia wydaje się mało wiarygodne.
Powyższe zagadnienie wyraźnie normuje Konferencja Episkopatu Polski
w wydanych przez siebie Wytycznych. W ich myśl, ordynariusz w sytuacji ujawnienia czynów duchownego contra sextum, które dotyczyłyby wydarzeń bieżących i wydawały się prawdopodobne, ma prawo do zastosowania postanowień
kan. 1722 KPK. Z kolei jeżeli oskarżenie wskazywałoby na czyny dokonane
w niedalekiej przeszłości, lecz w aktualnej sytuacji nie byłoby bezpośredniego
zagrożenia dla małoletnich, do przełożonego kościelnego należy decyzja, czy zastosować wobec duchownego środki zapobiegawcze opisane w KPK oraz czy od157
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sunąć go od pracy z dziećmi i młodzieżą do czasu wyjaśnienia sprawy. Wreszcie,
gdy chodzi o zarzuty dotyczące dawnych czynów, należy ocenić zasadność zastosowania środków zapobiegawczych, przy zachowaniu zasady kanonicznej słuszności, czyli sprawiedliwości złagodzonej ewangeliczną miłością41. Z całą pewnością nie można natomiast czekać na wyrok sądów powszechnych, jeżeli w sprawie toczyłoby się również postępowanie wynikające z prawa państwowego42.
Przy analizowaniu norm proceduralnych dotyczących nakładania środków
zapobiegawczych rodzi się wątpliwość, czy dotkniętemu nimi wiernemu przysługuje prawo wniesienia rekursu. F. Loza w komentarzu do kan. 1722 KPK
twierdzi, że przeciwko dekretowi nakładającemu środek nie ma rekursu, ponieważ jest on wydany w ramach procesu karnego i możliwość odwołania sparaliżowałby sam proces. Dodatkowo powołuje się na kan. 1958 Kodeksu z 1917
r., który przeciwko tego typu dekretom nie przewidywał rekursu43. Wydaje się
jednak, że ta interpretacja jest właściwa tylko w sytuacji środków zabezpieczających nakładanych w trakcie procesu karnego, bowiem w myśl kan. 1732 KPK od
poszczególnych aktów administracyjnych pozasądowych wydanych w zakresie
zewnętrznym, przysługuje prawo do złożenia rekursu. Jeżeli środki nakładane są
nakazem przed rozpoczęciem procesu, to należy uznać, że przysługuje od nich
odwołanie do wyższego przełożonego za pośrednictwem autora aktu. W sytuacji
zaś, gdy oskarżony zdecyduje się na wniesienie rekursu, nie wolno ordynariuszowi odwodzić go od tej decyzji innymi środkami administracyjnymi. Wydaje
się jednak, że taki rekurs nie ma skutku zawieszającego, bowiem nie posiada
charakteru ściśle karnego (zob. kan. 1353 KPK), a zatem duchowny od początku
ma obowiązek zastosowania się do nałożonych na niego ograniczeń. Ordynariusz
ma jednak powinność zadbania, by wskutek nałożonych środków duchowny nie
został pozbawiony tego, co jest konieczne do życia44. Ponadto cały czas należy
pamiętać, że duchowny obłożony środkami zaradczymi nie może być traktowany
jak przestępca, ponieważ nie potwierdzają one jednocześnie ani prawdziwości
złożonych oskarżeń, ani poczytalności domniemanego sprawcy.
Środki zapobiegawcze, nałożone w postępowaniu wstępnym, należy potwierdzić wraz z rozpoczęciem procesu karnego lub karnoadministracyjnego.
Również wtedy można zastosować środki bardziej odpowiednie do pojawiających się okoliczności, co zakłada zarówno ich złagodzenie, jak i zaostrzenie.
 Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
art. 7.
42
 F. Lempa, Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok
2013, s. 109.
43
 F. Loza, Proces karny. Komentarz do kan. 1717-1731, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, P. Majer [red.], Kraków 2011, s. 1288-1298.
44
 Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego,
aneks nr 2, art. 2, 3°.
41
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Mogą być również nakładane w trakcie trwania procesu, czy to karnego, czy
karnoadministracyjnego. Wydaje się, że w tym czasie kompetentny dalej jest ordynariusz, a dodatkowo w trakcie procesu karnego uprawnienie to przysługuje
wyznaczonemu przewodniczącemu trybunału na wniosek rzecznika sprawiedliwości (SST art. 19)45.
Środki zapobiegawcze należy zawsze odwołać z chwilą, gdy ustanie przyczyna ich nałożenia, czyli gdy zarzuty wobec duchownego zostaną odwołane lub wstępne dochodzenie wykaże ich nieprawdopodobieństwo. Zaleca się
jednak szczególną roztropność w ustalaniu, czy przyczyna nałożenia środków
ustała46. Może się bowiem zdarzyć, że wycofanie zarzutów wynikło z niesprawiedliwych działań oskarżonego. W tej sytuacji lub w przypadku pojawienia się
nowych zarzutów, nie wyklucza się możliwości ponownego nałożenia środków.
Zarówno odwołanie, zmiana, jak i ponowne ich nałożenie muszą mieć formę
dekretu i być podane do wiadomości oskarżonego.
Ponadto środki zapobiegawcze tracą moc z chwilą zakończenia ewentualnego procesu karnego. Jeżeli oskarżony został uniewinniony lub odstąpiono od
wymierzenia kary, dalsze stosowanie środków byłoby niesprawiedliwe. Natomiast jeżeli została na duchownego nałożona kara, to przejmuje ona rolę dotychczas stosowanych środków, przy czym nie wyklucza się podobieństwa kary
do wcześniej zastosowanych środków, zwłaszcza, jeżeli na przestępcę została
nałożona kara ekspiacyjna lub suspensa. Trzeba jednak zauważyć, że w przypadku apelacji lub rekursu środki zapobiegawcze pozostają w mocy do czasu
wydania prawomocnego wyroku lub decyzji47.

Zakończenie
Podsumowując należy zauważyć, że karne środki zaradcze zabezpieczają
poczucie sprawiedliwości wspólnoty Kościoła, chronią przed zgorszeniem oraz
zabezpieczają wolność świadków i ewentualnych ofiar czynów contra sextum
Decalogi praeceptum. Jako że nie są karami, nie przesądzają o winie oskarżonego. Ich katalog zamieszczony w normach powszechnych oraz w prawodawstwie
partykularnym daje ordynariuszowi możliwości ich stosowania zgodnie z okolicznościami oskarżenia. Ta elastyczność, zarówno w treści, jak i w sposobie
aplikacji, pozwala na takie ich stosowanie, by z jednej strony chronić osoby
małoletnie w Kościele, a z drugiej nie przesądzać o winie sprawcy przed wydaniem sprawiedliwego wyroku.
 D. Borek, Przestępstwa zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary, s. 164.
 Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych, nr 61.
47
 Tamże, nr 149.
45
46
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Bytowa niewystarczalność
jako egzystencjalne doświadczenie człowieka
Abstract
Entity’s insufficiency as a human existential experience
Man as a personal entity is not a necessary being (like God), he is merely
an accidental being. This accepted formula explains why man is an imperfect person. Death takes away from him the existential dimension; what is
left is the spiritual dimension. The philosophical- theological language creates real elements of human existence.
Fear, as a fundamental experience of human existential insufficiency,
is a manifestation of his response to annxiety- generating stimul (wars, disastens, pandemics) which is he records in interior experience. Since he is
a transcendental being, he is capable of registering in memory phisical and
spiritual suffering which is not easily accepted. Whereas the hierarchy of values is an element of man,s intellectual and moral formation. Facing anxiety,
man has to find an answer because his nature is holistic.
Man is haunted by an irresistable pressure to improve the world. He feels
self-sufficient, despite his dependency on others. However, the fear in the
face of fate, void, lack of meaning, death, paralyses our vital dynamism and
limits our freedom. Physical and spiritual sufferng brings man the imperfection and helplessness. Illness brings about a sense of loneliness. Death is an
experience of man’s insufficiency.
Keywords: the meaning of life, bow, anxiety, suffering, malady, death
(trans. by Marek Kuczyński)
 Jan Radkiewicz – duchowny diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. prof. Uniwersytetu
Szczecińskiego, e-mail: jan.radkiewicz@usz.edu.pl.
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Streszczenie
Człowiek jako byt osobowy nie jest bytem koniecznym (jak Bóg), tylko
jest bytem przygodnym. Ta przyjęta formuła wyjaśnia, dlaczego człowiek
jest w swojej egzystencji osobą ułomną. Śmierć zabiera mu wymiar egzystencjalny, a zostaje wymiar duchowy.
Język filozoficzno-teologiczny stwarza realne elementy egzystencji
ludzkiej. Lęk jako fundamentalne doświadczenie bytowej niewystarczalności człowieka jest przejawem odpowiedzi na zewnętrzne bodźce niepokoju
(wojny, katastrofy, pandemie), które człowiek zapisuje w swoim doświadczeniu wewnętrznym. Ponieważ jest istotą transcendentalną, ma zdolność
zapisywać w pamięci cierpienia fizyczne i duchowe, trudne do akceptacji.
Natomiast hierachia wartości jest dla człowieka elementem formacji intelektualno-moralnej. Człowiek wobec licznych niepokojów musi znaleźć odpowiedź, gdyż natura jego jest celowościowa.
W człowieku istnieje nieodparte dążenie do ulepszania świata. Czuje się
on samowystarczalny, mimo wielu zależności od innych. Lęk przed losem,
przed pustką, bezsensem, przed śmiercią paraliżuje jednak nasz życiowy dynamizm i ogranicza naszą wolność. Cierpienia fizyczne i duchowe przynoszą człowiekowi poczucie życiowej niedoskonałości i bezradności. Choroba
natomiast powoduje poczucie osamotnienia. Śmierć zaś jest dla człowieka
głębokim doświadczeniem jego niewystarczalności.
Słowa kluczowe: sens życia, lęk, niepokój, cierpienie, choroba, śmierć

Wstęp
Jedynie człowiek spośród wszystkich istot żyjących na ziemi posiada świadomość tego, że istnieje. Dzięki niej może analizować swoje życie na ziemi,
a więc pytać o jego początek, o kres, a także o jego sens. Wszystkie doznania,
jakich doświadcza w swoim życiu, człowiek odnosi do swego „ja”. Ani świat,
ani on sam nie są obce dla jego „ja”.

1. Pytania o sens
Świadomość własnego istnienia narzuca człowiekowi podstawowe pytanie:
„czy życie ma sens?”. Jest to jedno z najbardziej dotkliwych pytań ludzkich, do
tego stopnia, że człowiek „rzeczywiście nie odnajduje siebie, jeśli nie będzie
wiedział, po co żyje i dlaczego musi umrzeć”2. Skoro człowiekowi narzuca się
pytanie o sens życia i istnienia, zatem zmuszony jest on niejako wewnętrznie do
 F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, Paris 1981, s. 15.
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szukania na to pytanie wyczerpującej i zadowalającej go odpowiedzi. W przeciwnym wypadku musi zdecydować się na życie nie w pełni świadome, uciekając od pytania o sens, lub zdecydować się na dokuczliwość pytania o sens,
zaniechając szukania na nie odpowiedzi. Człowiek chce żyć świadomie, dlatego
podejmuje trud szukania odpowiedzi na pytanie o sens swojego życia. Szuka jej
w otaczającym go świecie oraz wnika w siebie (tj. w głąb swej duszy), dzięki
wrodzonym zdolnościom poznawczym. Człowiek szukając odpowiedzi na pytanie o sens chce jednocześnie znaleźć oparcie dla swego życia i swej egzystencji.
Człowiek nie tylko posiada świadomość tego, że istnieje i żyje, ale również
uświadamia sobie, iż jest istotą na ziemi najdoskonalszą. Bowiem w swoim życiu
posługuje się nie tylko zmysłami (podobnie jak zwierzęta), ale przede wszystkim
władzami rozumu, woli i uczuć. Całe naturalne wyposażenie człowieka z jednej
strony daje mu możliwości opanowania wielu zjawisk i sił przyrody, czego wyrazem jest postęp oraz kultura3. Natomiast z drugiej strony człowiek w świecie
stworzonym czuje się jakby zagrożony. Przeżywa stan lęku o to, że nie tylko są
pewne siły przyrody, wobec których jest bezsilny, ale przede wszystkim odczuwa,
że jego własne życie umyka spod jego kontroli. Wyrazem tego jest doświadczenie
zaskakiwania samym sobą. Bowiem jakże często człowiek nie potrafi opanować
wytworów własnego umysłu, co niekiedy powoduje, że człowiek już nie tylko
sam siebie zaskakuje, ale zaczyna się sam siebie lękać4.
Człowiek doświadcza, że w świecie istnieje zawsze coś, co jest godne podjęcia wysiłku i pracy. Kiedy osiągnie jakiś postawiony przez siebie cel, jego
pragnienie odkrywa coś nowego. Powstaje wobec takiej sytuacji we wnętrzu
człowieka niepokój, który albo pcha go dalej, albo całkowicie zniechęca5. Człowiek nie potrafi do końca zaspokoić swych pragnień ani także dostarczyć sobie
ostatecznego zadowolenia. W momencie, kiedy osiągnie cel swej pracy, przez
dłuższy czy krótszy moment czuje się zadowolony i szczęśliwy. Niemal w tym
samym momencie doświadcza swoistego cierpienia z powodu tego, że osiągnięte przez niego zadowolenie i szczęście są przemijające i na dłuższą metę nie są
w stanie go zadowolić oraz uszczęśliwić, bowiem nie może osiągniętego szczęścia na dłużej zatrzymać w sobie i dla siebie.
 A. Choromański, Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watrykańskiego II, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1 (2015), s. 60-61.
4
 A.Stanowski, Zagrożenia tożsamości człowieka (próba diagnozy), [w:] Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. „Gdzie jesteś, Adamie?”, B. Grodzieńska [red.], Lublin 1987,
s. 47-62: Zagrożenia rzeczowe (zewnętrzne zagrożenia biologiczno-egzystencjalne; zagrożenia
wewnętrzne (zagrożenia wolności i odpowiedzialności).
5
 W. Bożejewicz, Niepokój – znamię życia współczesnego człowieczeństwa, „Comunnio”
2 (2008), s. 81-83. Kryzys rozwoju jest także źródłem niepokoju (s. 82), chociaż niepokój jest
„trwałym elementem życia” (s. 83). To świadczy, iż życie człowieka rogrywa się w „wielopłaszczyznowej przestrzeni” (s. 81).
3
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W człowieku istnieje nieodparte dążenie do stworzenia lepszego jutra i doskonalszego świata6. Jest to bardzo mocno w każdym człowieku zakorzenione. Historia ukazuje postęp, który zapiera dech w piersi. Jest on widoczny na
odcinku medycyny, biochemii, techniki, psychologii, socjologii i całej w ogóle nauki7. Żyjemy także o wiele dostatniej, aniżeli ludzie minionych epok. Co
dawniej zdawało się możliwe jedynie w fantastycznych opowieściach na temat
przyszłości, dziś zostało po prostu urzeczywistnione. Co zaś obecnie uważamy
za nieosiągalne, bywa już planowane przez naukowców i stanowi przedmiot
eksperymentu8. Nieodparte dążenie człowieka do stworzenia lepszego świata
nie potrafi zaspokoić jego tęsknoty.
Człowiek jawi się jako wielki i zdolny, ale jednocześnie jakby na nim ciążyła jakaś ogromna wrodzona rysa kruchości. W dziedzinie gospodarczej człowiek ukazuje się jako silny i prawie samowystarczalny, natomiast w innych
dziedzinach kroczy jakby po równi pochyłej (np. w procesie humanizacji, etyki,
religii itp.). Istnieje jakby sprzeczność pomiędzy życiem, jakiego by sobie życzył każdy człowiek w świecie stworzonym, a tym życiem, jakie ono jawi się
w egzystencjalnych realiach. Szlachetne dążenia ludzkie przeplatają się z niesprawiedliwością, złem, cierpieniem, wojnami, pogromem niewinnych, nasilającymi się zbrodniami, bólem, łzami, zwątpieniem czy też dramatycznym rozczarowaniem samym życiem.
Człowiek chce i pragnie dobra, ale czyni jakże często zło. Doświadczając
takiego stanu rzeczy człowiek często wyciąga wniosek, że jego życie jest kierowane przez „ślepy los”. Ludzkie poznanie też nosi na sobie znamiona ograniczoności. Poznaje wiele zjawisk zmysłami i jakże często do tego rodzaju doświadczenia się ogranicza i w nim się zamyka. Swój szczupły zasób doświadczeń człowiek uzupełnia wiadomościami uzyskanymi od innych ludzi, których
kompetencję i autorytet w tej dziedzinie uznaje, a podane przez nich wiadomości przyjmuje za prawdziwe9. Konieczna zależność człowieka od innych ludzi
jest dla niego samego doświadczeniem swej egzystencjalnej kruchości.
Starożytni myśliciele zauważyli w człowieku istniejące zagrożenia, tkwiące
w jego wnętrzu. Epikur uważa, że zagrożeniem wewnętrznym człowieka jest
lęk10. Stoicy z kolei upatrywali wewnętrzne zagrożenie człowieka, jakie płynie
 . Melina [red.], Moralne działanie chrześcijanina, Poznań 2008, s. 146. Istnieje osobowy wymiar
L
życia ludzkiego. Osoba ludzka posiada „życie wewnętrzne”, „życie relacji” i „historię”.
7
 J. Radkiewicz, Postęp w wymiarze ludzkim i teologicznym, [w:] Duchowy wymiar twórczości,
J. Radkiewicz [red.], Szczecin 2020, s. 95-160.
8
 F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, s. 18.
9
 J. Pastuszka, Wierzę w Boga. Rozważania o Składzie Apostolskim, Katowice 1984, s. 11.
10
 Epikur wyróżnia cztery podstawowe rodzaje lęków: lęk przed bogami, lęk przed śmiercią,
lęk przed cierpieniem oraz lęk przed niemożnością zdobycia szczęścia, por. A. Krokiewicz,
Szczęście epikurejskie, Warszawa 1925, s. 114-123.
6
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z niewłaściwych potrzeb i dążeń drzemiących na dnie jego duszy, a niektórzy nawet upatrywali je w błędnych poglądach. Byli i tacy, którzy groźbę dla
człowieka upatrywali w jego afektach: człowiekowi przeszkadzają w szczęściu
afekty; bądź jeden afekt, bądź nawet wszystkie afekty, które sprowadzają się do
czterech: zawiści, pożądliwości, smutku i lęku11.
Nowożytna psychologia wszystkie zagrożenia wewnętrzne człowieka zbiera
w dwóch grupach. Pierwszą z grup stanowią: nuda, brak zainteresowania, depresja, zniechęcenie. Drugą natomiast stanowią: nadmierne podniecenie i niepokój. Osobną grupę wewnętrznego zagrożenia człowieka stanowią kompleksy:
niższości oraz poczucia winy. Francuski filozof B. Russell opisuje osiem rodzajów zagrożeń wewnętrznych człowieka. Należą do nich: życie bierne oderwane
od rzeczywistości (bowiem życie bez walki o byt i bez wysiłku nie może zadowalać w pełni człowieka); życie nadmiernie czynne oraz nadmiernie podniecone (najczęściej z powodu zbytniego niepokoju, czy to wewnętrznego, czy
to zewnętrznego); nuda (powodem jest brak harmonii powodujący zbytnią wewnętrzną ociężałość); przesycenie (bierze się, podobnie jak nuda, z braku wewnętrznej harmonii); zmęczenie (chodzi głównie o emocjonalne nadwyrężenie,
którego nie jest w stanie zregenerować sen, jak to ma miejsce przy zmęczeniu
fizycznym); zazdrość (bierze się z przykrości, żalu i niechęci do kogoś na widok jego powodzenia, szczęścia czy z powodu stanu jego posiadania); poczucie
winy (wewnętrzne przekonanie o popełnionym złu lub złym czynie wobec drugiego człowieka lub wobec Boga); mania prześladowcza (która ma swoje źródło
najczęściej w przesadnym mniemaniu o sobie i o własnej wartości) oraz lęk
przed opinią (przesadne dbanie o swoje dobre imię u innych ludzi)12.
Zagrożenia wewnętrzne człowieka mają swoje zasadnicze źródło w tym, że
nie posiada on odpowiedniej hierarchii wartości i albo przecenia swoje naturalne potrzeby, albo nie docenia swoich naturalnych dążeń i pragnień.

2. Lęk jako doświadczenie niewystarczalności człowieka
W świetle współczesnej psychologii jednym z najbardziej fundamentalnych
doświadczeń bytowej niewystarczalności człowieka jest lęk13, ponieważ nie ma
on określonego przedmiotu; jego przedmiot stanowi zaprzeczenie wszelkiego
 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 1985, s. 265.
 Por. B. Russel, Podbój szczęścia, Warszawa 1933.
13
 Lęk należy do grupy emocji człowieka. Występuje wraz ze smutkiem i prawie zawsze jemu
towarzyszy. Często mylnie lęk utożsamia się ze strachem. Chociaż mają to samo źródło pochodzenia, to jednak nie można ich ze sobą utożsamiać. Strach bowiem, w przeciwieństwie
do lęku, ma ściśle określony przedmiot, którego człowiek się realnie boi. Przedmiot strachu
można zaobserwować, określić, sprawdzić, walczyć z nim, a nawet wyeliminować go.
11

12
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przedmiotu14. Wobec tego jest najbardziej przykrym uczuciem ludzkim, bardziej
przykrym, aniżeli strach. W przypadku bowiem zastraszenia wystarczy tylko
usunąć przedmiot strachu, a samo uczucie strachu mija, natomiast przedmiotu
lęku nie można usunąć, bo go po prostu nie ma. Człowiek lęka się, sam nie wiedząc czego, dlatego trudno temu zaradzić i trudno w takiej sytuacji mu pomóc.
Człowiek w swoim życiu lęka się wielu spraw. Można ludzkie lęki uszeregować w poszczególne grupy.

2.1. Lęki symboliczne
Lęki symboliczne są dostrzegalne najbardziej u małych dzieci, szczególnie
we wczesnym rozwoju życia. W okresie mniej więcej dwóch lat dziecko doświadcza świata zewnętrznego za pośrednictwem narządów zmysłowych oraz
za pomocą oddziaływania najbliższego otoczenia. W myśleniu dziecka z tego
okresu nie zachowuje się prawie nic. Dziecko naśladuje ruchy, które widzi
w otaczającym je świecie, gdyż nie jest zdolne jeszcze do wyuczenia się nowych
ruchów drogą naśladowania. Dzięki temu u dziecka pojawiają się określone obrazy i symbole, które mogą stać się przedmiotem lęku. Ponieważ lęk nie posiada przedmiotu, dlatego jest to lęk symboliczny. Dziecko wie, że symboliczne
postaci stworzone przez fantazję nie istnieją, ale jednak... Nie wytworzyła się
jeszcze stała, lecz sprężysta pojęciowa siatka kategorii i zależności, za pomocą
której dziecko mogłoby z całą pewnością odróżnić realne od nierealnego (...).
Postaci z bajek dalej żyją w wyobraźni dziecka, a dzięki naturalnej umiejętności
tworzenia symboli nakłada ono te symbole na przedmioty ze swego otoczenia,
zjawiska, a nawet osoby15.
Lęk przed śmiercią należy do najbardziej podstawowych, powszechnych
i nieuniknionych lęków, jakich doświadcza człowiek16. Człowiek wprawdzie jest
świadomy faktu nieuchronności śmierci, a co za tym idzie całkowitego zniszczenia ludzkiego „ja”, ale żywi nadzieję na nieśmiertelność. Wszelkie dowody
na nieśmiertelność duszy ludzkiej nie potrafią całkowicie zwalczyć ludzkiego
lęku przed śmiercią. W świadomości człowieka podstawą jego egzystencji jest
ścisłe powiązanie jego podmiotu „ja” ze światem stworzonym. To stanowi podstawę doświadczenia lęku przed śmiercią, która jest niczym innym, jak zerwaniem relacji „ja” – świat.

 Por. P. Tillich, Męstwo bycia, Paryż 1983, s. 42.
 J. Raschburg, Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980, s. 53-54.
16
 L. Melina [red.], Moralne działanie chrześcijanina, s. 205. Śmierć według autora kładzie kres
ziemskiej egzystencji.
14
15
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2.2. Lęk przed losem
Lęk przed losem towarzyszy lękowi przed śmiercią. Los dlatego staje się
zagrożeniem dla człowieka, gdyż nadaje mu taki charakter właśnie lęk przed
śmiercią. Człowiek doświadcza swej naturalnej przygodności, dlatego do końca
nie ma zdolności absolutnego przewidywania, co się z nim stanie. Dlatego swoją sytuację życiową odczytuje jako narzuconą z zewnątrz, której nie jest w stanie sobie obmyśleć na drodze ludzkich zdolności myślenia. Zarówno w obliczu
losu, jak i śmierci, człowiek przeżywa zagrożenie nieistnienia, które – zdaje
mu się – wisi nad nim, jak nieunikniona konieczność17. I świadomość tej konieczności rodzi w człowieku lęk: „choć nas zasmuca nieunikniona konieczność
śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności”18.

2.3. Lęk przed pustką i bezsensem
Lęk przed pustką i bezsensem wiąże się z odczytaniem lub nieodczytaniem
naturalnego powołania do bycia aktywnym. Człowiek swoje ludzkie powołanie
odczytuje przede wszystkim w byciu twórczym, a szczególnie w spontaniczności, w przetwarzaniu ziemi w lepszą, w różnego rodzaju akcjach lub reakcjach
kulturotwórczych19. W przypadku, kiedy człowiek nie doświadcza w sobie powołania do twórczości, czyli zaangażowania sie w świat stworzony, przeżywa
lęk. Człowiek tworząc potwierdza to, że uczestniczy w dziele stwarzania i ulepszania świata: „Kocha siebie jako uczestniczącego w duchowym życiu i jako
kochającego jego treści. Kocha zaś te treści dlatego, że urzeczywistniają się
dzięki niemu. Naukowiec kocha zarówno odrywaną prawdę, jak i samego siebie, ponieważ to on ją odkrywa. Porywa go treść odkrycia (...). I nawet jeśli nie
dokonał odkrycia sam, lecz jedynie w nim uczestniczył, jest to również duchowa samoafirmacja”20.
Pustka i bezsens oznaczają dla człowieka całkowity brak samoafirmacji, jak
i jej utratę. Lęk przed bezsensem i pustką przejawia się w tym, że człowiek boi
się tego, że rzeczywistość go otaczająca traci dla niego ostateczną moc. Lęk ten
wypływa z tego, że człowiek nie posiada odpowiedniej i właściwej hierarchii
wartości, po prostu nie wie, co dla niego w życiu ma mieć wartość nadrzędną.
Lęk przed pustką dodatkowo przejawia się w tym, iż człowiek nadał rzeczom
inną, niż powinien, treść. Tym samym nie spełniają one w jego życiu właściwej
 Por. P. Tillich, Męstwo bycia, s. 47-50.
 Fragment Prefacji z Mszy św. za zmarłych.
19
 Por. J. Radkiewicz, Postęp w wymiarze ludzkim i teologicznym, s. 122-124.
20
 P. Tillich, Męstwo bycia s. 51.
17
18
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roli, a więc degradują hierarchię wartości drogą przewartościowań. Powstaje
w człowieku uczucie obojętności, a nawet awersja do świata go otaczającego.
„Człowiek jako organiczna wolność ma ją w ramach, jakie dopuszcza jego
ograniczoność. Jednakże oczekuje się od niego, że w obrębie tych granic uczyni
z siebie to, czym ma się on stać, że wypełni swe przeznaczenie. Każdym aktem
moralnej samoafirmacji człowiek przyczynia się do wypełnienia swego przeznaczenia, do realizacji, czym jest potencjalnie”21. Człowiek jako istota wolna posiada także zdolność do działania przeciwko swemu powołaniu i przeznaczeniu,
czego skutkiem jest sprzeciwianie się swej naturze, a w rezultacie zatracenie
swego przeznaczenia.
Lęki ludzkie trwają czasowo oraz pojawiają się z mniejszym lub większym natężeniem: lęk przed ciemnością, przed odpowiedzialnością, przed karą.
Wszystkie lęki człowieka pozwalają mu odczuwać pewną jego egzystencjalną
kruchość i niewystarczalność.

3. Cierpienie jako doświadczenie
niewystarczalności człowieka
Człowiek w swoim życiu, oprócz lęków, jakie go trapią, doświadcza cierpienia i choroby. Cierpienie jest dla niego osobistym doznaniem zła. Może ono
przybrać albo formę fizyczną w postaci głodu czy bólu, jak też i może mieć
zabarwienie duchowe: zazdrość, nienawiść, strapienie, żal czy rozpacz. Są cierpienia „cielesne, jeśli doznanie spełnia się w sferze wrażeń zmysłowych, i duchowe, jeśli doznanie dokonuje się w sferze świadomości i uczuć”22.
Cierpienie w człowieku powoduje brak dobrych wartości, zarówno fizycznych, jak i duchowych: brak zamożności, kalectwo, utrata osoby ukochanej,
a nawet brak sensu życia. Z tym wiąże się w wymiarze ziemskim brak poczucia
bezpieczeństwa oraz brak poczucia sprawiedliwości23.
Wiele cierpienia przynosi człowiekowi jego egzystencjalna niedoskonałość.
Człowiek na wielu płaszczyznach swojego życia ziemskiego czuje się bezradny
lub częściowo zależny24. W życiu człowieka istnieje pewna zależność między
cierpieniami duchowymi a cielesnym. Zło fizyczne może spowodować cierpienia duchowe, natomiast duchowe utrapienia mogą wpływać na fizyczne samopoczucie człowieka.
 Tamże, s. 55.
 Z. Pawlak, Cierpienie, [w:] Katolicyzm A - Z, Poznań 1982, s. 51.
23
 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11.02.1984),
[w:] Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II, Kraków 1997, s. 39-79. Jan Paweł II
rozwinął naukę o redempcyjnych wartościach cierpienia w ogóle.
24
 Por. H. Pera, Sam nie podołam, „Znak” 272-273 (1977), s. 149-206.
21
22
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3.1. Cierpienie cielesne (ból)
Cierpienia cielesne powstają na drodze aktualnego doznania, jakim jest ból
fizyczny, odczuwany także przez zwierzęta jako oddziaływanie zmysłowe. Bólu
fizycznego nie należy identyfikować z samym cierpieniem. Bowiem cierpienie
fizyczne jest stanem świadomości doznawanego bólu fizycznego. W przypadku,
gdy świadomość jest zaburzona lub wyłączona (np. w czasie narkozy), nie można mówić o doznawaniu cierpienia, gdyż nie ma oddziaływania zmysłowego.
Może zaistnieć sytuacja odwrotna, a mianowicie w chwili uświadomienia sobie
doznawania fizycznego bólu. Nawet bez oddziaływania na zmysły można przeżywać stan cierpienia fizycznego (np. urojony ból).

3.2. Cierpienie duchowe (strapienie)
Cierpienia duchowe mają to do siebie, że potrafią sięgać także do przeszłości, czyli wykraczać poza aktualne doznanie (np. wyrzuty sumienia, niepokój,
obawa, strach)25.
Cierpienie ma zasięg powszechny, gdyż dotyka w jakiejś mierze każdego
człowieka. Nadmiar cierpienia w świecie – zwłaszcza niewinnego – narzuca
człowiekowi pytanie: dlaczego?

4. Choroba jako doświadczenie
niewystarczalności człowieka
Specyficznym rodzajem cierpienia, które jest oznaką egzystencjalnej niedoskonałości człowieka, jest choroba, czy to somatyczna (organizmu), czy to
psychiczna (ducha): „Aby tylko nie zachorować. Sami nieraz tak mówimy i inni
też to powtarzają. Dla większości ludzi choroba to przykra sytuacja wyjątkowa, którą co prędzej chciałoby się mieć za sobą. A jednak choroba jest cząstką
każdego życia ludzkiego. Kto jest chory, a kto zdrowy? Moim zdaniem chory jest ten, kto natrafia na tkwiące w ciele i duszy przeszkody w rozwijaniu
się i wykorzystywaniu swoich możliwości. Każda epoka ma swoje specyficzne
choroby”26.
W każdej chorobie człowiek przeżywa samotność. Uważa bowiem, że traktuje się go już nie jako osobę rozwijającą się, ale jako rzecz: „czuję się jak

 H. Pera, Chory człowiek jako pytanie ku nam skierowane, „Znak” 241-242 (1974), s. 909-922.
 H. Pera, Sam nie podołam, s. 149.

25
26

171

Jan Radkiewicz

przedmiot oglądany i obrabiany przez najróżniejszych specjalistów czy fachowców, którzy noszą imię: „lekarz”.
Często w chorobie człowiek traci poczucie bezpieczeństwa i dlatego tęskni
za tym, by bardziej – aniżeli w sytuacji zdrowia – akceptowano jego osobę.
Wiąże się to z większym zwracaniem na siebie uwagi, jak i z większym niż
dotychczas absorbowaniem ludzi ze swojego najbliższego środowiska. Choroba
ciała bardzo wyraźnie wpływa na psychikę człowieka chorego, bowiem jest on
ze swej natury jednością psychofizyczną: „Przecież to cały człowiek we mnie
choruje, a nie tylko moja nerka” – powiedział kiedyś pewien pacjent do lekarza.
Choroba – choćby najlżejsza z punktu widzenia medycznego – potrafi całkowicie wyrwać człowieka z jego życiowego rytmu. Osłabia więzi rodzinne,
powoduje zaniedbania w pracy, w nauce, powoduje niechęć do rozrywki itd.
W takich sytuacjach w człowieku chorym nasila się poczucie osamotnienia.
Chory tak potrafi się zaabsorbować chorobą, iż przyzwyczaja się do swej
samotności do tego stopnia, że odwiedziny i kontakty z ludźmi coraz bardziej
go denerwują, rozpraszają oraz wewnętrznie rozbijają. W swoim podejściu do
choroby człowiek nie od razu ją akceptuje. Najpierw wyraźnie ją odrzuca, następnie buntuje się. W ostateczności albo rezygnuje poddając się pod jej władanie, albo do końca prowadzi walkę z chorobą, przynajmniej na płaszczyźnie
psychicznej. Bywa i tak, że człowiek w swoim starciu z chorobą od razu czuje
się niepożądany w swoim otoczeniu27.
Człowiekowi jest bardzo trudno zaakceptować i pogodzić się z chorobą
i cierpieniem. Może to nastąpić z motywacji tzw. egzystencji wyższej, aniżeli
somatyczno-psychiczna. Postawa pogodzenia się, czyli postawa cierpliwości,
domaga się bowiem odnalezienia sensu samej choroby i sensu samego cierpienia (np. w ofiarowaniu się za kogoś lub dla kogoś).
Najmocniejszym dla człowieka na ziemi doświadczeniem egzystencjalnej
niewystarczalności i kruchości jest świadomość, że prędzej czy później musi on
umrzeć. Śmierć towarzyszy człowiekowi od chwili jego narodzin. Bowiem jest
on bytem, który od strony biologicznej jest „bytem ku śmierci”28.
Śmierć, mimo swego tragizmu, jest zjawiskiem naturalnym dla człowieka, ale „mimo swej naturalności sprzeczna jest z wrodzonym pędem ku życiu. Człowiek raz do życia powołany nie może się oswoić z myślą o zagładzie
i zniszczeniu, pragnie istnieć”29.
W obliczu śmierci zagrażającej lub zbliżającej się z racji sędziwego wieku człowiek widzi w swoim życiu pojawienie się dwóch stanów: stan odrazy
i stan rozpaczy, bowiem „swego losu nie chce się przyjąć jako ustalonej kolei
 amże, s. 177-201.
T
Por. M. Heidegger, Sein zum Tode, [w:] Sein und Zeit, Tuebingen 1967, s. 252-255.
29
 S. Kaczmarek, Rozważania o życiu ludzkim, Warszawa 1979, s. 119.
27
28
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życia, a śmierci jako jego zakreślonego kresu”30. Człowiek w rozpaczy czuje,
że jest już za mało czasu, by rozpocząć życie inaczej i szukać nowych dróg
rozwiązywania jego problemów. Takie uczucie może być przez chorego manifestowane przez obrzydzenie czy też stałe niezadowolenie z poszczególnych
osób lub instytucji. Stany te są charakterystyczne, kiedy śmierć mimo młodego wieku zaskakuje człowieka. Trochę inaczej przedstawia się podejście do samej śmierci u ludzi, którzy zbliżają się do niej poprzez starość. Stary człowiek
problem śmierci ujmuje następująco: „Jestem tym, co ze mnie pozostaje przy
życiu. Wszystko zrobiłem, co zrobiłem, moja wiara, moje kwalifikacje, wytrwałość w dążeniu do celu, moja praca, moja wierność, miłość, troska, mądrość
- wszystko to są probierze indywidualnej siły życiowej i wszystko to spływa,
włącza się w życie ludzkich instytucji”31.

Zakończenie
Człowiek w obliczu śmierci doświadcza, że życie nie jest stanem statycznym, ale procesem, czyli stawaniem się. Widzi, czym jest, a czym mógłby być.
Skoro życie jest stawaniem się, to w pewnym sensie życie prawdziwe jest jeszcze nieobecne. Człowiek szuka nie tylko źródła swego życia, ale przede wszystkim całkowitego jego rozwoju ku doskonałości. Jest to charakterystyczny rys
nadziei ludzkiej, która stanowi punkt wyjścia dla nadziei chrześcijańskiej.
Wspomniana przez papieża Franciszka „światowość”32 zagraża naszej
chrześcijańskiej postawie tym, że izolując nas od Boga i złudnie czyniąc nas
samowystarczalnymi, systematycznie zabija w nas radość życia do tego stopnia,
że „społeczeństwo technologiczne zdołało pomnożyć okazje do przyjemności,
lecz nie przychodzi mu łatwo doprowadzić (człowieka) do radości”33. Bez Boga
człowiek jest w stanie znaleźć w świecie tylko całą paletę uciech, ktore zadowalają na krótko, które zadowalają aż po zapomnienie siebie samego.

 P. Hebblethwaite, Czy istnieje teologia śmierci?, „Znak” 241-242 (1974), s. 923-935; Pieper J.,
Tod und Unsterblichkeit, Muenchen 1968, s. 150-169.
31
 P. Hebblethwaite, Czy istnieje teologia śmierci?, s. 923-935.
32
 Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, Watykan 2013, nr 94.
33
 Paweł VI, Adhortacja Apostolska Gaudete in Domino, Rzym 1975, nr 22.
30

173

Jan Radkiewicz

Bibliografia
Bożejewicz W., Niepokój – znamię życia współczesnego człowieczeństwa, „Comunnio” 2 (2008),
s. 81-83.
Choromański A., Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii
Soboru Watykańskiego II, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1 (2015), s. 60-61.
Franciszek, Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, Watykan 2013.
Hebblethwaite P., Czy istnieje teologia śmierci?, „Znak” 241-242 (1974), s. 923-935.
Heidegger M., Sein zum Tode, [w:] Sein und Zeit, Tuebingen 1967, s. 252-255.
Jan Paweł II, Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11.02.1984), [w:]
Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II (t. II), Kraków 1997.
Kaczmarek S., Rozważania o życiu ludzkim, Warszawa 1979.
Krenzer F., Taka jest nasza wiara, Paris 1981.
Krokiewicz A., Szczęście epikurejskie, Warszawa 1925.
Melina L. [red.], Moralne działanie chrześcijanina (podręcznik teologii katolickiej), t. 20, Poznań
2008.
Pastuszka J., Wierzę w Boga. Rozważania o Składzie Apostolskim, Katowice 1984, s. 11.
Paweł VI, Adhortacja Apostolska Gaudete in Domino, Rzym 1975.
Pawlak Z., Cierpienie, [w:] Katolicyzm A – Z, Poznań 1982, s. 51.
Pera H., Sam nie podołam, „Znak” 272-273 (1977), s. 149-206.
Pera H., Chory człowiek jako pytanie ku nam skierowane, „Znak” 241-242 (1974), s. 909-922.
Pieper J., Tod und Unsterblichkeit, Muenchen 1968.
Radkiewicz J., Postęp w wymiarze ludzkim i teologicznym, [w:] Duchowy wymiar twórczości,
J. Radkiewicz [red.], Szczecin 2020, s. 95-160.
Raschburg J., Lęk, gniew, agresja, Warszawa 1980, s. 53-54.
Russel B., Podbój szczęścia, Warszawa 1933.
Stanowski A., Zagrożenia tożsamości człowieka (próba diagnozy), [w:] Człowiek w poszukiwaniu
zagubionej tożsamości. „Gdzie jesteś, Adamie?”, Lublin 1987, s. 47-62.
Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1985.
Tillich P., Męstwo bycia, Paryż 1983.

174

Studia Paradyskie, t. 31, 2021, s. 175–201

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz1
Szczecin
https://orcid.org/0000-0003-0239-6347

Sylwetka biskupa Wilhelma Pluty z lat 1962-1965
w relacji i działaniu twórców teczki operacyjnej
ministerstwa spraw wewnętrznych kryptonim „Kruk”
Abstract
The profile of bishop Wilhelm Pluta, 1962-1965
in the relationship and activities of the creators of the operating file
of the ministry of internal affairs cryptonym „raven (Kruk)”
After taking power, the Polish communists initially concealed their true attitude
towards the Catholic Church. Therefore, in the years 1944-1947, an open fight with the
clergy was avoided.
After achieving the first goal, already at the beginning of 1949, a massive attack
was launched against the Catholic Church. This fight was carried out in many ways
with varying intensity, the main executor of the party‘s directives in this regard was its
„armed arm“, i.e. the Security Office, and then the Security Service.
The bishop was treated by the management of section IV of the Ministry of the
Interior as a very high priority. In the fight against the Catholic Church, surveillance or
possible investigation of bishops was of particular importance.
From 1963, the basic tool of this fight was - both as a collection of necessary information about the bishop, as well as a record of plans and a chronicle of actions taken by
the security services - the Bishop Operations File (TEOB).
A mutation of TEOBs, i.e. a file for the bishop, is the file entitled „Control case
- Pluta Wilhelm. 1962-1986. Code name“ Kruk ”, archive number 5446 / K. In the
description of the resources of the archive of the Institute of National Remembrance, it
received reference number IPN BU 0608/241 and was declassified on June 18, 2009.
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Until the establishment of the Institute of National Remembrance, the file was in the
state of the Central Archives of the Ministry of Internal Affairs. The two-volume folder
contains a total of 280 pages.
The boundary years of the established case, i.e. 1962 - that is, the efforts made
by Bishop Wilhelm Pluta to obtain a passport to travel to Rome and participate in the
deliberations of the Second Vatican Council, and its closure on April 5, 1986, is a consequence of the bishop‘s tragic death in a car accident.
In the plans of the communist leadership of the Ministry of Internal Affairs, the
cryptonym. „Kruk“ was to be handed over to the „C“ Office, that is the Central Archives of the Ministry of Internal Affairs, only in 1989, and was to be scrapped, that is,
destroyed in 2005.
The operating file of the Ministry of Internal Affairs entitled „The case of control
- Pluta Wilhelm. 1962-1986 „is a testimony to the hostile actions that the security apparatus of the People‘s Republic of Poland carried out against Bishop Wilhelm Pluta, the
bishop of first the huge Gorzów Ordinariate, and from 1972 the Gorzów diocese.
The activities carried out by the Security Service, and described in this file, were
not only a passive observation of the attitudes, behavior and pastoral ministry carried
out by the bishop of Gorzów, but an active, conscious, purposeful and, above all, harmful interference in the activities of this hierarch and, above all, of a man and citizen
of the Polish state.
The profile of Bishop Pluta outlined on the pages of this file confirms that his words
to his faithful were confirmed in his life. Of course, Bishop Pluta had his vices, weaknesses and imperfections, but his flaws did not diminish his uniqueness as a tireless,
prayerful pastor of the Gorzów Church, which did not make a deal with the communist
regime fighting against the Catholic Church and faith in God.
Keywords: Church, bishop, clergy, communism, Western territories, Gorzów ordinariate, council, security apparatus, security service, operating file, pastoral service, Pluta,
Raven (Kruk)

Streszczenie
Po przejęciu władzy komuniści polscy początkowo ukrywali swoje rzeczywiste
nastawienie do Kościoła katolickiego. W związku z tym w latach 1944-1947 unikano
otwartej walki z duchowieństwem. Po osiągnięciu pierwszego celu, już z początkiem
1949 roku podjęto zmasowane uderzenie na Kościół katolicki. Walkę tę prowadzono
na wiele sposobów z różną intensywnością, przy czym głównym wykonawcą dyrektyw
partii w tym względzie było jej „zbrojne ramię”, czyli Urząd Bezpieczeństwa, a następnie Służba Bezpieczeństwa.
Osoba biskupa traktowana była przez kierownictwo pionu IV Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych niezwykle priorytetowo. W walce z Kościołem katolickim inwigilacja
lub ewentualne rozpracowanie biskupów należało do spraw szczególnej wagi. Od 1963
roku podstawowym narzędziem tej walki była – zarówno jako zbiór niezbędnych in-
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formacji dotyczących biskupa, jak i zapis planów oraz kronika podejmowanych przez
bezpiekę działań – właśnie Teczka Ewidencji Operacyjnej na Biskupa (TEOB).
Mutacją TEOB-y, czyli teczki na biskupa, jest odnaleziona przez autora w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej teczka pt. „Sprawa kontrolna – Pluta Wilhelm. 19621986. Kryptonim Kruk” o numerze archiwalnym 5446/K. W opisie zasobu archiwum
IPN otrzymała ona sygn. IPN BU 0608/241 i została odtajniona 18 czerwca 2009 roku.
Do chwili powstania Instytutu Pamięci Narodowej teczka znajdowała się na stanie
Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Teczka w dwóch tomach
obejmuje w sumie 280 stron. Lata graniczne założonej sprawy to rok 1962, czyli podjęcie przez biskupa Wilhelma Plutę starań o uzyskanie paszportu na wyjazd do Rzymu
i udział w obradach Soboru Watykańskiego II, oraz 5 kwietnia 1986, czyli jej zamknięcie w konsekwencji tragicznej śmierci biskupa w wypadku samochodowym. W planach
komunistycznego szefostwa MSW teczka sprawy krypt. „Kruk” miała być przekazana
do Biura „C”, czyli Centralnego Archiwum MSW dopiero w 1989 roku, a ulec wybrakowaniu, czyli zostać zniszczona w 2005 roku.
Teczka operacyjna MSW pt. „Sprawa kontrolna – Pluta Wilhelm. 1962-1986” jest
świadectwem wrogich działań, które aparat bezpieczeństwa PRL prowadził przeciwko
biskupowi Wilhelmowi Plucie, ordynariuszowi najpierw ogromnego ordynariatu gorzowskiego, a od 1972 roku diecezji gorzowskiej. Prowadzone przez SB działania, opisane w tej teczce, nie były tylko bierną obserwacją postaw, zachowania i prowadzonej
posługi pasterskiej przez biskupa gorzowskiego, ale czynną świadomą, celową i nade
wszystko szkodliwą ingerencją w działalność tego hierarchy i przede wszystkim człowieka i obywatela państwa polskiego.
Zarysowana na kartach tej teczki sylwetka biskupa Pluty jest dowodem, że jego słowa głoszone do wiernych miały potwierdzenie w jego życiu. Oczywiście biskup Pluta
miał jak każdy człowiek swoje przywary, słabości i niedoskonałości, jednak jego wady
nie pomniejszały jego wyjątkowości jako niestrudzonego, rozmodlonego pasterza Kościoła gorzowskiego, który nie poszedł na układ z walczącym z Kościołem katolickim
i wiarą w Boga reżimem komunistycznym.
Słowa kluczowe: Kościół, biskup, kler, komunizm, ziemie zachodnie, ordynariat gorzowski, sobór, aparat bezpieczeństwa, służba bezpieczeństwa, teczka, posługa pasterska, Pluta, Kruk.
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Wstęp
Po przejęciu władzy komuniści polscy początkowo ukrywali swoje rzeczywiste nastawienie do Kościoła katolickiego2. Wynikało to, po pierwsze, z potrzeby zjednania sobie społeczeństwa polskiego w 90% katolickiego, w celu
umocnienia władzy i wpływów3. Po drugie, w tym okresie priorytetem dla komunistycznego kierownictwa było rozpracowanie i wyeliminowanie podziemia
niepodległościowego, likwidacja PSL oraz oczyszczenie szeregów partii lewicowych z elementów „prawicowych” (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej) przed ich ostatecznym zjednoczeniem w PZPR4. W związku
z tym w latach 1944-1947 unikano otwartej walki z duchowieństwem. Po osiągnięciu pierwszego celu, już z początkiem 1949 roku podjęto zmasowane uderzenie na Kościół katolicki5. Walkę tę prowadzono na wiele sposobów z różną
intensywnością, przy czym głównym wykonawcą dyrektyw partii w tym względzie było jej „zbrojne ramię”, czyli Urząd Bezpieczeństwa, a następnie Służba
Bezpieczeństwa6.
Już we wrześniu 1945 roku rozkazem ministra Stanisława Radkiewicza powołany został do życia Departament V Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zajmujący się „zwalczaniem wrogich i szkodliwych dla interesu państwa
partii, organizacji i ugrupowań politycznych”. Jego dyrektorem została płk Julia Brystiger, szara eminencja w MBP. Struktura departamentu, zatwierdzona
 Literatura polsko- i obcojęzyczna na temat systemów totalitarnych nazizmu i komunizmu jest
już obecnie bardzo bogata. Z literatury w języku włoskim warto wspomnieć monumentalny
cykl opracowań pod redakcją ks. prof. dra hab. Jana Mikruta z Uniwersytetu Gregoriańskiego.
Collana Storia della Chiesa in Europa centro-orientale jest to w sumie 8 pokaźnych tomów
wydanych w latach 2016-2021, m.in. z lat 2020 i 2021: Sangue dei vostro sangue ossa delle
vostre ossa. Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centroorientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła, Volume I-II, a cura di Jan Mikrut, Il
Segno dei Gabrielli editori 2020; Giovanni Paolo II e la Chiesa cattolica in Unione Sovietica
e nel paesi sorti dalla sua dissoluzione. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła (19202020), a cura di Jan Mikrut, Verona 2021.
3
 Zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.
4
 Zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach. Na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Ząbki
2007; Il Partito (PZPR) come promotore della società atea, [w:] Testimoni della Fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista,
a cura di Jan Mikrut, Roma 2017, s. 721-742.
5
 Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.
6
 E. Zając, TEOK, TEOB, TEOP, czyli inwigilacja permanentna, [w:] R. Dyrcz, J. Laska,
ks. J. Raźny, E. Zając, Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB, IPN Kraków 2009, s. 25-26; D. Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów
państwowych z lat 1945-1989, tom I, Zielona Góra 2014.
2
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w marcu 1946 roku, przewidywała, że rozpracowaniem Kościoła katolickiego
i związków wyznaniowych zajmie się Wydział V, którego naczelnikiem mianowano ppłk. Józefa Dziemidoka. W styczniu 1953 roku minister bezpieczeństwa publicznego powołał osobny Departament XI, przeznaczony do zwalczania działalności związków wyznaniowych. Na jego czele stanął ppłk Karol
Więckowski. Trzy wydziały tego departamentu zajmowały się Kościołem katolickim7.
Ucieczka z kraju Józefa Światły8, wysokiego funkcjonariusza MBP, nadejście „odwilży” i przemiany „październikowe” 1956 roku wymusiły dokonanie
przeobrażeń organizacyjnych i przetasowań kadrowych w aparacie bezpieczeństwa9. Nadal jednak Kościół katolicki pozostawał „wrogiem klasowym”, którego należało zwalczać. Już od końca 1957 roku rozmaite instrukcje i materiały
szkoleniowe dotyczące pracy Służby Bezpieczeństwa coraz częściej poświęcone były działaniom operacyjnym przeciwko Kościołowi. W 1961 roku zapadła
decyzja o utworzeniu Departamentu IV Służby Bezpieczeństwa, zajmującego
się zwalczaniem Kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych.
Nastąpiło zmasowane rozbudowywanie sieci agenturalnej. Poza tym do końca
grudnia 1963 roku wydziały IV w komendach wojewódzkich MO zobowiązane
zostały do założenia teczek ewidencji operacyjnej wszystkim osobom duchownym: biskupom, księżom, zakonnikom i zakonnicom, alumnom seminariów duchownych, a także wszystkim parafiom w kraju10.
Z perspektywy bezpieki każdy ksiądz lub zakonnik i każda nawet najmniejsza struktura Kościoła katolickiego stanowiły potencjalne zagrożenie. To operacyjne założenie – dogmat w połączeniu z oceną, iż niektóre, często kluczowe, informacje bądź w ogóle nie docierały do resortu, bądź umykały uwadze
funkcjonariuszy lub też nie były właściwie interpretowane, stało się punktem
wyjścia do nałożenia na antykościelne komórki SB obowiązku „pogłębionej
i zindywidualizowanej” kontroli duchowieństwa11.
Osoba biskupa traktowana była przez kierownictwo pionu IV Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych niezwykle priorytetowo. W walce z Kościołem katolickim inwigilacja lub ewentualne rozpracowanie biskupów należało do spraw
szczególnej wagi. Od 1963 roku podstawowym narzędziem tej walki były –
zarówno jako zbiór niezbędnych informacji dotyczących biskupa, jak i zapis
 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990,
Kraków 2007, s. 105-109.
8
 Zob. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, Znak Kraków 2005, s. 135-155; A. Paczkowski,
Trzy twarze Józefa Światły. Przyczyny do historii komunizmu w Polsce, Warszawa 2009.
9
 W. Bernacki, H. Głęboki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szarek, Z. Zblewski, Komunizm w Polsce:
zdrada, zbrodnia, zakłamanie, zniewolenie, Kraków 2011, s. 261-267.
10
 R. Terlecki, s. 154-157.
11
 E. Zając, art. cyt., s. 44.
7
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planów oraz kronika podejmowanych przez bezpiekę działań – właśnie Teczka
Ewidencji Operacyjnej na Biskupa (TEOB)12.
Jak czytamy w notatce z dnia 20 lipca 1989 roku sporządzonej przez mjr.
W. Dubielisa: „negatywne opinie na temat dalszego prowadzenia TEOK zaczęły
się na początku lat 80-tych, a w 1986 r. powołano w Departamencie IV komisję, która miała zbadać ten problem i przedstawić wniosek”13. Oczywiście
nic w tej kwestii nie zrobiono, a proceder trwał nadal. Dopiero po rozwiązaniu
Departamentu IV i jego terenowych odpowiedników, co nastąpiło na podstawie
Zarządzenia Nr 075/89 z 24 czerwca 1989 roku przystąpiono do kompleksowej
likwidacji tych akt14. We wrześniu 1989 roku gen. Tadeusz Szczygieł, dyrektor
Departamentu IV, rozesłał do podwładnych pismo zakazujące zakładania teczek
osobom duchownym oraz polecające protokolarne zniszczenie teczek już istniejących, w tym również złożonych już wcześniej w archiwum. Zniszczeniu
większej części dokumentacji SB dotyczącej Kościoła towarzyszyło przetrzebienie pozostałych zasobów archiwalnych bezpieki15. W styczniu 1990 roku,
podczas telekonferencji z szefami wojewódzkimi resortu, z centrali przekazano
polecenie: „Materiały archiwalne zniszczyć zgodnie z wytycznymi”. Zatroszczono się także o zatarcie śladów współpracy z agenturą: „Wszystkie osoby
wykorzystywane przed 4 czerwca 1989 roku wyrejestrować, a materiały zniszczyć. Sprawy operacyjne poddać analizie tak, aby nie było dokumentów tajnych
współpracowników”16.

1. Charakterystyka teczki sprawy kontrolnej kryptonim „Kruk”
Analizując zawartość teczki autor próbuje naszkicować sylwetkę bpa Wilhelma Pluty w świetle informacji gromadzonych przez aparat bezpieczeństwa,
koncentrując się na latach od 1962, tj. od chwili jej założenia, do roku 1966,
czyli do końca obchodów Milenium Chrztu Polski.
Mutacją TEOB-y, czyli teczki na biskupa, jest odnaleziona przez autora
w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej teczka pt. „Sprawa kontrolna – Plu Tamże, s. 63-64.
 Nr 118. 1989 lipiec 20, Warszawa – Informacja Departamentu IV MSW kwestionująca celowość prowadzenia teczek ewidencji operacyjnej księży, [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989. Wstęp, wybór
dokumentów, red. A. Dziurok, IPN Warszawa 2004, s. 590-591.
14
 E. Zając, art. cyt., s. 66.
15
 R. Peterman, Proces brakowania i niszczenia akt organów bezpieczeństwa państwa w latach
1954-1990 na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia
metodologiczno-źródłowe, pod red. F. Musiała, IPN Kraków 2006, s. 279-391.
16
 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu, s. 339.
12
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ta Wilhelm. 1962-1986. Kryptonim Kruk” o numerze archiwalnym 5446/K.
W opisie zasobu archiwum IPN otrzymała ona sygn. IPN BU 0608/241 i została odtajniona 18 czerwca 2009 roku17. Do chwili powstania Instytutu Pamięci
Narodowej teczka znajdowała się na stanie Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych18. Teczka w dwóch tomach obejmuje w sumie 280
stron. Lata graniczne założonej sprawy, tj. 1962 – czyli podjęcie przez biskupa
Wilhelma Plutę19 starań o uzyskanie paszportu na wyjazd do Rzymu i udział
w obradach Soboru Watykańskiego II, a jej zamknięcie 5 kwietnia 1986, to
konsekwencja tragicznej śmierci biskupa w wypadku samochodowym. W planach komunistycznego szefostwa MSW teczka sprawy krypt. „Kruk” miała być
przekazana do Biura „C”, czyli Centralnego Archiwum MSW dopiero w 1989
roku, a ulec wybrakowaniu, czyli być zniszczona w 2005 roku20.
Z treści teczki dowiadujemy się, że sprawę operacyjnego rozpracowania bpa
Wilhelma Pluty o krypt. „Kruk” poprzedziły działania operacyjne o podobnym
charakterze z lat wcześniejszych, którym nadano kryptonim „Katolik” o numerze ewidencyjnym 841 – jak to zaznaczono – „ze względu na wrogą postawę
wobec PRL”. Nie wiemy jednak dokładnie, kiedy ją założono21.
Zgodnie z obowiązującymi w PRL procedurami w przypadku, gdy figurantem sprawy operacyjnego rozpracowania był hierarcha Kościoła katolickiego,
jej wszczęcie musiało mieć bezwzględne zatwierdzenie w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych. Ono też na bieżąco było informowane o jej przebiegu i wynikach22.

 AIPN BU 0608/241, k. 2.
 Zob. P. Milczanowski, Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW, [w:] Wokół teczek
bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłowe, F. Musiał [red.], IPN Kraków 2006, s. 221229.
19
 Zob. m.in. bp P. Socha, Biskup dr Wilhelm Pluta wikariusz generalny, administrator i biskup
diecezjalny (*10 I 1910 r. +22. I. 1986 r.), [w:] Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945-1995), bp P.
Sochy [red.] przy współpracy ks. dra Z. Leca, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 1998, s. 82-119;
Życie i posługa pasterska biskupa Wilhelma Pluty, R. Tomczak, ks. A. Oczachowski [red.],
Gorzów Wlkp. 2011; D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, Gorzów Wlkp.-Zielona
Góra 2015.
20
 AIPN BU 0608/241, k. 3.
21
 Tamże, k. 34.
22
 Zob. A. Dudek, Z. Zblewski, Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodyczne, [w:] Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłowe, s. 213-220; R. Graczyk, Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007.
17
18
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2. Działania operacyjne SB przeciwko figurantowi
w ramach sprawy krypt. „Kruk” z lat 1962-1965
Kpt. mgr Wacław Sośnicki przedkładając wniosek o założenie sprawy kontrolnej krypt. „Kruk” w roku 1962 ppłk. Stanisławowi Dzierzgowskiemu, z-cy
Naczelnika Wydziału IV zielonogórskiej Służby Bezpieczeństwa, jako podstawę wszczęcia sprawy podał: „Jako ordynariusz diecezji gorzowskiej jest zdeklarowanym przeciwnikiem polityki PRL. Postawa ta uwidacznia się w wystąpieniach publicznych, wydawanych poleceniach oraz w prowadzonych rozmowach
wśród zaufanych. Służalczo realizuje konsekwentną linię kardynała Stefana
Wyszyńskiego i jest mu bezwzględnie posłuszny. Przychylnie ustosunkowany
wobec reakcyjnych tendencji reprezentowanych przez CDU i CSU w NRF”.
We wniosku kpt. Sośnicki podał także cel rozpracowania: „Bieżące rozpracowanie działalności i zamierzeń perspektywicznych. Ograniczanie i neutralizowanie wpływu na przewartościowanie poglądów społeczno politycznych kleru w diecezji. Kompromitowanie i podważanie autorytetu jako ordynariusza.
Ujawnianie i rozpracowywanie kontaktów, zwłaszcza proniemieckich i bardziej
wpływowych członków rodziny”23.
Działania operacyjne przeciwko biskupowi Plucie koordynował, sporządzał
analizy, prowadził dokumentację por. Roman Prusiński, starszy oficer operacyjny Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KWMO w Zielonej Górze24. Widocznie
jednak założona w 1962 roku sprawa kontrolna krypt. „Kruk” nie przynosiła
oczekiwanych w MSW rezultatów, skoro 6 sierpnia 1964 r. ppłk Jan Wlekliński25, Naczelnik Wydziału IV KW MO w Zielonej Górze zatwierdził plan szeroko zakrojonych przedsięwzięć operacyjnych do sprawy ordynariusza „diecezji” gorzowskiej biskupa Wilhelma Pluty na lata 1964/1965, który opracowali:
mjr Aleksander Muszyński z Departamentu IV MSW, kpt. Zygmunt Mroziński
z Departamentu IV MSW oraz por. Roman Prusiński z Wydziału IV KW MO
w Zielonej Górze26.
Przewidziano następujące kierunki pracy operacyjnej: 1. Pogłębienie rozeznania życia prywatnego oraz jego osobowości; 2. Dopracowanie posiadanych
informacji o rodzinie; 3. Rozeznanie i rozpracowanie konfliktów z osobami
świeckimi; 4. Wprowadzenie dezorganizacji w rządzeniu Kurią i diecezją; 5.

 AIPN BU 0608/241, k. 41.
 Tamże, k. 36.
25
 Zwolniony z MO 30 czerwca 1965 roku, możliwe, że powodem były nadużycia lub niedociągnięcia w sprawie krypt. „Kruk”. Por. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza.
Tom II 1956-1975, P. Piotrowski [red.], Warszawa 2006, s. 171.
26
 AIPN BU 0608/241, k. 197.
23
24
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Skłócenie biskupów, pogłębianie zarysowujących się antagonizmów pomiędzy
kurialistami; 6. Systematyczne śledzenie jego aktywnej działalności27.
Zostały rozdzielone rozkazy i terminy ich wykonania poszczególnym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. I tak kpt. Sylwester Kubiak miał do dnia
1 grudnia 1964 roku „dopracować posiadane materiały na siostrę zakonną Nikodemę, zatrudnioną w pałacu biskupim w celu pozyskania jej do współpracy.
W opracowaniu uwzględnić kombinację operacyjną dojścia do kandydata poprzez rodzinę”28.
Porucznik Roman Prusiński otrzymał zadanie nawiązania kontaktu operacyjnego z Edmundem Żakiem i Buglowskim (krewnymi bpa Pluty). Przy ich
pomocy miał rozeznać bliżej życie osobiste figuranta i jego osobowość. Przy
czym przed nawiązaniem kontaktu z Żakiem miał Prusiński przeprowadzić kontrolę jego dochodów pod kątem ustalenia finansowej pomocy udzielanej przez
bpa Plutę, w ten sposób przygotować sytuację do ewentualnego wymierzenia
podatku od wzbogacenia. Drogą operacyjną miał funkcjonariusz sprawdzić
wkłady finansowe w PKO figuranta i jego rodziny. Prusiński miał się zatem
posłużyć szantażem dla osiągnięcia celu. Termin wykonania zadania upływał
20 grudnia 1964 roku29.
Majorowi Aleksandrowi Muszyńskiemu, oficerowi operacyjnemu Departamentu IV MSW zlecono obszar działania operacyjnego w porozumieniu z Wydziałem IV KW MO w Katowicach. Jego zadaniem było opracować jako kandydata do werbunku proboszcza z Koszęcina, gdzie zamieszkiwała najbliższa
rodzina biskupa. Rozkaz obejmował ścisłą współpracę z mjr. Lucjanem Pikułą,
Naczelnikiem Wydziału IV w Katowicach, z którym Muszyński uzgodnił zadania dla agentury będącej na łączności Służby Bezpieczeństwa, celem wykorzystania jej pod figuranta (bpa Plutę), często na tamtejszym terenie przebywającego. Termin wykonania zadania to 15 października 1964 roku30. Po linii sprawy
„Kruk” otrzymał on także zadanie określenia możliwości pozyskania w celach
operacyjnych ks. Leśnika, proboszcza Załęża, który wg informacji posiadanych
przez bezpiekę był typowany przez biskupa Plutę na wikariusza generalnego
w Kurii gorzowskiej. Major Muszyński miał się uporać z tym rozkazem w terminie do 1 grudnia 1964 roku31.
W bilansie operacyjnym za rok 1964, oceniając uczynione postępy w realizacji sprawy kontrolnej „Kruk”, stwierdzono: „W toku realizacji planu, nie
wszystkie przedsięwzięcia w pełni zostały wykonane, a niektóre natomiast okazały się nawet nierealne. Po głębszym opracowaniu osobowości figuranta oraz
 Tamże, k.
 Tamże.
29
 Tamże, k.
30
 Tamże, k.
31
 Tamże, k.
27
28

191.
191-192.
192.
193.
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jego rodziny i kontaktów nierealne stało się podstawienie agentki pod biskupa
Plutę oraz pozyskania niektórych osób do sprawy. Nierealność tych przedsięwzięć wynika z ascetycznego trybu życia figuranta oraz zaniechania przez niego łączności ze starymi kontaktami, spośród których planowano dokonać pozyskań. Np. organizowanie źródeł informacji w miejscu wypoczynku figuranta
/Koniakowie/, które w bieżącym roku zmienił, pozyskanie inż. Zawadzkiego
i ks. Leśnika, z którymi łączności nie utrzymuje. Nie w pełni zostały wykonane
również przedsięwzięcia o charakterze specjalnym, które ze względu na zmianę
sytuacji w środowiskach, możliwości dekonspiracji oraz braku pełnej koordynacji w tym zakresie z innymi jednostkami służby bezpieczeństwa na terenie
diecezji gorzowskiej /Szczecin i Koszalin/ wymagają głębszego przepracowania. Ze względu na cechy charakteru figuranta, jak: podejrzliwość, nieufność
i unikanie wszelkich kontaktów, w dalszym ciągu napotyka się na trudności
w typowaniu i opracowaniu wartościowych jednostek TW do sprawy. Biorąc
pod uwagę, że w/w nie zmienił swojej wrogiej postawy wobec PRL, nadal jest
aktywny w działalności duszpasterskiej i bezwzględnie posłuszny kardynałowi
Wyszyńskiemu – brak wpływowej agentury nie rokuje zmiany sytuacji w rozpracowaniu, a tym samym w postawie ordynariusza gorzowskiego”32.
Służba Bezpieczeństwa zmasowała działania wymierzone w biskupa Plutę.
Priorytetem była rozbudowa sieci agenturalnej wokół figuranta. Serię dość
skomplikowanych zadań pod względem operacyjnym zlecono do wykonania
w roku 1965 porucznikowi Romanowi Prusińskiemu. Już do końca stycznia
1965 r. funkcjonariusz został zobligowany do rozeznania aktualnej sytuacji materialnej ks. Józefa Anczarskiego, jego stosunku do biskupa Pluty oraz planów
na przyszłość w związku z usunięciem go z pracy w Kurii. Należało zbadać
możliwości wykorzystania tego kapłana do wywołania w środowisku kleru dezorganizacji, fermentu oraz niechęci wobec ordynariusza. Z ks. Anczarskim planowano przeprowadzić rozmowę operacyjną w trakcie podejmowanych przez
niego starań o uzyskanie paszportu na wyjazd do Rzymu. Poprzez jego osobę
bezpieka planowała rozsiać w Watykanie niekorzystne dla biskupa informacje
o tym, że nie radzi sobie w roli ordynariusza gorzowskiego33.
W terminie do 20 lutego 1965 roku miał on rozeznać, jakie istnieją możliwości pozyskania do współpracy w sprawie krypt. „Kruk” inżyniera Zawadzkiego, zamieszkującego Tychy, którego łączyły przyjacielskie relacje z biskupem Plutą34.
W terminie do 15 marca 1965 roku miał porucznik Prusiński ustalić i rozeznać osoby powiązane z biskupem z okresu jego pobytu w parafii Załęże
 Tamże, k. 199-200.
 Tamże, s. 196.
34
 Tamże, s. 193.
32
33
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i charakter utrzymywanych z nimi kontaktów. Szczególną uwagę należało
zwrócić na powiązania figuranta z kobietą o nazwisku Mielcarska, zamieszkałą
w Katowicach. W ramach zadania należało także ustalić i rozpracować nowe
kontakty figuranta z osobami świeckimi i duchownymi na terenie ordynariatu
gorzowskiego, m.in. chodziło o osobę inżyniera Ręka, zamieszkałego w Żarach.
Zamierzano pozyskać go do współpracy35.
W działaniach operacyjnych wymierzonych w biskupa z zamiarem kompromitacji jego osoby planowano posłużyć się sprawą karną ks. Jana Ubermana36.
W tym celu miał zostać opublikowany w prasie list biskupów gorzowskich do
Ubermana przebywającego w areszcie. Z tym samym zamiarem planowano wykorzystać panujące antagonizmy między Plutą a częścią kleru na terenie ordynariatu, pobudzając je dodatkowymi informacjami o budowie willi w Koszęcinie
i powiązaniach rodziny Pluty z hitlerowskim okupantem. Uzupełnieniem działań, którymi bezpieka starała się szkodzić biskupowi, było podsycanie drogą
operacyjną zatargów panujących w parafiach Bobrowice, Łęgowo i Kargowa.
Wśród kleru rozpowszechniona została pogłoska, że powstające konflikty w parafiach są wynikiem nieudolnej polityki bpa Pluty, ulegającego wpływom bpa
Stroby, którą to drogą chce doprowadzić do jego kompromitacji i przejęcia rządów w ordynariacie. Stan taki miał być osiągnięty do 10 czerwca 1965 roku37.
Drugi rozkaz, z którego por. Prusiński miał się wywiązać także do dnia 10
czerwca 1965 r., obejmował pięć zasadniczych obszarów. Pierwszym z nich
było ustalenie, komu z rodziny bp Pluta udziela pomocy materialnej oraz w jakim stopniu przyczynił się finansowo do budowy willi w Koszęcinie. Drugim
obszarem inwigilacji było wyjaśnienie charakteru kontaktów siostry bpa Pluty
Klary Wilk z księdzem Polakiem. SB podejrzewało, że oboje łączą kontakty
intymne, które, jeśliby się potwierdziły, planowano wykorzystać przeciwko
biskupowi z zamiarem jego kompromitacji, ewentualnie drogę szantażu pozyskania go do współpracy. Trzecim celem działań operacyjnych był narzeczony
Krystyny Wilk, którego planowano pozyskać do współpracy. Czwartym zadaniem por. Prusińskiego było wprowadzenie w środowisko rodzinne bpa Pluty
agentki, z perspektywą ewentualnego wykorzystania jej dla zdobycia materia Tamże, s. 195.
 Jan Uberman (ur. 2 września 1936, zm. 26 stycznia 2017) – polski duchowny rzymskokatolicki, ksiądz prałat, honorowy obywatel Wolina. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1961.
Był wikariuszem w Świebodzinie, Słupsku, Lipianach oraz Szczecinie. Następnie przez 13
lat piastował funkcję proboszcza w Radęcinie, organizując remont tamtejszych kościołów. Od
14 czerwca 1986 do 13 października 2013 był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja Biskupa
w Wolinie. Był organizatorem odbudowy zniszczonej w trakcie II wojny światowej wolińskiej
kolegiaty św. Mikołaja. Za całokształt postawy kapłańskiej i społecznej został uhonorowany
tytułem Honorowego Obywatela Wolina. Został pochowany 30 stycznia 2017 na cmentarzu
komunalnym. http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Uberman (dostęp 09.06.2021).
37
 AIPN BU 0608/241, k. 195.
35
36
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łów kompromitujących natury moralnej. W tym celu należało rozeznać znajomości i kontakty najbliższych członków rodziny bpa Pluty, tj. siostry Klary
Wilk, Edmunda Żaka, Jadwigi Matury i brata Franciszka. Piąty obszar realizacji zadania w ramach sprawy „Kruk” powierzony por. Prusińskiemu dotyczył
opracowania działalności proboszcza z Koniakowa oraz najbliższych sąsiadów
cieszących się zaufaniem ks. Taboli, z zamiarem werbunku agenta w tym środowisku z perspektywą zabezpieczenia stałego dopływu informacji o zachowaniu
się biskupa podczas spędzanych tam urlopów. Konkretnie bezpieka planowała
wprowadzenie TW (kobiety) w środowisko powiązane z proboszczem w Koniakowie lub nawet wprost na plebanię na okres urlopu figuranta sprawy38.
Funkcjonariusze mjr Muszyński i por. Prusiński mieli także połączyć siły,
aby wykorzystać pobyt bpa Jerzego Stroby u Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dla spreparowania i wysłania z Warszawy dokumentu do bpa Pluty, w którym
należało uwypuklić ambicjonalne dążenia Stroby do przejęcia władzy w ordynariacie, a przy tym wykazać, że dyskryminuje on Plutę przed Prymasem39.
Natomiast wspólnym zadaniem dla kpt. Sylwestra Kubiaka i por. Romana
Prusińskiego do wykonania w terminie 30 maja 1965 roku, było doprowadzenie
do werbunku księży „MK” i „FJ” (Józefa Ferensowicza) pracujących w Kurii,
by z ich pomocą systematycznie inwigilować biskupów gorzowskich40.
Wyniki powyższych poczynań okazały się z perspektywy kolejnych miesięcy mizerne. 27 stycznia 1968 roku kpt. Roman Prusiński, kierownik Grupy
I Wydziału IV KWMO w Zielonej Górze, informując Departament IV MSW
w Warszawie o postępach w sprawie kontrolnej krypt. „Kruk”, pisał: „Z oceny
działalności bpa Pluty na przestrzeni ostatniego okresu czasu wynika, że działalność ta charakteryzowała się dużą aktywnością w pracy duszpasterskiej na terenie własnej diecezji i określa w sposób zasadniczy jego postawę wobec władz
państwowych i polityki episkopatu. Podobnie jak w latach ubiegłych stosunek
bpa Pluty do polityki i władz państwowych jest nadal negatywny. Reprezentuje on stanowisko nie respektowania zarządzeń i nie ustępowania władzom pod
żadnym względem. Wszelką działalność państwa na odcinku wyznaniowym
traktuje jako ograniczanie działalności kościoła i prześladowanie jego wyznawców. W takim też duchu wydawane były wytyczne i zalecenia dla kleru parafialnego. Postawa polityczna bpa Pluty wynika z jego osobiście negatywnego
stanowiska do PRL oraz służalczej postawy i ślepego posłuszeństwa wobec episkopatu i kardynała Wyszyńskiego”41.

 Tamże, k.
 Tamże, k.
40
 Tamże, k.
41
 Tamże, k.
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39
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3. Życie prywatne biskupa
Pierwszym dokumentem, który znalazł się w teczce sprawy krypt. „Kruk”,
jest kwestionariusz personalny biskupa („figuranta sprawy”). Zawiera on zdjęcie
figuranta, numer ewidencyjny założonej mu teczki, numer i serię dowodu tożsamości. Wypełniał go por. Roman Prusiński, starszy oficer operacyjny Wydziału
IV KW MO w Zielonej Górze42. W 36 punktach ujęto najważniejsze informacje
na temat osoby duchownej. Dowiadujemy się m.in. o pochodzeniu społecznym,
stosunku do służby wojskowej, wykształceniu, dacie i miejscu przyjętych święceń kapłańskich czy też sakry biskupiej, znajomości języków obcych (w przypadku bpa Pluty: francuski i niemiecki), profilu osobowym, stanie majątkowym,
stanie zdrowia itp.43. 27 września 1962 roku Prusiński charakteryzując sylwetkę
bpa Wilhelma Pluty, pisał: „Z posiadanych informacji wynika, że bp Pluta wraz
całą rodziną w roku 1941 przyjął VD kat. III. Stosunek jego do okupanta był
przychylny44. Nie stwierdzono natomiast, aby wysługiwał się władzom hitlerowskim i działał na szkodę narodu polskiego45. W okresie do 1939 roku Pluta współpracował z wydawnictwami: „Homo Dei” i „Ateneum Kapłańskie”46.
W życiu prywatnym nie przejawia żadnego zainteresowania prócz spraw czysto
kościelnych. Każdą wolną chwilę wykorzystuje na modlitwę i czytanie brewiarza. Wśród najbliższego otoczenia uważany jest wprost za fanatyka religijnego
oraz za człowieka oddanego bez reszty sprawie kościoła. Taką też atmosferę
stara się wytworzyć wśród najbliższych współpracowników. Nie stwierdzono
również by wykazywał zainteresowania pod względem materialnym np. zachłanność na pieniądze lub chęć wzbogacenia się”47. Jak ustalono, bp Pluta prywatnie posiada magnetofon, a w miesiącu wrześniu 1962 roku otrzymał z polonii amerykańskiej 1500 dolarów, za które zakupiony został samochód osobowy
marki „Wołga”. Natomiast uzyskane pieniądze z racji pełnionej funkcji Pluta
lokuje u swojej rodziny, zam. w Koszęcinie pow. Lubliniec48.
Por. Prusiński charakteryzując Biskupa w 1962 roku, podkreślał: „W zachowaniu swym jest zrównoważony i poważny, jest człowiekiem o charakterze stałej równowagi uczuciowej i emocjonalnej. Sylwetka jego osoby charakteryzuje
się tym, że zawsze dba o estetyczny wygląd zewnętrzny. Wzrost około 170 cm,
 Tamże, k. 5-7.
 Tamże.
44
 D. Śmierzchalski-Wachocz, Il martyrologio della Chiesa polacca, [w:] La Chiesa cattolica in
Europa centro-orientale di fronte al nazionalsocialismo 1933-1945, s. 663-679.
45
 AIPN BU 0608/241, k. 26.
46
 Tamże, k. 11.
47
 Tamże, k. 45.
48
 Tamże, k. 7.
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tusza średnia, oczy niebieskie, włosy ciemny-blond czesane do góry, dość duża
łysina, chodzi zawsze w okularach […]”49.
Rodzina biskupa Pluty zamieszkuje na Śląsku. Posiada trzy siostry – mężatki i jednego brata. Rodzice nie żyją. Ojciec wymienionego zmarł w 1947
roku, a matka w 1939 roku. W czasie okupacji należał do III grupy narodowości
niemieckiej. Ojciec Pluty był górnikiem w kopalni „Wirek” jako sztygar, gdzie
pracował w czasie okupacji i po wyzwoleniu, żadnej działalności politycznej
nie prowadził50.
Pluta Franciszek brat ordynariusza jest lekarzem w miejscowości Rogów
pow. Wodzisław. W okresie okupacji zamieszkiwał w Bytomiu. Posiadał VD
kat. III. Znany jest tam jako klerykał51. Utrzymuje kontakty z miejscowym klerem. Bierze również udział w zjazdach organizowanych dla lekarzy przez hierarchię kościelną. W życiu politycznym nie bierze żadnego udziału. Nie notuje
się też z jego strony wrogich wystąpień52.
Siostry biskupa Pluty Wilk Klara i Żak Bronisława zamieszkują w Koszęcinie przy ulicy Generała Świerczewskiego. Żak Bronisława jest na utrzymaniu
męża Edmunda, który pracuje w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Meblami w Bytomiu na stanowisku kierownika technicznego. Jest on członkiem
PZPR. Ostatnio wybudował sobie dom prywatny, którego koszt wyniósł około
300 tys. złotych. Żakowi finansowo pomagał biskup Pluta oraz jego brat, który
przebywa w Anglii53.
Klara Wilk pozostawała na utrzymaniu męża. Mąż zginął w 1945 roku na
froncie wschodnim jako żołnierz Wermachtu. W okresie od 1945 roku do 1958
pozostawała na utrzymaniu brata. Od 1958 roku pracuje w aptece w Koszęcinie.
Znana jako klerykał54.
Trzecia siostra biskupa, Matura Jadwiga mieszka w Kochłowicach i pozostaje na utrzymaniu męża Roberta, który jest zatrudniony jako kreślarz w hucie „Florian” w Świętochłowicach. Matura do działalności politycznej w czasie okupacji i po wyzwoleniu nie angażował się. Jest człowiekiem chorowitym
i poza pracą zawodową niczym innym nie interesuje się55.
Porucznik Prusiński wypełniając kwestionariusz osobowy biskupa w 1962
roku wymienił oraz opisał jego krewnych, tj. Weronikę Plutę oraz Krystynę

 Tamże, k.
 Tamże, k.
51
 Tamże, k.
52
 Tamże.
53
 Tamże, k.
54
 Tamże, k.
55
 Tamże, k.
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Wilk. Krystyna jest córką Klary i studentką akademii medycznej w Krakowie.
Biskup pomaga jej finansowo56.
Do osób wykorzystywanych przez biskupa do „łączności prywatnej i służbowej” Prusiński zaliczył:
– Henryk Jesse z Poznania; „jako prawnik wykorzystywany jest przez kurię gorzowską w zakresie porad prawnych”.
– Antoni Łukaszewski z Gorzowa Wlkp.; „Biskup Pluta utrzymuje z nim
kontakt osobisty i wykorzystuje go do działalności duszpasterstwa stanowo-zawodowego wśród lekarzy”.
– Ks. prałat Mieczysław Marszalik z Gorzowa Wlkp.; „Pełni funkcję kapelana biskupa Pluty. Wykorzystywany jest do załatwiania różnych spraw prywatnych i służbowych. Pluta polecił mu utrzymywanie kontaktu w sprawach
podatkowych z czynnikami finansowymi”57.

4. Posługa w „diecezji”
Porucznik Roman Prusiński szczegółowo analizował osobę biskupa Wilhelma Pluty w kontekście jego posługi na terenie ordynariatu gorzowskiego. Oceniając jego działalność w kolejnych analizach i charakterystykach z lat 1958-66
podkreślał jego gorliwość oraz wrogą postawę wobec władz komunistycznych.
Charakteryzując postawę biskupa Pluty jako rządcy ordynariatu gorzowskiego, pisał na jego temat: „Po objęciu urzędu ordynariusza diecezji gorzowskiej
w roku 1958 biskup Pluta stał się bardziej aktywny w swej działalności. Wystąpienia jego z ambon i na konferencjach rejonowych księży nacechowane są
wrogością i zawierają wiele oszczerczych epitetów pod adresem polityki państwa w stosunku do kościoła. Podwładnym sobie księżom zaleca, aby nie honorowali zarządzeń władz administracyjnych, a jednocześnie nawołuje do bezwzględnego posłuszeństwa wobec hierarchii kościelnej”58.
W głoszonych kazaniach – podkreśla Prusiński – „bez żadnej osłony mówi
o prześladowaniach w Polsce kościoła katolickiego i jego wyznawców, porównując obecną sytuację do czasów Nerona. Zdecydowanie przeciwstawia się także laicyzacji na odcinku służby zdrowia, wygłaszając na ten temat szereg kazań,
które w swej treści były wrogie. Wiele także wrogich wystąpień zanotowano ze
strony Pluty pod adresem władz w związku z usunięciem nauki religii ze szkół59.
W dniu 2 grudnia 1958 roku kierownik Wydziału Wyznań wraz z inspektorem
 Tamże, k.
 Tamże, k.
58
 Tamże, k.
59
 Tamże, k.
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Oświaty PWRN w Poznaniu przeprowadził rozmowę z biskupem Plutą, tematem której była sprawa niedopuszczenia księży salezjanów do nauczania religii
w szkołach na terenie Piły. Pluta do wysuniętych postulatów ustosunkował się
pozytywnie. W trakcie rozmowy stanowisko jego było przychylne w stosunku
do wymienionych”60.
Desperacja Biskupa w obronie interesów Kościoła ujawniła się w trakcie
likwidacji Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku (lipiec 1960) oraz
przejęcia przez władze kwaterunkowe pomieszczeń, będących w użytkowaniu
WSD w Gorzowie (lipiec 1961). Esbek przywołując w opinii biskupa to wydarzenie akcentuje, że „Pluta zabronił księżom pod groźbą suspensy opuszczać
dobrowolnie zajmowane wówczas pomieszczenia. Zgodnie z zaleceniem Pluty
księża pomieszczenia te mogli opuścić tylko w wypadku zastosowania przez
władze gwałtu i przemocy”61.
W głoszonych kazaniach i oficjalnych wystąpieniach „Pluta stanowczo
przeciwstawia się zarządzeniom władz państwowych dotyczących rejestracji
punktów katechetycznych oraz kategorycznie zabrania księżom składania sprawozdań z nauczania religii czynnikom oświatowym62.
W związku z wydaną ustawą o dopuszczalności przerywania ciąży Pluta
oskarżał partię i rząd PRL, że świadomie morduje miliony nienarodzonych
dzieci”63.
Biskup Pluta w swej działalności zdecydowanie starał się zahamować rozwój
ruchu księży postępowych. Prusiński dostrzega także w tym obszarze przejaw
jego złej woli, ponieważ „przy każdej okazji stara się ich oceniać i ośmieszać
w oczach całego duchowieństwa. Szczególnie wrogie stanowisko zajął odnośnie
wrocławskiego zjazdu księży, potępiając jego idee i uczestników. Zapowiedział
również, że w stosunku do uczestników będzie stosował kary kanoniczne. Wobec księży należących do koła „Caritas” stosowane są szykany, wyrażające się
w poniżaniu ich godności”64.
Natomiast pozytywne akcenty w działalności Biskupa Prusiński dostrzega
w jego stosunku do Ziem Odzyskanych, ponieważ: „Biskup Pluta w swych wystąpieniach wiele raz wypowiadał się też na temat stałości biskupów na terenach
Ziem Zachodnich. Na uwagę zasługuje jego ostatnie oświadczenie na konfe Tamże, k. 33.
 Tamże, k. 29.
62
 Zob. Z. Stanuch, Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim
w latach 1945-1961, IPN Szczecin 2014.
63
 Wielu lekarzy zapłaciło karierą i represjami za wierność przykazaniom Bożym. Przykładem
jest dr Genowefa Abłażej. Zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, This Heroic Polish Doktor Was
Persecuted for Refusing to Perform Abortions, https://www.ncregister.com/blog/ablazej (XII.
2020).
64
AIPN BU 0 608/241, k. 29.
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rencji rejonowej księży w Zielonej Górze, która odbyła się w dniu 20 września
1962 roku. W oświadczeniu tym szczególnie podkreślił fakt, że biskupstwa na
Ziemiach Zachodnich są uznawane przez Watykan na równi z innymi i nie jest
prawdą jakoby stolica apostolska nadal utrzymywała tymczasową administrację
kościelną na tych terenach. Jeżeli idzie o politykę rewizjonistyczną NRF, to
Pluta na ten temat oficjalnie nie wypowiada się”. Funkcjonariusz dodaje powód
takiej postawy biskupa: „Wśród duchowieństwa diecezji utrzymuje się opinia,
że on jak i jego rodzina w czasie okupacji pod wieloma względami byli powiązani z okupantem”65.
W związku z przejęciem przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rokitnie „Pluta wydał list pasterski do wiernych, szkalując w nim organa władzy państwowej”66.
Ordynariusz diecezji gorzowskiej biskup Wilhelm Pluta – co mocno akcentuje w wielu miejscach por. Prusiński – „znany jest ze służalczej postawy
wobec polityki kardynała Wyszyńskiego. W swej działalności ściśle przestrzega zaleceń episkopatu i stara się je w pełni realizować. Należy do biskupów,
którzy popierają Wyszyńskiego w jego nieustępliwej polityce wobec państwa
i reprezentują konserwatywną część episkopatu polskiego. Podobnie jak Wyszyński jest przeciwnikiem jakichkolwiek kompromisów w stosunkach między
państwem a kościołem. W czasie obrad I części soboru watykańskiego Pluta
na równi z innymi biskupami polskimi, podobnie jak kardynał Wyszyński, był
zwolennikiem obozu konserwatywnego”67.
W końcowej ocenie posługi biskupa Pluty funkcjonariusz skwitował:
„w działalności swej specjalnych uzdolnień nie wykazuje. Jest mało przedsiębiorczy, a we wszystkich ważniejszych sprawach zawsze słucha rad i wskazówek sufragana biskupa Stroby. Przez księży dołowych oceniany jest o niezbyt
wysokim intelekcie”68.
Biskup Pluta pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Prusińskiego także
w ciągu kolejnych lat, aczkolwiek wtedy już jako kapitana i kierownika Grupy
I Wydziału IV KW MO w Zielonej Górze. Zatem możemy wnioskować, że Prusiński dzięki sprawie kontrolnej krypt. „Kruk” awansował w strukturach Wydziału IV. W „charakterystyce ordynariusza diecezji gorzowskiej biskupa Wilhelma Pluty za okres 1965-1966”, sporządzonej 5 grudnia 1966 roku, Prusiński
zauważa, że „w porównaniu do lat ubiegłych działalność ta była aktywniejsza,
nasycona akcentami politycznymi i charakteryzująca jego negatywny stosunek
do polityki PRL i władz państwowych”69. Jednak od razu kpt. Prusiński dodaje:
 amże, k. 48.
T
Tamże, k. 29-30.
67
Tamże, 15.
68
Tamże, k. 6.
69
 Tamże, k. 61.
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„Działalność bpa Pluty wynika z osobiście negatywnej postawy do polityki państwa w odniesieniu do kleru. Wszelkie posunięcia władz państwowych w tym
względzie uznaje za przejaw represji i prześladowań duchowieństwa i kościoła
katolickiego w Polsce. Taka postawa biskupa Pluty wynika również ze ślepego
posłuszeństwa i służalczości wobec kardynała Wyszyńskiego. O powyższym
świadczyć mogą publiczne wystąpienia biskupa Pluty z ambon, na konferencjach rejonowych, rozmowy z przedstawicielami władz państwowych, wydawane zalecenia, dyskusje w gronie osób zaufanych itp.”70.
Prusiński w swej charakterystyce bpa Pluty za lata 1965-1966 podaje szczegółową statystykę jego wystąpień: „W roku 1965 bp Pluta uczestniczył w 44
uroczystościach kościelnych z tego 35 razy w diecezji własnej, głównie z okazji
wizytacji kanonicznych parafii. Wygłosił ogółem 39 kazań z tego 11 o treści
negatywnej, zawierające akcenty polityczne: dot. krytyki laickiego wychowania
młodzieży, atakowania ustawy o przerywaniu ciąży, rzekomego prześladowania
kleru i kościoła w Polsce, nawoływania do wierności z biskupami itp. Przy każdej nadarzającej się okazji bp Pluta informuje księży i wiernych o nieotrzymaniu paszportu na wyjazd do Rzymu na obrady IV sesji soboru, przedstawiając
ten fakt jako szykany władz w stosunku do jego osoby”71.
Esbek dostrzega w aktywności biskupa na terenie ordynariatu odniesienie także do jego funkcji w episkopacie. Pisze o tym: „Głównym akcentem
tej działalności było rozwinięcie duszpasterstwa stanowo-zawodowego w oparciu o szeroki aktyw katolicki i aktywizację kleru parafialnego. Bp Pluta jako
przewodniczący komisji duszpasterskiej episkopatu ds. służby zdrowia i rodziny usiłował pracę po tym zagadnieniu właściwie ustawić we własnej diecezji.
W tym celu szły wytyczne i mobilizacja kleru parafialnego. Prawie, że każda
konferencja i każde wystąpienie biskupa Pluty poświęcone były między innymi
temu problemowi”72.
Służbę Bezpieczeństwa interesuje także stosunek bpa Pluty do nowego ducha soborowego. Władze komunistyczne bacznie obserwowały przebieg obrad
Soboru Watykańskiego II, licząc na zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Kościoła, a zwłaszcza w kwestii jego stosunku do ideologii marksistowsko-leninowskiej. Aczkolwiek w przypadku tradycyjnego Kościoła katolickiego w Polsce liczono przede wszystkim na to, że reformy soborowe oderwą ten Kościół
od społeczeństwa, co w konsekwencji doprowadzi do jego daleko posuniętej
liberalizacji i sekularyzacji73. Funkcjonariusz SB zauważa: „Nowym elementem
 Tamże.
 Tamże, k. 66.
72
 Tamże, k. 68.
73
 Dobitnie wspomina ten okres Nowak-Jeziorański: „Dopóki panował Pius XII, obowiązywała
w Watykanie doktryna dzieląca świat na dwa obozy: komunistyczny i antykomunistyczny,
bardzo zresztą upraszczająca rzeczywistość, zwłaszcza w takich krajach jak Polska. Koncepcję
70
71
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w pracy duszpasterskiej jest m.in. wprowadzenie kolektywnego kierowania działalnością diecezji oraz powołanie zespołów księży stanowiących ciało doradcze
biskupa w kolektywnym rozwiązywaniu poszczególnych zagadnień duszpasterstwa stanowo-zawodowego w myśl uchwał soborowych. […] Z posiadanych
materiałów wynika jednak, że bp Pluta nie jest zwolennikiem szybkiego wprowadzania zmian w kościele wynikających z uchwał soborowych. Reprezentuje
w tym względzie stanowisko konserwatywne. Uważa, że wprowadzanie tych
zmian pochopnie może przynieść kościołowi jedynie szkodę. Dlatego też sam
tych spraw nie podejmuje, a czeka na stanowisko odgórne”74.
Kpt. Prusiński w przygotowanej charakterystyce bpa Pluty za lata 19651966 widzi także nadzieje na sukcesy w pracy operacyjnej w tym zakresie. Zaistniałe możliwości omawia on w części zatytułowanej „działalność wewnętrzna”. Warto tu przytoczyć cały passus tej opinii:
Za całokształt działalności kurii odpowiedzialny jest bp Pluta jako ordynariusz diecezji.
Wszelkie posunięcia i decyzje tak w sprawach pracy duszpasterskiej, jak i w sprawach
personalnych są akceptowane osobiście przez niego. Główną jednak domeną jego pracy
i zainteresowań pozostaje duszpasterstwo stanowo-zawodowe na odcinku służby zdrowia. Bp Pluta powzięte przez siebie decyzje często bez porozumienia się z sufraganami usiłuje doprowadzić do końca mimo, że nie zawsze są one dogłębnie przemyślane
co wywołuje wiele niezadowolenia u wymienionych, a szczególnie u bpa Stroby, który domaga się większego udziału i samodzielności w rządzeniu diecezją. Antagonizm
między biskupami w sposób jaskrawy uwidocznił się po uroczystościach szczecińskich
w związku z XX rocznicą ustanowienia administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych. Uroczystości te ocenia się jako bardzo nieudane, a odpowiedzialnością obciąża
się właśnie bpa Plutę za to, że osobiście nie włożył żadnego wysiłku w ich przygotowanie. Zdaniem bpa Stroby Pluta nie ma żadnego zmysłu organizacyjnego a mimo to
obstaje przy swojej racji, co budzi w nim sprzeciw, a nawet nienawiść do Pluty. Według
opinii biskupa Stroby Pluta zachowuje się tak, jak gdyby chciał się licytować z nimi co
do ważności, narzuca swoje stanowisko i nie pozwala im się wypowiadać… Stroba nie
może też wybaczyć Plucie, że gdy po otrzymaniu paszportu do Rzymu zwrócił się do
„otwarcia” i „odnowy” Kościoła, zainicjowaną przez Jana XXIII, uznano w Domu Partii jako
doskonałą okazję do wbicia klina nie tylko między Prymasa, Episkopat, duchowieństwo, ludzi
świeckich, ale także między Kościół w Polsce i Watykan. Po pewnym czasie nowy papież
proklamowany został przez partię „wielkim orędownikiem pokoju”. Jego encyklika Pacem
in Terris powitana była nagłówkami: „Doniosły akt pontyfikatu Jana XXIII”… Drugi Sobór
Watykański także miał w Polsce dobrą prasę. Przedstawiano go jako forum polityczne, na
którym ścierały się dwie zwalczające się tendencje: „integrystów”, czyli konserwatystów stanowiących mniejszość, i „reformatorów” z papieżem na czele. Kardynała S. Wyszyńskiego
i biskupów zaliczano do pierwszej kategorii. Ton prasy w stosunku do papieża, Watykanu
i Soboru zmienił się tak radykalnie, że człowiekowi nie znającemu faktów mogło się wydawać, że nastąpił jakiś zasadniczy zwrot w nastawieniu władz, które nagle przybrały postawę
pojednawczą”. Por. J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze, s. 437-438.
74
 AIPN BU 0608/241, k. 69.
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niego o pożyczenie 200 dolarów – wiedząc, że Pluta jest w posiadaniu 1000 dolarów, to
ten jednak odmówił mu udzielenia tej pożyczki. Bp Pluta natomiast miał poważne pretensje do Stroby za to, że nie raczył nawet powiadomić go o swoim wystąpieniu w rozgłośni watykańskiej w czasie pobytu w Rzymie na obradach IV sesji soboru. Biskupi
Stroba i Jeż winią również Plutę za to, że w sposób niedostateczny informuje episkopat
o życiu i działalności kościoła na tutejszym terenie. Przekonali się o tym w rozmowach
z Wyszyńskim i biskupami innych diecezji w czasie uroczystości milenijnych75.

Podejmowane działania operacyjne przez Służbę Bezpieczeństwa w najbliższym czasie starały się wykorzystywać animozje między hierarchami, aby
pogłębiać konflikty i wywoływać ferment. Celem było oczywiście osłabienie
i zdezorganizowanie działalności Kościoła na terenie ordynariatu gorzowskiego
w dobie trwającej wielkiej nowenny, obrad Soboru Watykańskiego II oraz szeroko zakrojonych przygotowań do obchodów milenijnych. Natomiast okolicznością, która dawała okazję do uderzenia w wizerunek Kościoła na Ziemiach
Odzyskanych, było wydanie słynnego listu biskupów polskich do niemieckich
z 18 listopada 1965 roku76. Wtedy też postanowiono wykorzystać zebranie do
tej pory informację na temat biskupa Pluty oraz panujące relacje w Kurii gorzowskiej, aby dyskredytować bpa Plutę na forum ordynariatu, przypominając
i nagłaśniając w ówczesnych mediach jego przynależność do volkslisty oraz
germanofilskie nastawienie biskupa.

5. Sprawa udziału w Soborze Watykańskim II
Służba Bezpieczeństwa interesowała się bp. Plutą nie tylko z perspektywy
jego posługi pasterskiej w ordynariacie gorzowskim, ale także ze względu na
jego pozycję i pełnioną funkcję w Episkopacie Polskim. W analizowanej charakterystyce bpa Pluty autorstwa kpt. Romana Prusińskiego z grudnia 1966 roku
pojawia się także wątek dotyczący zaangażowania biskupa na forum Kościoła
w Polsce. Prusiński opisuje ten obszar zaangażowania Pluty następująco: „Biskup Pluta oprócz pracy duszpasterskiej w diecezji własnej przejawia również
ożywioną działalność w ramach episkopatu. Jest opiekunem „apostolatu służby
zdrowia” i przewodniczącym komisji duszpasterskiej przy episkopacie. Bierze
udział we wszystkich zjazdach i posiedzeniach tej komisji. Działalność ta biskupa Pluty stała się szczególnie aktywna w roku bieżącym. W omawianym okresie
bp Pluta uczestniczył w pracach tej komisji 13 razy, z tego 9 w roku bieżącym.
Posiedzenia odbywają się najczęściej w Niepokalanowie k/Warszawy, Krako-

 Tamże, k. 69-70.
 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), s. 234-241.
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wie i Zakopanem. Z posiadanych dokumentów wynika, że w wielu przypadkach
inspiratorem posiedzeń komisji był właśnie biskup Pluta”77.
Szczególna okazja dla bezpieki do prowadzania kombinacji operacyjnych
przeciwko bp. Plucie (zresztą na podobne działania ze strony SB był wystawiony cały episkopat) nadarzyła się w związku z obradami Soboru Watykańskiego
II. A główną kartą przetargową było przyznanie lub odmowa wydania paszportu
na wyjazd do Rzymu78.
Porucznik Roman Prusiński sporządzając bp. Wilhelmowi Plucie charakterystykę jego postawy jako biskupa w 1962 roku, pisze o prowadzonej polityce paszportowej w dobie zbierania się Soboru Watykańskiego w następujący
sposób: „Z biskupem Plutą dwukrotnie została przeprowadzona rozmowa przez
przewodniczącego PWRN w Zielonej Górze w okresie poprzedzającym wyjazd
do Rzymu na obrady soborowe. Podczas pierwszej rozmowy w dniu 19 X 1962
r. biskup Pluta zachował się arogancko, a do wysuniętych postulatów przez
przewodniczącego ustosunkował się negatywnie, w wyniku czego nie otrzymał
zezwolenia na wyjazd do Rzymu. Na interwencję Episkopatu Pluta powtórnie
Pluta ponownie zwrócił się do władz z prośbą o wydanie mu paszportu na wyjazd. W związku z powyższym przewodniczący PWRN w dniu 7 XI 1962 r.
ponownie przeprowadził z nim rozmowę, podczas której Pluta ustosunkował
się pozytywnie do wysuniętych postulatów, przyrzekając godnie reprezentować
polską rację stanu w czasie obrad soborowych. Biorąc powyższe pod uwagę
władze wyraziły zgodę na jego wyjazd do Rzymu”79.
Ostatecznie, choć z opóźnieniem, bp Pluta otrzymał paszport i wraz z bp.
Ignacym Jeżem przybyli do Rzymu. W Rzymie zamieszkał na Awentynie w Papieskim Kolegium Polskim przy Piazza Remuria, podobnie jak podczas swych
kolejnych pobytów w Wiecznym Mieście. W trakcie I sesji biskup W. Pluta
tylko raz zabrał głos. 5 grudnia 1962 roku z własnej inicjatywy wypowiedział
się we wstępnej dyskusji nad schematem „O Kościele”. Mówił o konieczności
podkreślenia życia łaski, życia świętości u wszystkich członków Kościoła. Faktycznie w uchwalonej Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”
powszechne powołanie do świętości została wyraźnie zaakcentowane. 28 grudnia 1962 roku przemawiał w Radiu Watykańskim, mówiąc o soborze jako dziele
natchnionym dobrym sercem papieża Jana XXIII. Podkreślił także duszpasterski sens w jego przebiegu80.
Biskup Pluta miał jechać także na II sesję soborową na jesieni 1963 roku,
jednak mimo złożenia wniosku i odwołania do Ministerstwa Spraw Wewnętrz IPN BU 0608/241, k. 71-72.
 J. Żaryn, dz. cyt., s. 227-233.
79
 AIPN BU 0608/241, k. 33.
80
 D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta na Soborze Watykańskim II, https://www.niedziela.pl/artykul/104015/nd/Bp-Wilhelm-Pluta-na-Soborze-Watykanskim (dostęp 09.06.2021).
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nych nie otrzymał paszportu. Władze uznały, że biskup nie potrafi docenić dobrej woli z ich strony (przyznanie mu paszportu na I sesję soborową), lecz nadal
prowadzi szkodliwą działalność. Pluta nie tylko że nie otrzymał paszportu, to
na dodatek 8 lipca 1963 roku zostało przeciwko niemu wszczęte postępowanie
w sprawie szkodliwej dla państwa działalności81. Nieobecność bpa Pluty na II
sesji soborowej została zaakcentowana przez prymasa S. Wyszyńskiego. W dniu
1 października 1963 roku kardynał Wyszyński wygłosił przemówienie przez
Radio Watykańskie do wiernych w Polsce, wspominając między innymi ordynariusza „diecezji gorzowskiej” biskupa Plutę, który nie otrzymał zezwolenia
na wyjazd do Rzymu. Wyszyński wyraził nadzieję, że Pluta jako ordynariusz
diecezji Ziem Zachodnich otrzyma jeszcze paszport i weźmie udział w obradach
II sesji Soboru Watykańskiego82.
Faktycznie, rok później bp Pluta paszport otrzymał i wziął udział w III sesji
soboru. Biskup szczególnie zaangażował się w prace nad schematem o apostolstwie świeckich i posłudze biskupów. Zdawał także na ten temat relacje innym
biskupom polskim. Przy opracowaniu niektórych zagadnień blisko współpracował z abp. Karolem Wojtyłą. 22 września 1964 roku bp Pluta w imieniu Episkopatu Polski zabrał głos w sprawie schematu o pasterskich zadaniach biskupów
w Kościele, przemawiając 9 minut. Poprzedniego wieczoru tekst został odczytany i zatwierdzony na konferencji Polskiej Komisji Soborowej w Papieskim
Instytucie Polskim. Biskup mówił o konieczności wydania jakiegoś dokumentu
na temat duszpasterski. Mówił też o konieczności zaakcentowania duszpasterstwa rodzinnego i zabrał głos w sprawie aborcji. 3 października 1964 r. wystąpił
w Radiu Watykańskim. 12 października (wg SB 11 X) Pluta z własnej inicjatywy zabrał głos w dyskusji nad Dekretem o apostolstwie świeckich. W swoim
wystąpieniu podkreślił, iż działalność charytatywna jest środkiem, a nie celem
pracy laikatu. Drugi raz zabrał głos w auli, mówiąc o konieczności formacji
duchowej liderów apostolatu świeckiego83. Streszczenia obu wystąpień biskupa
Pluty znalazły się w teczce operacyjnej SB kryptonim „Kruk”. Znaczy to, że
aparat bezpieczeństwa poprzez działalność wywiadowczą oraz sieć agenturalną
był świetnie zorientowany w temacie roli biskupa Pluty w czasie obrad soborowych84. Biskup zaznaczył swoją obecność na Soborze także 15 października,
4 listopada oraz 18 listopada 1964 roku85. Informacja IV Departamentu MSW
 Tamże; G. Harasimiak, Represje wobec Kościoła katolickiego na przykładzie postępowań karno-administracyjnych na terenie województwa szczecińskiego w latach 1962-1972, [w:] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej
w latach 1945-1989, T. Ceynowa i P. Knap [red.], Szczecin 2010, s. 65-80.
82
 AIPN BU 0608/241, k. 12.
83
 D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta na Soborze Watykańskim II.
84
 AIPN BU 0608/241, k. 56-60.
85
 D. Gronowski, Bp Wilhelm Pluta na Soborze Watykańskim II.
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dot. pobytu biskupa Wilhelma Pluty na III sesji Soboru z dnia 28 stycznia 1965
roku szczegółowo relacjonuje przebieg pobytu hierarchy w Rzymie: „Wyrażał
pogląd, że wiele problemów dotyczących kościoła należy u nas inaczej ujmować, niż to się obserwuje na Soborze, ponieważ w Polsce jest inna sytuacja.
Na konferencji biskupów polskich zabierał głos, solidaryzując się z poglądami
Wyszyńskiego. Wygłaszał pogadanki na tematy biblijne w Instytucie Polskim
w Rzymie dla studiujących tam księży Polaków. Cieszył się sympatią w niemieckim środowisku na Soborze. Nawiązywał liczne kontakty z biskupami
zwłaszcza niemieckimi. Utrzymywał bliższe kontakty z biskupem Hoffnerem
i Jansensem z NRF. Spotkał się także z bogatym biskupem amerykańskim Vultan Sheen interesującym się marksizmem i problematyką radziecką. Charakter
w/w nie jest nam znany. Brał udział w konferencji zorganizowanej przez Akcję
Katolicką z terenu Rzymu. Wśród dziennikarzy obserwujących Sobór panowały
opinie, że jego wystąpienia podczas dyskusji na posiedzenia kongregacji generalnej miały charakter konserwatywny”86. Reasumując, zdaniem bezpieki, bp
Pluta był aż za bardzo aktywny na III sesji Soboru.
Zatem władze państwowe uznały, że dla tak niepokornego biskupa udział
w dwóch sesjach soboru to i tak dużo, więc na ostatnią sesję soboru bp Pluta paszportu nie otrzymał. Aparat bezpieczeństwa w Polsce wykorzystywał fakt zwołania
Soboru do prowadzania walki z Kościołem w Polsce, a zwłaszcza z jego episkopatem nie tylko w kraju, ale także w samym Watykanie. Wywiad PRL wspólnie
przede wszystkim z wywiadem NRD, w którego obszarze działań operacyjnych
znajdowała się Stolica Apostolska, prowadził szeroko zakrojone akcje prowokacyjne, manipulacyjne, a przede wszystkim dyskredytujące Episkopat Polski, na
czele z prymasem S. Wyszyńskim, na arenie międzynarodowej.
Jedną z nich była „akcja anonimowa z Kraju” w trakcie przebiegu IV sesji
soborowej. Do pewnych osobistości za granicą nadsyłane były anonimy z Kraju,
między innymi na adres kardynała Königa na blankiecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z podpisem księdza profesora Stanisława Łacha, biblisty
i teologa oraz księdza profesora Józefa Majki, filozofa i socjologa, z prośbą, by
wziął w opiekę polskich ateistów przeciwko prześladowaniu ze strony katolików. List był oczywiście falsyfikatem.
Drugą operacją była próba zorganizowania wycieczki turystycznej księży
polskich do Italii przez PAX. Wiadomość ta dotarła do Rzymu i była opacznie
komentowana, jako objaw poprawy stosunków na odcinku87.
Także lokalny aparat bezpieczeństwa w koordynacji z Departamentem IV
MSW postanowił zagrać kartą soborową, aby pogłębić konflikt istniejący mie AIPN BU 0608/241, k. 49.
 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 19621965, Lublin 2019, s. 559-560.
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dzy bp. W. Plutą a bp. J. Strobą i bp. I Jeżem88. Wg informacji Departamentu IV
MSW z października 1965 roku: „Przygnębienie biskupa Pluty potęguje fakt, że
bp Jeż, który jednocześnie składał z nim wniosek na wyjazd, otrzymał już paszport w dniu 27 IX 1965 roku. Na tle tym dochodzi do nieporozumień między
biskupem Plutą a biskupem Jeżem, gdyż biskup Pluta usiłuje opóźnić wyjazd
biskupa Jeża na sobór do czasu otrzymania paszportu, aby móc wyjechać jednocześnie. Na temat braku biskupa Pluty na Soborze, biskup Stroba przesłał do
niego wiadomość z Rzymu, w której między innymi stwierdza: „pytają mnie
tu z różnych stron biskupi, w Kolegium, w Instytucie – ostatnio pytał jeden
z biskupów z USA – kiedy przyjedzie ks. biskup Pluta. Na Twoje nazwisko
przychodzi sporo listów z różnych ośrodków soborowych, które czekają na odpowiedź. Co mam mówić, że nie puścili biskupa Ziem Odzyskanych? – po uroczystościach, które Niemców tak bardzo bolą. Mam nadzieję, że sprawa wnet
się ułoży, że będziesz następny po biskupach tarnowskich, który przyjedzie do
Rzymu”89. Władza cel osiągnęła. Zadano biskupowi Plucie bolesny cios, nie
puszczając go na ostatnią sesję soborową, która mogła ukoronować jego dotychczasowe wysiłki na polu duszpasterstwa laikatu. Poza tym pogłębiła panujące animozje między całą trójką gorzowskich hierarchów.
Bacznie obserwowano i analizowano atmosferę w polskim Kościele w dobie
soborowej i po jej zakończeniu, skrupulatnie odnotowując wypowiedzi samych
hierarchów90. Między innymi w 1966 roku odnotowano przewrotną wypowiedź
bp. Pluty w gronie zaufanych sobie księży i biskupów, który komentował decyzję władz komunistycznych, bowiem odmówiły one kard. S. Wyszyńskiemu
wydania paszportu: „władze odmawiając udzielenia paszportu na wyjazd do
Rzymu kardynałowi Wyszyńskiemu chciały go upokorzyć za list do biskupów
niemieckich. Postąpiły bardzo dobrze, ponieważ taka decyzja korzystna jest dla
episkopatu. Wiadomość ta szybko obiegnie cały świat i ściągnie nienawiść opinii światowej na rząd polski. Pociągnięcie to jest wprost cudowne. Komuniści
zatracili znowu wyczucie, poniosła ich nienawiść i popełnili największe głupstwo dyplomatyczne”91.
Pokłosiem działań operacyjnych SB przeciwko bp. Plucie w dobie soborowej jest notatka opracowana w Grupie Soborowej Wydziału IV Departamentu
IV MSW z sierpnia 1966 roku. Ostatnie zdanie notatki brzmi: „Z zagranicy bp

T. Ceynowa, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupa Ignacego Jeża w początkach jego działalności w Koszalinie, [w:] Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1989, s. 165-178.
89
 AIPN BU 0608/241, k. 52-53.
90
 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół, s. 256-263.
91
 AIPN BU 0608/241, k. 72.
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Pluta przywiózł 635 dolarów”. Notatka znalazła się w teczce sprawy kontrolnej
kryptonim „Kruk”92.

Zakończenie
Teczka operacyjna MSW pt. „Sprawa kontrola – Pluta Wilhelm. 1962–1986”
jest świadectwem wrogich działań, które aparat bezpieczeństwa PRL prowadził
przeciwko biskupowi Wilhelmowi Plucie, ordynariuszowi najpierw ogromnego
ordynariatu gorzowskiego, a od 1972 roku – diecezji gorzowskiej. Działania
prowadzone przez SB, a opisane w tej teczce, nie były tylko bierną obserwacją
postaw, zachowania i prowadzonej posługi pasterskiej przez biskupa gorzowskiego, ale czynną, świadomą, celową i nade wszystko szkodliwą ingerencją
w działalność tego hierarchy i przede wszystkim człowieka i obywatela państwa
polskiego.
Zarysowana na kartach tej teczki sylwetka biskupa Pluty jest dowodem, że
jego słowa głoszone do wiernych miały potwierdzenie w jego życiu. Oczywiście biskup Pluta miał jak każdy człowiek swoje przywary, słabości i niedoskonałości, jednak jego wady nie pomniejszały jego wyjątkowości jako niestrudzonego, rozmodlonego pasterza Kościoła gorzowskiego, który nie poszedł na
układ z walczącym z Kościołem katolickim i wiarą w Boga reżimem komunistycznym. Oczywiście za wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii nie zapłacił
tak wysokiej ceny jak bp Czesław Karczmarek, kard. S. Wyszyński czy inni
hierarchowie i osoby duchowne – utraty wolności, a nawet życia. Niemniej miał
biskup świadomość, że przeciwstawianie się władzom ateistycznym w Polsce,
pozostającym pod nadzorem Moskwy, wiąże się z konsekwencjami, które trudno do końca przewidzieć.

 Tamże, k. 55.
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Abstract
Principles of supporting families in post-synodal exhortation
Amoris laetitia of Pope Francis
The purpose of this dissertation was to present the way in which the message of
the exhortation Amoris laetitia helps to accompany a family on the way of its vocation.
The reflection consisted of three issues. At first, the phenomenon of the crises connected with the levels of the development of the marriage bonds has been scrutinised; the
personal crisis, the crises of external nature, and so called the crisis of the invincible
non-sacramentality – widely discussed in the exhortation of Pope Francis.
Secondly, the rules of delivering support to the families burdened with crisis arising
directly from the text of the exhortation have been discussed. As the most important we
admitted to be: giving the first place to the sacraments, tenderness and respect, accepting
suffering, respect for the God’s autonomy, awareness of the dynamic od the evil, and the
principle of the humble deriving from the people of what God had implemented in them.
All these rules make us aware of diversity and complexity of the problems of married life
in a broad sense.
Thirdly, the role of three groups called to accompany the families on their way of
“taming their crisis” has been exposed. They are: pastors, experts and other experienced
married people. Their task is to deliver pastoral and professional help with growing in
faith. That requires from them a skilful discernment, listening and showing that what
married families struggle with is an opportunity to a more aware and mature married
life. Those who undertake the task basically try to lead the families experiencing difficulties to reconciliation with themselves, with their close relatives and with God.
Keywords: Amoris laetitia, marital crises, accompaniment, discernment, irregular
situations
 Szczepan Szpoton – duchowny zgromadzenia CM, doktor nauk teologicznych, adiunkt w Katedrze Bioetyki Teologicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
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Streszczenie
Celem opracowania było przedstawienie sposobu, w jaki przesłanie adhortacji Amoris laetitia pomaga towarzyszyć rodzinie na drodze realizowania jej powołania. Refleksja ta obejmowała trzy zagadnienia.
Po pierwsze, zostało przeanalizowane zjawisko kryzysu związane z fazami rozwoju więzi małżeńskiej, kryzysami osobistymi, kryzysami natury zewnętrznej i tzw.
kryzysami niepokonalnej niesakramentalności – zagadnieniem szeroko dyskutowanym
w adhortacji papieża Franciszka.
Po drugie, omówiliśmy zasady wspierania rodzin obciążonych kryzysem, wypływające wprost z tekstu adhortacji. Do najważniejszych zaliczyliśmy: zajmowanie centralnego miejsca przez sakramenty, wrażliwość i szacunek, akceptację cierpienia, szacunek
dla Bożej autonomii, samodzielność i upodmiotowienie, świadomość dynamiki zła oraz
zasadę pokornego wydobywania z ludzi tego, co Bóg w nich zdeponował. Wszystkie
ww. zasady uświadamiają wielokształtność i złożoność szeroko pojętych problemów
życia małżeńskiego.
Po trzecie, naświetliliśmy rolę trzech grup, które są wezwane do towarzyszenia rodzinom w „oswajaniu ich kryzysu”, a są nimi: duszpasterze, specjaliści oraz inni doświadczeni małżonkowie. Ich zadanie polega głównie na udzielaniu duszpasterskiej
i specjalistycznej pomocy w dojrzewaniu w wierze. Wymaga to od nich nade wszystko
umiejętnego rozeznawania, słuchania i ukazania, że to, co spotyka rodziny w kryzysie,
jest okazją do bardziej świadomego i dojrzalszego życia małżeńskiego. Ci, którzy podejmują się towarzyszenia, starają się przede wszystkim doprowadzić osoby przeżywające
trudności i kryzysy do pojednania: z sobą samym, ze swoimi bliskimi oraz z Bogiem.
Słowa kluczowe: Amoris Laetitia, kryzysy małżeńskie, towarzyszenie, rozeznawanie,
związki nieregularne

Wstęp
27 grudnia 2020 roku w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” Ojciec
Święty ogłosił, że nadchodzący rok ustanowiony został Rokiem Rodziny Amoris laetitia. Rozpoczął się on 19 marca 2021 i będzie trwał do 22 czerwca 2022
roku, czyli daty światowego spotkania rodzin w Rzymie. Jest to słuszna sposobność, aby powrócić do przesłania papieskiej adhortacji z 2016 roku. Adhortacji, która po dziś dzień budzi wśród wielu komentatorów bardzo zróżnicowane
opinie2.
 Szczególnie rozdział VIII stał się przedmiotem kontrowersji oraz intensywnych dyskusji pomiędzy interpretatorami dostrzegającymi w nim tzw. hermeneutykę dyskontynuacji, szczególnie do wcześniejszego nauczania Magisterium na temat życia małżeńskiego i rodzinnego,
a komentatorami, którzy sytuują Amoris laetitia na linii hermeneutyki ciągłości w relacji do
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Okres pandemii niewątpliwie jest czasem wielkiej próby dla wielu rodzin,
w których człowiek powinien odnajdywać najstabilniejszy punkt odniesienia.
Sytuacja ta tym bardziej zmusza do zastanowienia się nad implementacją tekstu Franciszka, a nade wszystko odczytania na nowo zasad wspierania rodziny,
wyłaniających się z dokumentu adhortacji. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie sposobu, w jaki przesłanie Amoris laetitia3 pomaga towarzyszyć
rodzinie na drodze realizowania jej powołania. Refleksja ta obejmuje trzy zagadnienia: w pierwszej jej części nakreślimy zjawisko kryzysu dotykającego
współczesną rodzinę, kolejno wyartykułujemy fundamentalne zasady wspierania rodzin, a na zakończenie odniesiemy się do grupy osób wspierających
w rzeczywistości kryzysu.

1. Doświadczenie kryzysów
Papież Franciszek, komentując szeroko zjawisko kryzysu4, w tekście analizowanego przez nas dokumentu na początku stara się ukazać, z czym mierzy
się współczesna rodzina, aby następnie móc aplikować wyłożony w nim paradygmat: przyjąć – towarzyszyć – rozeznać – zintegrować.

chociażby adhortacji Familiaris consortio (1981) czy listu apostolskiego Gratissimam sane
(1994) Jana Pawła II. Problematyczne kwestie rozdziału VIII zostały szeroko opracowane m.in.
w: R. Buttiglione, Risposte amichevoli ai critici di „Amoris Laetitia”, Milano 2017; J. Goleń
[red.], Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”
dla duszpasterstwa rodzin, Lublin 2017; L. Martínez Sistach, Come applicare „l’Amoris laetitia”, Città del Vaticano 2017; G. Barth, Amoris laetitia – ciągłość czy zerwanie? Kwestie
hermeneutyczne, [w:] J. Goleń [red.], Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji
apostolskiej „Amoris laetitia” dla duszpasterstwa rodzin, Lublin 2017, s. 25-50; W. Góralski,
Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300308, Płock 2016; A. Spadaro, „Amoris laetitia”. Struttura e significato dell’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, „La Civiltà Cattolica” (2016) 3980, s. 105-128; G.
L. Brena, „Amoris laetitia”: questioni aperte, „Studia Patavina” 66 (2019), s. 491-502; T. A.
Salzman, M. G. Lawler, The Critics of Pope Francis and „Amoris Laetitia”, „New Theology
Review” 30 (2018) 2, s. 43-54; G. Vignelli, Rewolucja duszpasterska. Sześć słów-talizmanów
w synodalnej debacie o rodzinie, Kraków 2016; L. Melina, Wyzwania „Amoris laetitia” dla
teologa moralisty, „Teologia i Moralność” 13 (2018) 1, s. 25-38.
3
 Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” o miłości w rodzinie, Kraków 2016 [dalej: AL].
4
 Etymologia słowa «early 15c., crise, crisis», wskazuje na pozytywną albo neutralną jego nośność. Odnosi się ono do sytuacji ryzykownej, ale stwarzającej szansę na poprawę, progres, odwrócenie negatywnej tendencji. Z drugiej strony rozpatrywane słowo może oznaczać decyzję,
wyrok, sąd, czyli znowu okoliczności potencjalnie przykre, ale ostatecznie ukazujące prawdę
i sprawiedliwość. Por. https://www.etymonline.com/word/crisis (30.06.2021).
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1.1. Kryzysy związane z fazami rozwoju więzi małżeńskiej
Tekst papieskiej adhortacji wyróżnia sześć faz w życiu rodzinnym, w które
wpisane są kryzysy (por. AL nr 235). Pierwsza faza odnosi się do „kryzysu początków”. Jest to etap uczenia się wspólnego podejmowania zadań, renegocjowania i ustalania wspólnego funkcjonowania w wielu aspektach rozpoczętego
życia małżeńskiego. Druga faza wiąże się z „przybyciem dziecka”. Rodzice,
a szczególnie matka, stając przed wieloma wyzwaniami emocjonalnymi, uczą
się rezygnacji z „bycia we dwoje” na korzyść „bycia we troje”. Trzecia faza
odnosi się do „kryzysu wychowania dziecka, które zmienia nawyki rodziców”,
np. związane z powrotem do pracy, bądź podziałem nowych obowiązków w rodzinie. Czwartą fazę kryzysu stanowi „wiek dojrzewania dziecka”5, w którym
poszukuje ono własnej tożsamości. Faza ta wymaga od rodziców wielu poświęceń, często ich destabilizuje, a nawet doprowadza do sytuacji, w której dziecko
przeciwstawia ich sobie. Piątą fazę kryzysu papież określa mianem „pustego
gniazda”. Zmusza ona małżonków do spojrzenia na siebie na nowo, ponieważ
odejście dzieci stawia ich przed wyzwaniem rekonstrukcji więzi małżeńskiej
oraz odnalezienia celów i wartości na dalsze wspólne życie. Ostatnia, szósta
faza spowodowana jest „starością rodziców”, bądź też śmiercią jednego z nich.
Od członków rodziny etap ten wymaga większej obecności, opieki nad rodzicami czy podejmowania trudnych decyzji odnośnie do ostatniego okresu ich
życia6.

1.2. Kryzysy osobiste
Poza kryzysami związanymi z poszczególnymi fazami rozwoju więzi małżeńskiej, tekst adhortacji omawia kryzysy osobiste, które wiążą się z niedojrzałością emocjonalną. Generuje ona trudności w nawiązywaniu i przeżywaniu re5

6

 a znaczący w tym kontekście uważam punkt 260 adhortacji. Papież podkreśla, że
Z
kryzys rodzin może wynikać z problemów dzieci, które są zagrożone przez destruktywne skutki rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego (por. AL nr 246). Takie zjawiska
jak agresja rówieśnicza (podsycana przez pełne przemocy gry komputerowe) czy też
wykorzystanie seksualne (będące opłakanym rezultatem laksyzmu i erotyzacji sfery
publicznej) narażają dzieci na poważne zranienia. Nie jest zaskoczeniem, że trauma dziecka kładzie się cieniem na życiu całej rodziny. Franciszek rozwija ten wątek
szerzej w Liście apostolskim motu proprio Come una madre amorevole z 4 czerwca
2016 roku.
Por. I. Szajkowska, Towarzyszenie małżonkom w kryzysach w świetle adhortacji
„Amoris laetitia”, „NURT SVD” (2019) 2, 251-253; I. Namysłowska, Terapia rodzin,
Warszawa 1997, s. 18-22; H. Liberska, Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie, [w:] I.
Janicka, H. Liberska [red.], Psychologia rodziny, Warszawa 2014, s. 227.
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lacji, które spowodowane są brakiem uzdrowienia ran pochodzących z jakiegoś
etapu życia. Trudności te mają duży wpływ na kształt małżeństwa: „Źle przeżyte własne dzieciństwo i młodość są wylęgarnią kryzysów osobistych, które
w końcu mają wpływ na małżeństwo” (AL 239). Podobnie niedojrzale przeżyta
relacja z własnymi rodzicami, która nie została uzdrowiona, bardzo często może
ujawnić się na nowo i szkodzić życiu małżeńskiemu. Kryzysy osobiste, leżące
u stóp późniejszych kryzysów małżeńskich7, wymagają uzdrowienia, które winno obejmować wydarzenia z własnej historii oraz relacje z rodzicami. W tym
kontekście, bardzo wymowne stają się słowa Franciszka:
Wiele osób kończy swoje dzieciństwo, nigdy nie doświadczywszy bycia kochanymi
bezwarunkowo, a to rani ich zdolność do obdarzania zaufaniem i dawania siebie. Źle
przeżyta relacja z własnymi rodzicami i rodzeństwem, która nigdy nie została uzdrowiona, ujawnia się na nowo i szkodzi życiu małżeńskiemu. Trzeba więc przejść przez
proces wyzwolenia, którego nigdy wcześniej nie podjęto. Gdy relacje między małżonkami dobrze nie funkcjonują, zanim zostaną podjęte ważne decyzje, trzeba się upewnić,
czy każdy przeszedł ten proces uzdrowienia swej historii. Wymaga to uznania potrzeby
uzdrowienia, nieustannego proszenia o łaskę przebaczenia i przebaczenia sobie, przyjęcia pomocy, poszukiwania motywacji pozytywnych i ponownego próbowania zawsze
od nowa. Każdy musi być bardzo szczery wobec siebie, aby uznać, że jego sposób
przeżywania miłości ma te elementy niedojrzałości. Nawet jeśli wydaje się oczywiste,
że cała wina leży po stronie drugiej osoby, to nigdy nie jest możliwe przezwyciężenie
kryzysu, gdy się oczekuje, że tylko druga osoba się zmieni. Trzeba również zadać sobie
pytanie, odnośnie do tego, co ktoś mógłby osobiście rozwinąć czy uleczyć, aby pomóc
przezwyciężyć konflikt (AL nr 240).

Zdaniem papieża źródłem kryzysów małżeńskich są ponadto nieoczekiwane
okoliczności i zdarzenia, które zakłócają życie rodzinne (por. AL nr 236).

1.3. Kryzysy natury zewnętrznej
Franciszek nie zawęża swojej duszpasterskiej uwagi wyłącznie do procesów
życia duchowego, ale w ramach holistycznej troski o człowieka głosi konieczność towarzyszenia rodzinom znajdującym się w trudnościach natury zewnętrznej. Problemy ekonomiczno-społeczne, zgodnie z dynamiką życia ludzkiego,
bardzo wyraźnie rzutują na kondycję duchową, stanowiąc nierzadko znaczące
zagrożenie dla wiary. W swoim pontyfikacie papież ze szczególną troską odnosi
się do kwestii migracji, pisząc:

 Por. Landwójtowicz, Duszpasterskie wsparcie małżonków i rodzin w kryzysach, [w:] J. Goleń
[red.], Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”
dla duszpasterstwa rodzin, s. 374.
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Inną sprawą jest przymusowa migracja rodzin w konsekwencji wojny, prześladowań,
biedy, niesprawiedliwości, naznaczona perypetiami podróży, która często zagraża życiu,
wywołuje urazy i destabilizuje rodziny. Towarzyszenie migrantom wymaga specjalistycznego duszpasterstwa skierowanego do rodzin migrujących, ale także do członków
rodzin pozostałych w miejscu pochodzenia. Musi być ono realizowane z poszanowaniem ich kultur, formacji ludzkiej i religijnej, z której się wywodzą, bogactwa duchowego ich obrzędów i tradycji, także poprzez im właściwe duszpasterstwo (AL nr 46).

Franciszek w zjawisku kryzysu upatruje pewną szansę wpisaną w codzienność życia małżeńskiego, konstatując: „Dobrze jest towarzyszyć małżonkom,
aby potrafili zaakceptować kryzysy, jakie mogą się pojawić, podjąć wyzwanie
i wyznaczyć im miejsce w życiu rodzinnym” (AL 232). Zatem kryzysy powinny
zostać niejako „oswojone”, czyli skonceptualizowane i logicznie wpisane w całościową wizję danego małżeństwa.

1.4. Kryzysy niepokonalnej niesakramentalności
Kierując się w dalszym ciągu szeroką definicją kryzysu, którą przyjęliśmy
na samym początku, warto jeszcze pochylić się nad problematyką związków,
nad którymi ciąży kryzys niepokonalnej niesakramentalności8. W tym szeroko dyskutowanym w adhortacji Amoris laetitia zagadnieniu, Papież, podobnie
jako ojcowie synodalni, na których się powołuje, podkreśla konieczność przyjęcia tzw. logiki integracji względem tych osób. Oznacza to, że towarzyszenie
wierzącym divorziati risposati, którzy zmagają się z niemożnością przystępowania do sakramentów z powodu ważności pierwszego małżeństwa, musi być
określone przez dwa zasadnicze pryncypia. Pierwsze mówi o takim sposobie
towarzyszenia tym osobom, który pozwala uniknąć okazji do zgorszenia pozostałych wiernych, znających ich sytuację życiową. Drugie wyjaśnia, że owo
towarzyszenie nie może w żadnym wypadku równać się stygmatyzacji, czyli zarówno praktycznemu, mentalnemu, jak i teoretycznemu wykluczeniu ich
z poczucia wspólnotowości Ludu Bożego9. Zatem działania duszpasterskiego
towarzyszenia powinna znamionować wyjątkowa delikatność, nieudawany takt,
 Rozeznawanie związane z towarzyszeniem takim osobom „nigdy nie może nie brać pod uwagę
wymagań ewangelicznej prawdy i miłości proponowanej przez Kościół. […] Postawy te mają
fundamentalne znaczenie, aby uniknąć poważnego ryzyka przesłań błędnych, jak idea, że jakiś
kapłan może szybko zgodzić się na ‘wyjątki’, lub że są ludzie, którzy mogą uzyskać przywileje
sakramentalne w zamian za przysługi” (AL nr 300). Ten numer dokumentu będzie bronił tezy
o hermeneutyce ciągłości w nauczaniu papieża Franciszka o rodzinie, zwłaszcza tej, która została dotknięta kryzysem niesakramentalności.
9
 Por. AL nr 291-312. Paradygmat papieża Franciszka: przyjąć – towarzyszyć – rozeznać – zintegrować został szeroko opisany [w:] J. Granados, S. Kampowski, J. J. Pérez-Soba, „Amoris
8

208

Zasady wspierania rodzin w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka

a nade wszystko szczera troska o zbawienie ludzi dotkniętych opisywanym kryzysem. W tym kontekście znaczące stwierdzenie odnajdujemy w numerze 299
AL, w którym papież odnosi się do omawianej przez nas grupy wierzących:
„Ich udział może wyrażać się w różnych posługach kościelnych: trzeba zatem
rozeznać, które z różnych form wykluczenia obecnie praktykowanych w dziedzinie liturgicznej, duszpasterskiej, edukacyjnej oraz instytucjonalnej można
przezwyciężyć”10.
Treść numeru 299 można podzielić na dwie części, gdyż znajdują się
w nim dwie różne wykładnie: negatywna, a następnie pozytywna. O ile na
początku Franciszek piętnuje zachowania, które określa jako „mentalność
wykluczenia”, o tyle dalej proponuje teologiczne oraz pastoralne zasady towarzyszenia takim rodzinom11. Od strony teologicznej można wyrazić opinię, że papież nawiązuje do etymologicznego rozumienia Kościoła jako
osoby żeńskiej, wykazującej charakterystykę znamienną dla kobiety. Szerokie pole semantyczne leksemów kobieta-matka obejmuje takie znaczenia jak: gracja, wdzięk, delikatność, czułość, dyskrecja, empatia, wrażliwość i nieustanne, trwające przez całe życie zaangażowanie emocjonalne
w los dziecka. Co znamienne, Kościół jest w tym świetle matką, która nie tylko
z czułością wychowuje swoje dzieci, ale także cierpliwie uczy je, jak one same
powinny wychować własne potomstwo. W myśl Franciszka, jedna z reguł duszpasterskich, które można byłoby aplikować do wychowania, polega na roztropnym powierzeniu rodzicom jak największej odpowiedzialności za przekazanie
wiary ich dzieciom.

laetitia”. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare,
Siena 2016.
10
 Najbardziej kompleksowym i unikatowym na skalę całej Polski opracowaniem, odnoszącym się do włączania wiernych divorziati risposati w posługi liturgiczne, było przygotowane
przez ks. Wojciecha Kućkę z Wydziału ds. Rodzin Vademecum duszpasterstwa osób żyjących
w związkach nieregularnych w diecezji płockiej, promulgowane przez biskupa płockiego Piotra
Liberę dnia 15 października 2018 r. Por. także: R. Jaworski, Kiedy miłość boli. O zranieniach
i przebaczeniu w małżeństwie, Płock 2015. I. Mroczkowski, Etos miłosierdzia a wierność małżeńska. Moralne dylematy osób żyjących w związkach niesakramentalnych, Płock 2017; Bachanek G., Komunia duchowa. Niektóre problemy teologiczne, „Teologia w Polsce” 10/2 (2016), s.
43-58; Cordes P. J., „Komunia duchowa” uwolniona od patyny wieków, Przemyśl 2015.
11
 „Oni nie tylko nie muszą czuć się ekskomunikowani, ale mogą żyć i rozwijać się jako żywe
członki Kościoła, odczuwając, że jest on matką, która ich zawsze przyjmuje, troszczy się
o nich z miłością i wspiera ich na drodze życia i Ewangelii. Ta integracja jest też potrzebna
ze względu na troskę o chrześcijańskie wychowanie ich dzieci, które muszą być uznane za
najważniejsze” (AL nr 299).
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2. Zasady towarzyszenia
Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze, moim zdaniem, zasady towarzyszenia rodzinom dotkniętym kryzysem, wypływające z dokumentu adhortacji Amoris laetitia.

2.1. Centralność sakramentów
Poniższe analizy rozpoczniemy od numeru 38 adhortacji:
Musimy być wdzięczni za fakt, że większość ludzi ceni relacje rodzinne, które pozwalają trwać w czasie i zapewniają drugiej osobie szacunek. Dlatego cenne jest
to, że Kościół oferuje przestrzenie towarzyszenia i poradnictwa w kwestiach związanych z rozwojem miłości, przezwyciężania konfliktów i wychowywania dzieci. Wielu ludzi docenia moc łaski, jakiej doświadczają w sakramencie pojednania
i w Eucharystii, która pozwala im radzić sobie z wyzwaniami małżeństwa i rodziny.

Stwierdzenie zawarte w tym paragrafie ustanawia hierarchię ważności środków towarzyszenia rodzinom. Papież podkreśla bowiem centralne miejsce sakramentów – pokuty i pojednania oraz Eucharystii – w procesie opieki duszpasterskiej nad rodzinami. To właśnie w łasce sakramentalnej dostrzega ów lapis
angularis towarzyszenia rodzinom na drogach ich życia.
W jednym z wywiadów autobiograficznych Franciszek bardzo mocno uwydatnił wartość sakramentu pokuty, który wyraża się w potędze miłosierdzia
Bożego, zdolnego za pomocą szafarza kruszyć najbardziej oporne serca: „Jako
spowiednik, nawet jeśli napotykałem niekiedy zamknięte drzwi, zawsze szukałem choćby szczeliny, prześwitu, by móc je otworzyć i ofiarować przebaczenie,
miłosierdzie”12.
Oczywiście kluczowe znaczenie posługi sakramentalnej nie stoi w sprzeczności z koniecznością równowagi między głoszeniem słowa, a sprawowaniem
sakramentów. Dlatego też papież podkreśla w numerze 22 adhortacji, że słowo
Boże jest nieodłączną pomocą dla rodzin w kryzysie. Staje się ono wręcz spersonifikowanym towarzyszem ich, nieraz krzyżowej, drogi. W tym sensie słowo
Boże konkretyzuje się i uniezależnia od nierzadko odbieranych jako abstrakcyjne formuł sakramentalnych: „W tym krótkim przeglądzie możemy zobaczyć,
że słowo Boże nie ukazuje się jako sekwencja abstrakcyjnych teorii, ale jako
towarzysz drogi dla rodzin przeżywających kryzys i wszelkie cierpienie, i wskazuje im cel drogi…”. Co więcej, słowo Boże ma wymiar konsolacyjny, ukazując fakt wpisywania się rodzin w kryzysie we wspólnoty Narodu Wybranego,
 Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, J. Ganobis [tłum.], Kraków, s. 48.
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a zwłaszcza w rodowód Jezusa Chrystusa. Biblia stanowi wspaniałe pocieszenie i umocnienie dla rodzin kuszonych zwątpieniem w sens własnych historii
z uwagi na trapiące je kryzysy: „Biblia pełna jest rodzin, pokoleń, historii miłości i kryzysów rodzinnych, począwszy od pierwszej strony, gdzie wkracza na
scenę rodzina Adama i Ewy z jej brzemieniem przemocy, ale także z siłą życia,
które trwa nadal (por. Rdz 4), aż do ostatniej strony, gdzie pojawiają się zaślubiny Oblubienicy i Baranka (por. Ap 21,2.9)13”.

2.2. Wrażliwość i szacunek
W zacytowanym fragmencie14 numeru 46 adhortacji na szczególną uwagę
zasługuje kilka stwierdzeń odnoszących się do zalecanej przez Franciszka metodologii towarzyszenia rodzinom uwikłanym w kryzys migracyjny. Otóż jednym
z priorytetów w duszpasterstwie skierowanym do takich osób jest okazanie autentycznej wrażliwości15 i równie głębokiego poszanowania wobec przynależnego im kontekstu kulturowego oraz religijnego. W ten właśnie sposób można
rozumieć pojęcie „specjalistycznego duszpasterstwa”. Jego fundamentem – zarówno na poziomie samej metody, jak i postawy duszpasterskiej – musi być
właśnie reguła poszanowania dla inności. Z tej nauki papieża można wnioskować, że brak szacunku do rodzin dotkniętych kryzysem migracyjnym, stanowi
poważny błąd duszpasterski. Należałoby się go wystrzegać, aby towarzyszenie
mogło odbywać się zgodnie z duchem Ewangelii oraz podtrzymywania tradycji kościelnych i świeckich, które kładą nacisk na godność i wolność osoby
ludzkiej16.

 AL nr 8.
 Por. Punkt 1.3 niniejszego opracowania.
15
 Czym dokładnie jest owa wrażliwość, można zrozumieć przywołując wypowiedź Franciszka
o empatii w kontekście komunikacji: „Słuchanie to coś więcej niż słyszenie. Słyszenie odnosi
się do obszaru informacji. Słuchanie natomiast, referuje się do tej szczególnej zdolności bycia
blisko z innymi, bez której nie można stworzyć prawdziwego spotkania. To właśnie słuchanie
pozwala nam przyjąć należną postawę i znaleźć najodpowiedniejsze słowa, by nie pozostawać
spokojnymi widzami”. Francesco, A. Spadaro [red.], La misericordia è una carezza. Vivere il
giubileo nella realtà di ogni giorno, Milano, s. 216.
16
 Dodajmy, że wartości te wyrażają się w bliskich papieżowi i jakże komplementarnych regułach, zaczerpniętych z nauczania Vaticanum Secundum (por. Gaudium et spes, nr 91). Co istotne, Franciszek często podkreśla, że czuje się spadkobiercą (niejako dzieckiem) tego soboru.
13
14
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2.3. Akceptacja cierpienia
Niezmiernie istotny fragment adhortacji dotyczy troski o rodziny doświadczone kryzysem niepełnosprawności17 jednego ze swych członków. Należałoby mu przypisać niebagatelne znaczenie ze względu na to, że wpisuje się on
w kontekst mocno uwypuklanej przez papieża wyobraźni miłosierdzia. W numerze 47 adhortacji czytamy:
Ojcowie synodalni zwrócili także szczególną uwagę na „rodziny z osobami niepełnosprawnymi, w których inwalidztwo, wdzierając się w życie, rodzi głębokie i nieoczekiwane wyzwanie, zakłóca równowagę, pragnienia i oczekiwania. [...] Na wielki
podziw zasługują rodziny, które z miłością akceptują trudne doświadczenie dziecka
niepełnosprawnego. Dają one Kościołowi i społeczeństwu cenne świadectwo wierności
wobec daru życia. W procesie przyjęcia i troski o misterium kruchości, rodzina, wraz ze
wspólnotą chrześcijańską, będzie mogła odkryć nowe gesty i język, formy zrozumienia
i tożsamości. Osoby niepełnosprawne stanowią dla rodziny dar i okazję do wzrastania
w miłości, we wzajemnej pomocy i jedności. [...] Rodzina, która akceptuje w duchu
wiary obecność osób niepełnosprawnych, będzie w stanie rozpoznać i zagwarantować
jakość i wartość każdego życia, z jego potrzebami, prawami i możliwościami. Będzie
ona pobudzać do opieki i troski oraz będzie promować towarzyszenie i miłość na każdym etapie życia”. Pragnę podkreślić, że uwaga poświęcona zarówno imigrantom jak
i osobom niepełnosprawnym jest znakiem Ducha Świętego. Obydwie bowiem te sytuacje są paradygmatyczne: ukazują szczególnie, jak jest dziś przeżywana logika miłosiernej akceptacji oraz integracji osób słabszych.

Ojciec Święty cytuje fragmenty wypowiedzi ojców synodalnych, którzy
z całą jednoznacznością ukazali dramatyzm, nienaturalność antropologiczną
i sprzeczność niepełnosprawności z wrodzonymi, danymi przez Boga pragnieniami oraz inklinacjami osoby ludzkiej. Spojrzenie to zostało natychmiast pogłębione poprzez odwołanie do ewangelicznej zasady samozaparcia i transcendencji egoizmu w imię prawdziwej altruistycznej miłości. Jak zauważa Ojciec
Święty, logika akceptacji cierpienia oraz ściśle z nią powiązana logika przyjęcia
drugiego w tajemnicy jego różnorakiej ułomności, ostatecznie, dzięki nieustanneji radykalnej nowości Ewangelii, nie stanowi przeciwieństwa rozwoju, szczęścia i dynamiki życia rodzinnego. Właśnie do takiej ewangelicznej postawy zaproszeni są duszpasterze towarzyszący rodzinom boleśnie dotkniętym krzyżem
niepełnosprawności18.
 Warto zauważyć, że problem skłonności homoseksualnych dziecka jest analogicznym jak niepełnosprawność krzyżem dla niektórych rodziców. Towarzyszenie w tym kryzysie jawi się
jako szczególnie delikatne i wymagające. Por. AL nr 250.
18
 Franciszek w swoim nauczaniu z wielkim pietyzmem podchodzi do staurologicznego wymiaru
egzystencji chrześcijańskiej, co znalazło wyraz w cytowanych powyżej słowach adhortacji.
Poparcie tej tezy odnajdujemy m.in. w słowach: „Nasza przynależność do Kościoła ma swój
17
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2.4. Szacunek dla Bożej autonomii
Kolejno papież stara się pogodzić ze sobą dwie z pozoru niekompatybilne rzeczywistości. Z jednej strony akcentuje pokorną i zdecydowanie służebną
wobec tajemniczego działania Boga rolę Kościoła, z drugiej zaś konieczność
bezkompromisowego stawiania małżonkom nie zrelatywizowanych ani też nie
złagodzonych wymagań Ewangelii.
W świetle przypowieści o siewcy (por. Mt 13,3-9), naszym zadaniem jest współpraca
w siejbie: reszta jest dziełem Boga. Nie można też zapominać, że Kościół, który mówi
o rodzinie, jest znakiem sprzeciwu, ale małżonkowie są wdzięczni, że pasterze przedstawiają im motywacje do odważnego postawienia na miłość silną, solidną, trwałą, zdolną
do stawienia czoła temu wszystkiemu, co pojawia się na ich drodze (AL 200).

Fragment ten jest niezwykle istotny i cenny, gdyż nakierowuje nas na złoty
środek pomiędzy skrajnością fałszywej „pokory pastoralnej”, podpowiadającej
łagodzenie wymagań w imię źle pojętego niestawiania się na miejscu Boga,
a drugą, równie niebezpiecznie skrajną postawą, jaką jest zapominanie o tym,
że jedynie Bóg do końca zna serce człowieka i potrafi najpełniej ocenić jego
postępowanie, prowadząc go drogami, które jawią się jako tajemnicze dla niego samego oraz dla otoczenia, w tym także duszpasterzy. Tę Bożą autonomię
w prowadzeniu człowieka w sposób absolutnie wyjątkowy powinien rozeznać
i uszanować każdy duszpasterz19.

2.5. Samodzielność i upodmiotowienie
Kolejną zasadę, która wyłania się z toku lektury adhortacji Amoris laetitia,
można określić jako samodzielność i decyzyjność rodzin w kryzysie. Papież
wyraźnie daje do zrozumienia, iż Kościół, jakkolwiek zatroskany o pomoc podopiecznym, nie rozwiązuje za nich trapiących ich problemów. Powinien on rafundament tam, gdzie Kościół się rodzi – na krzyżu. […] W każdym kościelnym fundamencie
obecny jest krzyż”. J. Bergoglio, Otwarty umysł, wierzące serce. Rekolekcje papieża Franciszka, M. Juszczak, M. Grygierska [tłum.], Kraków 2013, s. 79. Choć powyższe rozważania
papieża odnoszą się do Kościoła, czyż rodzina nie jest, jak zdefiniował ją Sobór Watykański II,
sanktuarium rodzinnym, noszącym wszystkie znamiona eklezjalności? Por. Sobór Watykański
II, Lumen gentium, nr 11.
19
 W tym kontekście interesująca jest myśl papieża o nieodzowności pewnego marginesu niepewności i wątpliwości w prowadzeniu ludzi do Boga. Tak realizowana cnota pokory była
znamienna dla wszystkich wielkich autorytetów religijnych, poczynając od Mojżesza. Gwarantowała ona pozostawienie przestrzeni dla działania Bożego, a nie dla naszych pewności. Por.
Francesco, La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio Spadaro, Milano
2013, s. 97.
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czej zgodnie z mądrą pedagogiką prowadzić ich do samodzielnego odkrycia
najlepszego rozwiązania swojej sytuacji. W tym kontekście czytamy: „Kościół
chce dotrzeć do rodzin z pokornym zrozumieniem i swoją chęcią towarzyszenia
każdej i wszystkim rodzinom, aby odkryły najlepszy sposób przezwyciężenia
trudności napotykanych na swojej drodze” (AL 200).
W dalszej kolejności Franciszek, kontynuując wątek ogólnej oraz
szczegółowej pomocy rodzinom, podkreśla, że musi być ona udzielana
w paradygmacie upodmiotowienia wiernych świeckich20. Oznacza to również, że globalne idee i działania duszpasterskie powinny skonkretyzować
się w formy adekwatnego wspierania rodzin, innymi słowy dostosowanego
do specyfiki poszczególnych przypadków. Takie skupienie uwagi na rodzinie,
a zarazem specjalizacja i standaryzacja duszpasterstwa rodzin nie mogą obyć
się bez autentycznego upodmiotowienia świeckich poprzez dostarczenie im narzędzi do samodzielnego rozwiązywania ich problemów tak, by nie wszystko
było zależne od duszpasterza. Poniższy passus sugeruje ponadto, że rodziny
chrześcijańskie należy odpowiednio przygotować do właściwie rozumianej samooceny, także poprzez wyposażenie je w instrumenty o charakterze teoretycznym, czyli wskazówki, które mogłyby być następnie odpowiednio aplikowane
do konkretnych sytuacji egzystencjalnych:
Nie wystarczy włączyć ogólną troskę o rodzinę w wielkie projekty duszpasterskie. Aby
rodziny mogły stać się coraz bardziej aktywnymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego, konieczny jest „wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny skierowany do wnętrza
rodziny”, który dawałby im wskazówki w tej dziedzinie (AL nr 200).

2.6. Świadomość dynamiki zła
Istotnym zagadnieniem w tekście Amoris laetitia jest towarzyszenie narzeczonym. Papież szczegółowo wymienia warunki dobrej katechezy przedmałżeńskiej. Jeden z jej celów stanowi zapobieżenie kryzysom wynikającym z niedojrzałego przeżycia okresu poprzedzającego moment zaślubin. Franciszek zachęca
więc nie tylko duszpasterzy, ale także całą wspólnotę parafialną, w szczególności doświadczonych małżonków, aby służyli młodym małżeństwom radą, przykładem i konkretnym wsparciem w toku starannie zaplanowanych kursów21.
Bardzo wymowny w tym kontekście jest fragment numeru 41 omawianego
przez nas dokumentu:

 Por. J. Kupczak, Źródła sporu o Amoris laetitia, Warszawa, s. 230-231.
 Por. AL nr 217.

20
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Wielu jest tych, którzy mają tendencję do pozostawania na wczesnych etapach życia
emocjonalnego i seksualnego. Kryzys pary małżeńskiej destabilizuje rodzinę i poprzez
separację i rozwód może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla dorosłych, dzieci i społeczeństwa, osłabiając jednostkę i więzy społeczne.

Przede wszystkim należałoby wyakcentować fakt, iż papież ukazuje ścisłą
zależność między strukturami grzechu pojedynczego człowieka, a strukturami
zła społecznego. Konieczne staje się, aby uwrażliwiać osoby towarzyszące rodzinom na to, że niedojrzałość psychoseksualna jednostki nie pozostaje jej prywatnym problemem, lecz promieniuje na coraz szersze kręgi osób, a nawet instytucji. Dlatego też kolejną zasadą przygotowania do towarzyszenia rodzinom
w kryzysie jest pogłębianie świadomości dynamiki działania i rozprzestrzeniania się zła, zwłaszcza jeśli wynika ono z głęboko zakorzenionych w powszechnej mentalności zgubnych filozofii, wymieszanych w postmodernistycznym tyglu. W dalszej części numeru 41 Ojciec Święty piętnuje powierzchowność, brak
odwagi, niecierpliwość, brak miłosierdzia i gotowości do pojednania22. Niestety
coraz częściej zdarza się, że kryzysy wynikające z niewłaściwego przepracowania naturalnych rozczarowań małżeńskich wymagają od Kościoła towarzyszenia młodym małżonkom w taki sposób, w jaki towarzyszy się osobom dopiero przygotowującym się do zawarcia tego sakramentu. Okazuje się więc, że
sposobem towarzyszenia jest pokorne powracanie do fundamentalnej tematyki
miłosierdzia, która wydaje się przynależeć do wcześniejszych, narzeczeńskich
etapów edukacji na temat małżeństwa.

2.7. Admirabile commercium
Warto tutaj przywołać cytat, który można określić mianem regula aurea towarzyszenia małżeństwom pogrążonym we wszelkiego rodzaju kryzysach: „To
właśnie czynił Jezus wobec Samarytanki (por. J 4,1-26); skierował słowo do jej
pragnienia prawdziwej miłości, aby ją uwolnić z tego wszystkiego, co zaciemniało jej życie i doprowadzić ją do pełnej radości Ewangelii (AL nr 294). Powyższe stwierdzenie wypływa z serca tak jasno wyłożonej przez Jezusa Ewangelii.
Warto odnotować pobrzmiewającą tu transcendentalno-antropologiczną interpretację podejścia Chrystusa do kobiety z Samarii. Wyrażenie: „skierował słowo do
jej pragnienia prawdziwej miłości” stanowi bezpośrednie nawiązanie do metody
uprawiania teologii (ale też praktycznego duszpasterstwa w ramach obustron „Często mamy do czynienia z wieloma kryzysami małżeńskimi, do których często podchodzi
się w sposób powierzchowny i bez odwagi cierpliwości, sprawdzenia, wzajemnego przebaczenia, pojednania, a także poświęcenia. W ten sposób te porażki dają początek nowym relacjom,
nowym parom, nowym związkom i nowym małżeństwom, co stwarza złożone sytuacje rodzinne i problematyczne z chrześcijańskiego punktu widzenia” (AL nr 41).
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nego uwarunkowania) w oparciu o strukturę i charakterystykę ontyczną osoby
ludzkiej. Metoda transcedentalno-antropologiczna odnajduje swoje uzasadnienie
w sformułowanej przez św. Ireneusza zasadzie admirabile commercium. Przez
Wcielenie Syn Boży włączył to, co ludzkie (oprócz grzechu) w ontologię Trójcy
Świętej, dokonując nieodwołalnej aprecjacji człowieka i otwierając mu drogę do
przebóstwienia. Zatem odwołując się do naturalnego, wpisanego w głębię jestestwa Samarytanki pragnienia miłości, Jezus dał nade wszystko duszpasterzom
wzór nie tyle doktrynerskiego projektowania na innych własnej woli, planów
czy pragnień, ale pokornego wydobywania z nich tego, co sam Bóg głęboko
w nich zdeponował jako skarb i dar. Kościół powinien to odkrywać w poszczególnych wiernych i doceniać, a jednocześnie oczyszczać i rozwijać ich dobre
z natury pragnienia, ponieważ to one prowadzą do wielkiego, niezaspokajalnego poza Bogiem desiderium naturale amoris23.

3. Osoby towarzyszące
Ojciec Święty w tekście adhortacji Amoris laetitia wskazuje na trzy grupy
osób, które zostały wezwane do towarzyszenia rodzinom w „oswajaniu ich kryzysu”, są nimi: duszpasterze, specjaliści oraz inni małżonkowie.

3.1. Duszpasterze
Towarzyszenie jest na wskroś ewangeliczną postawą, którą dostrzegamy
w życiu samego Chrystusa. Widzimy ją w Jego stosunku do uczniów: Nikodema (por. J 3,1-13), Samarytanki (por. J 4,1-26) czy uczniów idących do Emaus
(por. Łk 24,13-35), którym osobno wyjaśniał nauki. To On ukazał „sztukę towarzyszenia” i formował do niej swoich uczniów. Papież Franciszek podkreśla,
że główną rolą uczniów Chrystusa – kapłanów towarzyszących rodzinie – jest
zachęcanie do wzrastania w wierze oraz pomoc w jej umacnianiu (por. AL nr
227). Podstawowymi narzędziami posługi duszpasterzy w sytuacjach kryzysowych pozostaje sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii, głoszenie słowa Bożego oraz kierownictwo duchowe (por. AL nr 211, 227). Poza tym
w tekście adhortacji odnajdujemy wiele praktycznych wskazań, jak być dla rodziny: zachęta małżonków do uczestnictwa w rekolekcjach (por. AL nr 229),
tworzenie przestrzeni modlitwy (por. AL nr 227), potrzeba i umiejętność odwiedzin duszpasterskich (por. AL nr 227) czy pewien profesjonalizm w kancelarii
parafialnej (por. AL nr 229).
 To zagadnienie zostało dość szeroko skomentowane w: M. Miller, R. Voderholzer, Meet Henri
De Lubac, His Life and Work, San Francisco, 2007.
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Ponadto Ojciec Święty kładzie nacisk na potrzebę solidnej formacji przyszłych kapłanów, przypominając, że „kapłanom często brakuje odpowiedniej
formacji, aby podjąć złożone dzisiejsze problemy rodzin” (por. AL nr 202).
Franciszek wyraża również stanowcze przekonanie, że Kościół będzie musiał
wprowadzać swoich członków do „sztuki towarzyszenia”, tzn. do zdrowej bliskości pełnej szacunku i współczucia, która jednocześnie będzie leczyła, wyzwalała oraz zachęcała do dojrzewania w życiu chrześcijańskim24.

3.2. Specjaliści
Papież tłumaczy, że współczesne duszpasterstwo powinno nabierać coraz
bardziej profesjonalnego i interdyscyplinarnego charakteru. Franciszek wskazuje m.in. na nieodzowną rolę psychologów, pedagogów, lekarzy rodzinnych,
lekarzy pierwszej pomocy, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów
i seksuologów, którzy swą fachową wiedzą mogą rozwiązać szczególnie trudne
przypadki. Chodziłoby w tym miejscu m.in. o tak dramatyczne kryzysy, jak te
wynikające z przemocy domowej oraz nadużyć seksualnych. To nie miałoby
oczywiście pomniejszać kierownictwa duchowego z bezcennym bogactwem duchowym Kościoła i sakramentalnego pojednania, ale dopełniać jego podstawową wartość (por. AL nr 204).
Warto wyakcentować kilka wskazań zawartych w adhortacji Amoris laetitia
odnoszących się do towarzyszenia na płaszczyźnie psychologicznej. Przede
wszystkim należałoby tak dobierać ogólny paradygmat czy też szkołę myśli
psychologicznej, aby nie godził on w pryncypia Ewangelii, nie szukał szybkich,
racjonalnych i wygodnych rozwiązań25: „Ojcowie synodalni mówili o dzisiejszych tendencjach kulturowych, które zdają się narzucać nieograniczoną afektywność, […] afektywność narcystyczną, niestałą i zmienną, która nie zawsze
pomaga w osiągnięciu większej dojrzałości” (AL nr 41). Kolejną kwestią, na
którą warto zwrócić uwagę, jest sprawa dobrego rozeznania w tzw. psychologii
komunikacji26: „W kryzysie, którego nie podjęto, największy uszczerbek ponosi wzajemna komunikacja” (AL nr 233). Osoby towarzyszące małżeństwom
w kryzysach, powinny być świadome tego, że pewne cezury życiowe są mocno nacechowane psychologicznie. Zatem oprócz towarzyszenia sakramentalnego, w tych istotnych momentach duszpasterze powinni zdawać sobie sprawę
 Por. I. Szajkowska, Towarzyszenie małżonkom w kryzysach, 257.
 Pozycją, która szeroko omawia to zjawisko jest: A. Wasiukiewicz, Niebezpieczna psychologia.
Próba zastąpienia religii?, Poznań 2017.
26
 O znaczeniu komunikacji w praktyce życia małżeńskiego i duszpasterskiego, por. Franciszek,
D. Wolton, Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, M. Chojnacki [tłum.], Kraków
2018, 173-210.
24
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z psychologicznego wymiaru tych wydarzeń oraz konieczności odpowiedniego
odniesienia się do wiernych właśnie na poziomie ludzkim (por. AL nr 236).
Na koniec należy docenić wagę tzw. psychologii głębi, zwłaszcza w kontekście
leczenia ran z przeszłości. Wiedza o trójwymiarowym temporalnym funkcjonowaniu człowieka z pewnością podniesie jakość towarzyszenia małżeństwom
w kryzysie (por. AL nr 239).

3.3. Doświadczeni małżonkowie
Franciszek zachęca nie tylko duszpasterzy czy różnego rodzaju specjalistów,
ale także całą wspólnotę parafialną27, aby służyli – szczególnie młodym małżonkom – radą, przykładem i konkretnym wsparciem. Według papieża nieodzowną
rolę w parafii odgrywa obecność par małżeńskich posiadających odpowiednią
formację, które będą wspierać innych małżonków w dojrzewaniu w wierze. Znamienne w duszpasterstwie małżeństw jest to, że powinno być ono „duszpasterstwem więzi”, które z jednej strony będzie pomagać w dojrzewaniu w miłości,
z drugiej zaś w przezwyciężaniu trudnych chwil. Doświadczeni małżonkowie –
pisze papież – będą im pomagać w odkrywaniu dobrej wiadomości, którą kryje
w sobie każdy kryzys. Obecnie jednym z nadrzędnych zadań w duszpasterstwie
rodzin jest umacnianie więzi małżeńskiej oraz pomaganie w leczeniu ran – co
wynika z szerzącego się dramatu rozwodów (por. AL 211, 232, 246).

Zakończenie
Papież Franciszek pobudza świadomość współczesnych katolików co do
złożoności szeroko pojętych problemów życia małżeńskiego. Świadomość ta
powinna, w jego zamierzeniu, zaowocować wzmożoną wrażliwością i konkretnymi zasadami skierowanymi wobec par dotkniętych wielorakimi kryzysami.
Takie poszerzenie perspektywy oglądu problematyki małżeńskiej każe uwzględnić aspekty dotąd mniej wyeksponowane, związane z wartkim i stąd nieprzewidywalnym, nie dającym sprowadzić się do określonych formuł lub schematów
nurtem konkretnej egzystencji. W tym sensie można mówić o dokonywanej
przez Franciszka na różnych poziomach jego posługi rezygnacji z postawy jurydycznej na rzecz podejścia bardziej realistycznego, biorącego pod uwagę jednostkowość i niepowtarzalność losów każdego człowieka.
 Wspólnota powinna stawać przed zadaniem uświadamiania młodym małżeństwom powagi
i doniosłości ich decyzji zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a także ukazania piękna tego
sakramentu. O znaczeniu wspólnotowości i solidarności międzyludzkiej na rozmaitych poziomach, por. E. J. Nowacka, Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI. Państwo
i społeczeństwo w poglądach Franciszka, Wrocław 2015, s. 212-213.
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Powstanie i rozwój archiwów diecezjalnych w Polsce
Abstract
The origin and development of diocesan archives in Poland
Polish church archives began to develop along with the restoration of independence
in 1918. Until the outbreak of the war in 1939, there were 6 diocesan archives. After the
World War II, Poland found itself in a new political reality. The so-called „people‘s authority” treated archives, including church archives marginally. The Church and its resources looked through the lens of the remnants of feudalism, which had to be destroyed.
In order to achieve that, the authority sought complete confiscation of church archives,
which were to depend solely on state officials. The Church had to find its place in a new
political reality and face the actions of the authorities to annihilate the ecclesiastical
administration. Among the administrative activities of the church authorities, maintaining an autonomous structure and providing personnel for pastoral activities were undoubtedly more important. It is understandable that in such a situation, as a priority, the
Church could not deal with archival matters. Despite incredible difficulties, after 1945
the Archdiocesan Archive in Wrocław resumed their activities. Archives were created in
Pelplin and Włocławek. In 1974 there were 7 archdiocesan archives and 20 diocesan archives. In 1989, the number of diocesan archives increased to 24 and in 2002 to 32. Establishment of the Association of Church Archivists (SAK) in Warsaw on 17 June 2004
was a breakthrough event for diocesan archives. The main task of the Association is to
organize, provide access to, and inventory church archives. Its members continue the
Polish archival tradition and „the great service to ecclesiastical and national science”.
Keywords: diocesan archives, ecclesiastical archives, Center for Ecclesiastical Archives, Libraries and Museums, Association of Ecclesiastical Archivists
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Streszczenie
Polskie archiwa kościelne zaczęły się rozwijać wraz z odzyskaniem niepodległości
w 1918 r. Do wybuchu wojny w 1939 r. funkcjonowało 6 archiwów diecezjalnych. Po
zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w nowej rzeczywistości politycznej. Władza ludowa traktowała archiwa, w tym także archiwa kościelne marginalnie.
Na Kościół i jego zasoby patrzyła przez pryzmat pozostałości feudalizmu, który trzeba
zniszczyć. W tym celu władza dążyła do całkowitej konfiskaty archiwaliów kościelnych, których dalszy los miał zależeć wyłącznie od państwowych urzędników. Kościół
musiał odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości politycznej i stawić czoło działaniom władz zmierzającym do unicestwienia administracji kościelnej. Wśród działań
administracyjnych władz kościelnych niewątpliwie ważniejsze było utrzymanie autonomicznej struktury i zapewnienie kadr dla działań duszpasterskich. Zrozumiałe, że w takiej sytuacji – jako priorytet – Kościół nie mógł zająć się sprawami archiwów. Mimo
niebywałych trudności po 1945 r. wznowiło działalność Archidiecezjalne Archiwum we
Wrocławiu. Powstały archiwa w Pelplinie i Włocławku. W 1974 r. było 7 archiwów
archidiecezjalnych i 20 diecezjalnych. W 1989 r. liczba archiwów diecezjalnych wzrosła do 24, a w 2002 r. do 32. Przełomowym wydarzeniem dla archiwów diecezjalnych
było powstanie Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (SAK) w Warszawie w dniu
17 czerwca 2004 r. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest porządkowanie, udostępnianie i inwentaryzacja archiwaliów kościelnych. Jego członkowie kontynuują polską
tradycję archiwalną oraz „wielką służbę nauce kościelnej i narodowej”.
Słowa kluczowe: archiwa diecezjalne, archiwa kościelne, Ośrodek Archiwów, Bibliotek
i Muzeów Kościelnych, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

Wstęp
Od XII do XVIII wieku na wzór diecezji i zakonów starszych krajów chrześcijańskich również Kościół w Polsce posiadał własne archiwa przechowywane
w katedrach, klasztorach, kolegiatach i kościołach. Archiwa te, ze względu na
właścicieli akt i miejsca ich przechowywania, dzieliły się na diecezjalne i zakonne. Do pierwszej grupy zaliczały się zbiory wyższe (biskupie, konsystorzy
generalnych, i kapituł katedralnych), zbiory średnie (konsystorzy okręgowych
i kapituł kolegiackich) i zbiory niższe lub partykularne (dekanalne i parafialne). Zakony starsze posiadały archiwa w opactwach i ważniejszych klasztorach.
Zakony, które miały w Polsce odrębne prowincje miały archiwa prowincjalne,
a zakony polskiego pochodzenia – archiwa generalne. Taki stan rzeczy utrzymał
do rozbiorów Polski. Zaborcy różnie obchodzili się z archiwami kościelnymi;
część zasobów tych archiwów zniszczyli, a te archiwalia, które miały dla nich
jakąś wartość, wywieźli z Polski. To, co udało się uratować przed zaborcami,
pozostało w kościelnych archiwach2.
 S. Librowski, Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1989, kol. 877.
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Na przełomie XIX i XX wieku w niektórych kręgach kościelnych zrodziła
się potrzeba archiwizacji akt wytworzonych przed rozbiorami Polski. Jednak
taki stan rzeczy nie stał się wówczas impulsem do tworzenia odrębnych kościelnych archiwów (diecezjalnych, zakonnych), definiowanych współcześnie jako
wyspecjalizowanych instytucji powołanych do gromadzenia, zabezpieczenia,
opracowania oraz trwałego przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Akta znoszonych urzędów i instytucji kościelnych wędrowały do innych instytucji kościelnych, gdzie zalegały w składnicach akt.
Archiwa diecezjalne w rozumieniu odrębnych instytucji naukowo-usługowych miały swój początek w okresie międzywojennym. Ich rozwój nastąpił dopiero po zakończeniu II wojny światowej i trwa do dziś. Przyjmuje się zasadę
zgodną z prawem kanonicznym, że w każdej diecezji powinno być archiwum
diecezjalne. Jednak nie każda diecezja w Polsce ma własne archiwum. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być braki lokalowe lub kadrowe. Przeważnie
dotyczy to tzw. diecezji młodych, czyli nowopowstałych. Tam, gdzie jeszcze nie
powstało archiwum diecezjalne, czyni się starania, aby do czasu jego utworzenia, należycie zabezpieczyć kościelne archiwalia przed zniszczeniem lub kradzieżą.
Z pomocą w kształceniu przyszłych archiwistów i dokształcaniu już zatrudnionych pracowników w archiwach kościelnych przychodzi m.in. Ośrodek
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL, a integrowaniu środowiska
archiwalnego – Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. Mówiąc o rozwoju
archiwów diecezjalnych w Polsce, należy sięgnąć do historii ich powstania.

1. Archiwa diecezjalne do 1945 roku
Polska archiwistyka i archiwa diecezjalne zaczęły się rozwijać wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. Zapoczątkował je dekret Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. o organizacji archiwów państwowych
i opiece nad archiwaliami (Dz. Pr. P.P., Nr 14 z 1919, poz. 182). W ślad za archiwami państwowymi rozpoczęto także organizację archiwów diecezjalnych3.
Dnia 13 października 1925 r. kardynał Edmund Dalbor erygował pierwsze
w Polsce Archiwum Archidiecezjalne4 w Poznaniu, którego dyrektorem został ks.
 M. Dębowska, Archiwa Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej, [w:] „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne” (dalej ABMK) 92 (2009), s. 46.
4
 Papież Benedykt XV zobowiązał biskupów, aby zakładali archiwa w swoich diecezjach. Pozostawił biskupom kwestie organizacji archiwów, nie narzucając im sposobu postępowania.
Codex Iurii Canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate
promulgatus, Friburgi Brisgoviae-Ratisbonae 1918.
3
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Edmund Majkowski5. Była to dobra okazja, aby w środowisku nauki (zwłaszcza
wśród historyków) wzbudzić szersze zainteresowanie problematyką archiwów
diecezjalnych. Na IV Zjeździe Historyków Polskich, zorganizowanym w Poznaniu w dniach 6-8 grudnia 1925 r., dr Kazimierz Kaczmarczyk, dyrektor miejscowego Archiwum Państwowego, wygłosił referat pt. Organizowanie archiwów
diecezjalnych, tym samym zapoczątkował reformę, która zmierzała do nadania
archiwom diecezjalnym charakteru instytucji naukowo-usługowych. Uczestnicy
Zjazdu wystosowali apel do wszystkich biskupów ordynariuszy w Polsce, aby
poszli za przykładem ks. Kardynała i zakładali archiwa diecezjalne6. Po zjeździe powstały archiwa w: Katowicach (1925) i Częstochowie (1926). W 1927
r. za sprawą ks. dra Jana Kwolka erygowano Archiwum Diecezji Przemyskiej7.
Później otwarto następne: w Płocku (1928), we Lwowie (1931), w Łodzi (1937)
i w Kielcach (1939). W okresie międzywojennym powstało 6 archiwów diecezjalnych na 21 diecezji w Polsce8.
Należy dodać, że istniejące w obecnych granicach Polski, Archidiecezjalne
Archiwum we Wrocławiu, w okresie międzywojennym znajdowało się poza jej
terytorium. Zostało otwarte 1 lipca 1896 r. za rządów kardynała Georga Koppa.
Jest to obecnie najstarsze z istniejących archiwów diecezjalnych w Polsce9.
W 1927 r. ks. dr J. Kwolek opisał zasób przemyskich archiwów kościelnych10. Rok później ukazała się drukiem broszurka o ekstraktach metrykalnych11. W „Archeionie” (1928) opublikował rozprawę poświęconą naukowej
organizacji archiwów kościelnych12. Każdego roku pisał sprawozdania z dzia F. Lenort, Z dziejów organizacji i zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Lublin
1967, s. 70; L. Wilczyński, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu w latach 1925-1939, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu” 1 (2005), s. 11-53.
6
 S. Librowski, Dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie reformy organizacji archiwów kościelnych w Polsce, ABMK 3 (1961), z. 1-2, s. 12.
7
 J. Ataman, Ks. Jan Kwolek 1885-1958, ABMK 1 (1959) z. 1, s. 159-161. Ks. dr J. Kwolek
należał w tym czasie do jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie archiwistyki. Był
także, oficjałem sądu biskupiego, scholastykiem kapituły katedralnej i profesorem seminarium
duchownego w Przemyślu. W latach 1927-1955 pełnił urząd dyrektora przemyskiego archiwum diecezjalnego. W seminarium duchownym prowadził zajęcia z archiwistyki i angażował
kleryków do pomocy przy porządkowaniu akt. Współtworzył dział Z archiwistyki kościelnej
w miesięczniku „Ateneum Kapłańskie”.
8
 S. Librowski, Archiwa Kościoła katolickiego, kol. 879.
9
 W. Urban, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, „Archeion” 25 (1956), s. 309-320; tenże,
Katalog Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, ABMK 10 (1965), s. 16.
10 
J. Kwolek, Archiwa diecezji przemyskiej obrz. łacińskiego, „Kronika Diecezji Przemyskiej”
27 (1927), s. 223-276.
11
 J. Kwolek, Ekstrakty metrykalne w Archiwum Diecezjalnym Przemyskim, „Kronika Diecezji
Przemyskiej” 28 (1928), s. 231-249.
12
 J. Kwolek, Naukowa organizacja archiwów diecezjalnych, „Archeion” 4 (1928), s. 15-35; tenże, Naukowa organizacja archiwów kościelnych, „Nasza Myśl Teologiczna” 1 (1930), s. 1-37.
5
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łalności archiwum diecezjalnego, które publikował w „Kronice Diecezji Przemyskiej”. W grudniowym numerze „Ateneum Kapłańskiego” z 1936 r. ukazał
się artykuł poświęcony archiwum diecezjalnemu13, który wraz z wcześniejszymi
artykułami stał się przewodnikiem po zasobie14.
Działalność ks. dr. J. Kwolka i jego publikacje stały się inspiracją dla ludzi
nauki oraz przyczyniły się do rozwoju archiwów kościelnych. Zestawienia archiwów diecezjalnych publikowali: E. Chwalewik15 oraz Karol Buczek na podstawie przeprowadzonej ankiety w 1927 r16. W omawianym okresie do ważniejszych autorów monografii o tematyce archiwalnej należeli: ks. Józef Nowacki17
z Poznania, ks. Henryk Rybus18 z Łodzi, ks. Władysław Kwiatkowski19 z Warszawy, Wincenty Łopaciński20 z Łodzi, Stanisław Zajączkowski21 z Lwowa, Kazimierz Kaczmarczyk22 oraz Tadeusz Glemma23. Zagadnieniem ustawodawstwa
kościelnego dotyczącego archiwów zajmował się W. Abraham24.
Okres międzywojenny był przełomowy dla rozwoju archiwów diecezjalnych. Rozpoczęto systematyczne porządkowanie zbiorów kościelnych oraz
w celu udostępniania zasobów otwierano pracownie naukowe25.

 J. Kwolek, Archiwum Diecezjalne przy Kurii Biskupiej ob.łac. w Przemyślu, „Ateneum Kapłańskie” 38 (1936), s. 514-526.
14
 J. Ataman, Ks. Jan Kwolek., s. 161.
15
 E. Chwalewik, Zbiory polskie, t. 1, Warszawa 1926; t. 2, Warszawa 1927.
16
 K. Buczek, Archiwa polskie, „Nauka Polska” 7 (1912), s. 1-97; 1930:12 (suplement do t. 7),
s. 1-85.
17
 J. Nowacki, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, „Ateneum Kapłańskie” 38 (1936), s.
198-205.
18
 H. Rybus, Widawskie Archiwum Kościelne, Łódź 1939.
19
 W. Kwiatkowski, Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” 26 (1936), s. 283-285.
20
 Statut i regulaminy Muzeum Diecezjalnego w Łodzi, „Archeion” 15 (1937-1938), s. 132-134.
21
 S. Librowski, Dotychczasowe osiągnięcia, s. 12-14.
22
 K. Kaczmarczyk, O. G. Kowalski OCist, Katalog Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile,
[Kraków] 1919, s. 1-104; K. Kaczmarczyk, Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, „Archeion” 6-7 (1930), s. 123-159; tenże, Egzemplarz częstochowski inwentarza
Archiwum Koronnego z r. 1613, „Archeion” 14 (1936), s. 36-47.
23
 T. Glemma, O archiwach warmińskich we Fromborku, „Archeion” 9 (1931), s. 19-35.
24
 W. Abraham, Ustawodawstwo kościelne o archiwach, „Archeion” 4 (1928), s. 1-14.
25
 J. Dziwoki, Edukacja archiwistów kościelnych w Polsce po 1945 roku. Referat wygłoszony
w Olsztynie na V Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w ramach sesji „Archiwa kościelne” w dniach 6-7 września 2007 (w posiadaniu autorki).
13
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2. Sytuacja archiwów diecezjalnych po 1945 roku
W czasie II wojny światowej większość polskich archiwaliów kościelnych
uległo grabieży. Niemcy wywieźli np. archiwalia z Gniezna, Łodzi, Pelplina,
Płocka i Włocławka do składnic w Poznaniu, Gdańsku i w głąb Rzeszy. Wywiezione zasoby w dużej mierze zostały odzyskane dopiero po 1945 r.
Po zakończeniu II wojny światowej Kościół katolicki musiał odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości politycznej i stawić czoło działaniom władz
zmierzającym do unicestwienia administracji kościelnej. Wśród działań administracyjnych władz kościelnych niewątpliwie ważniejsze było utrzymanie autonomicznej struktury i zapewnienie kadr dla działań duszpasterskich. Zrozumiałe, że w takiej sytuacji – jako priorytet – władze kościelne nie mogły zająć się
od razu sprawami archiwów. Czyniły to stopniowo.
W takiej sytuacji budzi podziw i zasługuje na uznanie pionierska działalność powojennych archiwistów kościelnych, takich jak np. ks. S. Librowskiego,
czy o. H. E. Wyczawskiego OFM, którzy pomimo trudnych przeżyć ostatniej
wojny, potrafili z siebie wykrzesać energię do twórczego działania 26. Ks. Librowski wziął udział w Zjeździe Historyków Pomorza i Prus w dniach 19-20
lutego 1947 r. w Toruniu, gdzie wygłosił referat pt.:” Archiwum Diecezjalne we
Włocławku”. Na początku lat pięćdziesiątych XX w. został wykładowcą nauk
pomocniczych Historii Kościoła na KUL. Od 1954 r. o. H. E. Wyczawski jedną
godzinę tygodniowo wykładał introdukcję do studiów w archiwach kościelnych
na kierunku Historii Kościoła Wydziału Teologicznego i na Wydziale Prawa
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Po wojnie wznowiły swą działalność archiwa diecezjalne w Częstochowie,
Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Płocku, Przemyślu,
Siedlcach i Wrocławiu27. Powstały archiwa w Pelplinie i Włocławku28 oraz archiwa kurii biskupich w Białymstoku, Drohiczynie, Gorzowie Wlkp., Lubaczowie, Opolu. Zreorganizowały swą działalność archiwa w Gnieźnie, Krakowie,
Lublinie, Olsztynie, Pelplinie, Sandomierzu, Tarnowie i Warszawie29. Z czasem
tworzono nowe archiwa, np. w 2002 r. były 32 archiwa diecezjalne. Obecnie
jest ich 37.
Archiwum diecezjalne nie mogłoby właściwie funkcjonować bez zatrudnienia fachowego personelu. Z reguły archiwiści kościelni posiadają wymagane

 Kalendarium życia, cierpień, działalności, twórczości i uznania księdza Stanisława Librowskiego, ABMK 58 (1989), s. 455-456.
27
 W. Urban, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, „Archeion” 25 (1956), s. 309-320.
28
 S. Librowski, Archiwum Diecezjalne we Włocławku 1945-1958, Włocławek 1958.
29
 S. Librowski, Archiwa Kościoła katolickiego, kol. 880-885.
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kwalifikacje zawodowe i mogą skutecznie funkcjonować w archiwach30. Nie
zawsze liczba personelu zależy od wielkości posiadanych zbiorów. W dalszym
ciągu doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników w archiwach diecezjalnych31. W wielu przypadkach ta sama osoba pełni urząd archiwisty, prowadzi kancelarię bieżącą, inwentaryzuje, zabezpiecza i udostępnia akta, czasem
porządkuje pomieszczenia! Efekty pracy archiwistów kościelnych siłą rzeczy
muszą być mniejsze w zestawieniu z ich państwowymi kolegami. Nie dziwi
więc, że „nadrabianie zaległości” będzie wymagać jeszcze wielu lat pracy. Sposobem, który mógłby rozwiązać problem, byłoby zwiększenie liczby fachowego
personelu.

3. Powstanie i znaczenie Ośrodka Archiwów,
Bibliotek i Muzeów Kościelnych
oraz Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
Na tym tle ważnym wydarzeniem stało się utworzenie 20 grudnia 1956 r.
Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (Ośrodek ABMK) przy
KUL. Jego inicjatorem i twórcą Ośrodka ABMK był o. R. Gustaw OFM. Pierwszym kierownikiem Ośrodka został ks. Eugeniusz Reczek SJ, którego w marcu
1958 r. zastąpił ks. Witold Nowodworski32. W 1959 r. Ośrodek ABMK oddzielono od Biblioteki Uniwersyteckiej i nadano mu status samodzielnego zakładu uniwersyteckiego o charakterze naukowym i usługowym, który od 1959 r.
zaczął wydawać periodyk Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne33. Siedziba
Ośrodka mieściła się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27. Na dyrektora nowej instytucji powołano ks. prof. Józefa Rybczyka,
prorektora KUL. Redaktorem naczelnym ABMK został jego zastępca ks. Stanisław Librowski34. Periodyk ukazywał się dwa razy w roku. Na jego łamach
publikowano m.in. inwentarze, katalogi i przewodniki po zasobach archiwów

 J. Związek, Twórcy zespołów w archiwach kościelnych w Polsce, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych”, 2 (2005), s. 53-54.
31
 S. Librowski, Dotychczasowe osiągnięcia, s. 8.
32 
S. Librowski, Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, ABMK 1 (1959), z. 1,
s. 12-14.
33
 W latach 1959-1961 czasopismo ABMK ukazywało się jako kwartalnik (od 1 do 3 tomu
włącznie), od 1 stycznia 1962 roku do dziś wychodzi jako półrocznik. M. Dębowska, Ośrodek
Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006, s. 107.
34
 S. Librowski, Ośrodek Archiwów, s. 15-16.
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kościelnych oraz artykuły dotyczące poszczególnych archiwów, problemów porządkowania, wartościowania i konserwacji akt35.
Z inicjatywy Ośrodka ABMK i przy poparciu Episkopatu Polski w dniach
26-27 czerwca 1957 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbył się Pierwszy
Zjazd Archiwistów, Bibliotekarzy i Muzeologów Kościelnych. Głównym celem
Zjazdu było ocenienie stanu i potrzeb archiwów, bibliotek i muzeów oraz przygotowanie programu prac na przyszłość w tych dziedzinach36. Wygłoszono trzy
paralelne referaty. O. Romuald Gustaw wygłosił referat poświęcony bibliotekom37; ks. Władysław Smoleń - muzeom38, natomiast archiwom poświęcił swój
referat ks. Stanisław Librowski39. Referat programowy ks. S. Librowskiego został podzielony na dwie części. W pierwszej, przy omawianiu podstawowych
zasad organizacyjnych, referent akcentował, że archiwum jest instytucją, która
powinna mieć odpowiednie pomieszczenia, wykwalifikowanych pracowników
oraz stały budżet. Zatrudnieni w nich pracownicy powinni mieć odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. W drugiej części ks. Librowski postulował, aby tworzyć
nowe archiwa diecezjalne i prowincjalne zakonne, które będą funkcjonować na
podstawie statutów i regulaminów, zatwierdzonych przez władzę kościelną40.
Apelował o porządkowanie zasobów i udostępnianie ich w celach naukowych.
Podkreślał także konieczność konserwacji i mikrofilmowania archiwaliów. Na
zakończenie wspomniał o współpracy z Ośrodkiem ABMK oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, np. wymiana doświadczeń, kształcenie kadr 41.
Wystąpienie ks. S. Librowskiego spotkało się z wielką życzliwością i poparciem
wszystkich uczestników. Zwołanie Zjazdu było bardzo ważnym wydarzeniem
w historii powojennego Kościoła w Polsce oraz impulsem, którego potrzebowali
archiwiści kościelni, do pracy w niełatwych polskich warunkach politycznych.
Głównym celem Ośrodka ABMK jest gromadzenie i opracowywanie materiałów dla potrzeb zainteresowanych wydziałów i biblioteki KUL, oraz prowadzenie własnych badań naukowych. Zgodnie z postanowieniem Episkopatu Polski Ośrodek jest powołany jednocześnie do organizowania i sprawowania opieki
metodyczno-naukowej nad archiwami, bibliotekami i muzeami kościelnymi, tak
 R. Kiersnowski, Nauki pomocnicze historii w okresie powojennym, „Kwartalnik Historyczny”
1 (1987), s. 314.
36
 Przebieg Zjazdu można znaleźć w: [S. Librowski] Pierwszy Zjazd Archiwistów, Bibliotekarzy
i Muzeologów Kościelnych. 1. Przebieg Zjazdu, ABMK 1 (1959), z. 1, s. 18-20.
37
 R. Gustaw, Stan i potrzeby bibliotek kościelnych oraz program pracy na najbliższy okres,
ABMK 1 (1959) z. 1, s. 34-42.
38
 W. Smoleń, Stan i potrzeby muzeów kościelnych oraz program pracy na najbliższy okres,
ABMK 1 (1959), s. 43-56.
39
 S. Librowski, Stan i potrzeby archiwów kościelnych oraz program pracy na najbliższy okres,
ABMK 1 (1959), s. 20-33.
40
 S. Librowski, Projekt statutu i regulaminu archiwum diecezjalnego, Lublin 1960.
41
 S. Librowski, Stan i potrzeby, s. 32-32.
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diecezjalnymi jak i zakonnymi w Polsce. Służy fachową pomocą pracownikom
archiwów kościelnych, w tym archiwów diecezjalnych i zakonnych42.
Z myślą o pracownikach archiwów kościelnych Konferencja Episkopatu
Polski 1 grudnia 2003 r. erygowała Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych43.
Asystentem Stowarzyszenia z ramienia Konferencji Episkopatu został bp prof.
dr hab. Jan Kopiec.
Do głównych zadań Stowarzyszenia należy:
1. Upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach kościelnych oraz
o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją;
2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie
ich wiedzy ogólnej;
3. Reprezentowanie środowiska archiwistów kościelnych w kontaktach
z państwową służbą archiwalną;
4. Integracja środowiska archiwistów kościelnych;
5. Dbałość o wysoki poziom etyki oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla tego zawodu i spraw archiwalnych.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) działalność badawczą i studia nad zastosowaniem nowych technik;
2) działalność edukacyjną;
3) wymianę doświadczeń w formie spotkań, konferencji i działalności wydawniczej;
4) zdobywanie środków materialnych na działalność własną oraz wspieranie działań poszczególnych archiwów i osób prawnych, do których one należą, mających na celu indywidualne uzyskiwanie środków na komputeryzację
i wdrażanie postępu technicznego.
Należy podkreślić, że wśród członków Stowarzyszenia coraz częściej znajdują się pracownicy archiwów diecezjalnych, którzy poprzez ożywioną działalność Stowarzyszenia mają okazję nabyć nowe doświadczenia w pracy archiwalnej, poszerzyć dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie oraz promować archiwa
diecezjalne i ich zasoby.
Pracownicy Ośrodka ABMK i członkowie Stowarzyszenia Archiwistów
Kościelnych kontynuują polską tradycję archiwalną oraz „wielką służbę nauce
kościelnej i narodowej”44.
A. Hamryszczak, Prace Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w zakresie dokumentowania bibliotek kościelnych, ABMK 99 (2013), s. 19.
43 
Dekret i Statut SAK w: „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” 1 (2004), s. 21-32; J. Kopiec, Potrzeba Sowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych” 1 (2004),
s. 47-50.
44
 J. Związek, Słowo po wyborze i zarys programu działania Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, „Archiva Ecclesiastica” 1 (2004), s. 53.
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Zakończenie
Archiwa diecezjalne to nie tylko instytucje. W archiwach diecezjalnych pracuje personel, który z reguły posiada wymagane kwalifikacje zawodowe. Liczba
pracowników nie zawsze zależy od wielkości posiadanych zbiorów. W dalszym
ciągu doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników. Archiwa diecezjalne to
także kwerendziści, dla których archiwa coraz częściej otwierają swoje podwoje, pragnąc właściwie zaspokoić ich potrzeby naukowe, życiowe i osobiste. Zasady udostępniania reguluje statut i regulamin, zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego i przełożonego generalnego lub prowincjała. Większość archiwów
funkcjonuje na bazie statutowej, ale są archiwa, które takiej bazy jeszcze nie
posiadają. Statut jest podstawą funkcjonowania archiwum. Regulamin określa
warunki pracy, wylicza uprawnienia i obowiązki kwerendzistów oraz stosunek
do nich kierownictwa archiwum45. Trzeba zabiegać więc o to, aby każde archiwum diecezjalne miało swój statut i regulamin. Stanowi to bowiem ważny krok
na drodze do zakończenia reformy organizacji archiwów kościelnych w Polsce.
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Pytanie o Boga w „Pasażerce” Zofii Posmysz.
Od powieści do inscenizacji operowej
Abstract
A question of God in „The Passenger” of Zofia Posmysz.
From novel to an opera staging
In the article the novel and the text of libretto written by Aleksander Miediwediew
were compared in terms of the plot and narrative. The similarities and differences between the original (the novel) and its adaptation (the libretto) were discussed.
The attempt of analysis of adaptive treatment done by author of the libretto, the
composer and the two directors of the opera was made. The text tells about new subjects, for example: national and religious diversity of the prisoners or the theme of prayer in the camp, which were put in the libretto by the author, and which were pictured
by the directors of both opera stagings (the Warsaw and the Jekaterynburg ones). Issues
relating to questions about the presence of God at Auschwitz as well as moral dillemas
concerning guilt and punishment for the commited evil were addressed. Itʾs a memento
of the presence of religion in extreme conditions and observing oneʾs faith in a concentration camp. The comparative analysis and interpretation of both works allows for the
discovery of meanings included in the works and the universal message of the texts.
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Streszczenie
W artykule porównane zostały, pod kątem fabuły i narracji, powieść Pasażerka Zofii Posmysz i tekst libretta napisany przez Aleksandra Miedwiediewa. Omówione zostały podobieństwa i różnice zachodzące pomiędzy pierwowzorem (powieścią) i jego
tekstową adaptacją (librettem). Ponadto podjęta została również próba analizy zabiegów adaptacyjnych dokonanych przez autora libretta, kompozytora i dwóch reżyserów
opery. Istotna okazała się także interpretacja motywu modlitwy obozowej oraz tematu różnorodności narodowej i religijnej, zagadnień podjętych przez autora libretta oraz
zobrazowanych przez reżyserów dwu inscenizacji operowych (warszawskiej i jekaterynburskiej). W artykule podjęto również kwestie związane z pytaniami dotyczącymi
obecności Boga w Auschwitz oraz dylematami moralnymi związanymi z winą i karą za
popełnione zło. To przypomnienie o istnieniu religijności w ekstremalnych warunkach
i praktykowaniu wiary w obozie koncentracyjnym. Analiza porównawcza i interpretacja obu dzieł pozwala na odkrywanie zawartych w utworach znaczeń i uniwersalnego
przesłania tekstów.
Słowa kluczowe: Auschwitz, adaptacja, libretto, powieść, opera, Pasażerka, inscenizacja, Aleksander Miedwiediew, Zofia Posmysz, Mieczysław Wajnberg
[…] odczuwam satysfakcję, że opera została wydobyta z zapomnienia, w pewnym
sensie odkryta, że odbywają się premiery już nawet na innych kontynentach, że utwór
inspiruje nadal twórczo coraz to nowych utalentowanych reżyserów, scenografów, artystów sceny.
(Zofia Posmysz, Królestwo za mgłą…)2

Wstęp
Od zakończenia II wojny światowej i wyzwolenia Konzentrationslager Auschwitz podejmowano wiele różnych prób dawania świadectwa o obozie. Najczęściej były to wspomnienia spisywane z perspektywy świadków i ocalonych,
którym udało się przetrwać Auschwitz3. Wyrażenie lagrowej rzeczywistości
tego miejsca podejmowano w filmie, malarstwie, rysunku, a także w teatrze.
W sposobie opowiadania, ale także spojrzenia na obozowe realia, czymś
nowatorskim i dotąd niespotykanym w literaturze wspomnieniowej i martyrologicznej związanej z Auschwitz okazała się Pasażerka Zofii Posmysz. Dzieło
 Z. Posmysz, Królestwo za mgłą. Z autorką „Pasażerki” rozmawia Michał Wójcik, Kraków
2017.
3
 Przykładem może być twórczość Tadeusza Borowskiego, Primo Leviego, Imre Kertésza, Seweryny Szmaglewskiej, Zofii Kossak-Szczuckiej, Evy Mozes-Kor czy Haliny Birenbaum.
2
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byłej szrajberki z Auschwitz wywołało wiele kontrowersji, ale uzyskało także
wiele pozytywnych recenzji. Początkowo był to tekst słuchowiska radiowego
Pasażerka z kabiny 45 (1959), następnie widowisko telewizyjne Pasażerka
(1960). W 1961 roku Posmysz napisała wraz z Andrzejem Munkiem scenariusz do filmu pod tym samym tytułem4. W roku 1962 opublikowana została
powieść Pasażerka, którą wkrótce przełożono na piętnaście języków. Pasażerka
Posmysz jest nie tylko oryginalnym i specyficznym rozliczeniem z przeszłością,
próbą jej zrozumienia, ale także poszukiwaniem człowieczeństwa w tych, na
których ciążą winy i zbrodnie. Powieść jest również sposobem upamiętnienia
postaci ważnych dla samej autorki5.
Prekursorstwo i nowatorskość powieści upatrywano, i nie zmieniło się to
do dziś, w zupełnie odmiennym jak do tej pory sposobie postrzegania i opowiadania o Auschwitz. Posmysz ukazuje swoją bohaterkę, Anneliese Franz,
kilkanaście lat po wojnie jako wolną i szczęśliwą kobietę6, podróżującą wraz
z mężem transatlantykiem do Brazylii. Na statku, który jest miejscem relaksu,
odpoczynku i radości, ale także przestrzenią zamkniętą, Lizę niespodziewanie
dopada przeszłość. Pomimo iż opuściła Europę i znajduje się już daleko od
kontynentu, gdzie miały miejsce „niewygodne” dla niej wydarzenia, pojawia
się ktoś, kto budzi wspomnienia i przypomina o przeszłości. Niespodziewanym
wyrzutem sumienia staje się nieznajoma kobieta, która zdaje się prześladować
Lizę. Okazuje się nią być Marta, była więźniarka Auschwitz, a jednocześnie
osobista sekretarka (obozowa szrajberka prowadząca kuchenną buchalterię)
Franz. Anneliese udało się po wojnie uciec przed wymiarem sprawiedliwości,
ale przed wspomnieniami już nie. Od wyrzutów sumienia i złych wspomnień
nie ma bowiem ucieczki.
W Pasażerce, oprócz opisu złożonej i skomplikowanej relacji esesmanki do
więźniarki, znajdziemy wiele obozowych zagadnień i problemów, które można by szczegółowo przeanalizować. Należy tu wymienić m.in. obozową miłość
(Marta i Tadeusz), bestialstwo esesmanów i lagrowych nadzorczyń, dramatyczne warunki obozowe, dehumanizację i nieludzkie traktowanie więźniów, konspirację w lagrze czy sytuację dzieci w obozie. Nie będzie to jednak przed Po napisaniu scenariusza Zofia Posmysz nie uczestniczyła w pracach nad filmem. Zdjęcia do
ekranizacji przerwała śmierć reżysera. Film ukończyli współpracownicy Munka. Wszedł on na
ekrany we wrześniu 1963 roku. „Pasażerka” Zofii Posmysz, culture.pl/pl/artykul/pasazerka-zofii-posmysz [13.05.2021].
5
 Chodzi tu m.in. o Martę, obozową przyjaciółkę Zofii Posmysz oraz Tadeusza Paolone-Lisowskiego, który uczył Zofię w Auschwitz buchalterii oraz podarował jej medalik z wizerunkiem
Chrystusa w cierniowej koronie.
6
 15 grudnia 1960 roku w Niemczech wydano nakaz aresztowania Anneliese Franz, ale jej nie
odnaleziono. Była nadzorczyni w Auschwitz nigdy nie została osądzona i skazana za swoje
czyny. M. Bristiger, Opera o pamięci i niepamięci, [w:] M. Weinberg, Pasażerka, [program:]
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 2010, s. 13.
4
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miotem moich badań i zostanie tu jedynie zasygnalizowane. Istotą rozważań
będzie natomiast kwestia z pogranicza teologii i literaturoznawstwa: pytanie
o obecność Boga w Auschwitz i sposób postawienia tego pytania w powieści,
następnie w libretcie oraz dwóch realizacjach operowych. Chodzi o kwestię, jak
w poszczególnych utworach kształtują się odpowiedzi na fundamentalne pytania o obecność Boga w doświadczeniu lagrowym. Na ile te cztery powiązane ze
sobą genetycznie teksty kulturowe (powieść, libretto, dwie inscenizacje) różnią
się w wymowie teologicznej. W artykule zostaną najpierw zastosowane metody
właściwe dla analizy dzieła literackiego (powieści, libretta), a także inscenizacji
teatralnej (w tym przypadku: operowej) w ujęciu komparatystycznym. Drugim
etapem będzie rozpoznanie porównanych dzieł jako miejsc teologicznych (loci
theologici), a więc takich, które stanowią źródło teologicznej argumentacji7.

1. Auschwitz w operze
Słuchowisko radiowe, utwór telewizyjny czy film Andrzeja Munka to niejedyne próby przedstawienia tematu Auschwitz i problemów opisanych w Pasażerce Posmysz8. W ocenie znawców i krytyków, ale także samej autorki powieści, fenomenalną adaptacją Pasażerki jest opera pod tym samym tytułem z 1968
roku, do której muzykę skomponował Mieczysław Wajnberg9, a libretto napisał
Aleksander Miedwiediew10. To pierwsza i jedyna opera o Auschwitz. Rosyjska
 Zob. J. Szymik, W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury, Katowice 1994.
 Pasażerka Posmysz stała się także inspiracją dla m.in. spektaklu teatralnego Natalii Korczakowskiej, serii obrazów Dawida Pataraji oraz wystawy Aleksandra Laskowskiego i Borisa Kudlički. M. Bristiger, Opera o pamięci i niepamięci, [w:] M. Weinberg, Pasażerka, [program:]
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 2010, s. 12.
9
 Mieczysław Wajnberg, polski kompozytor pochodzenia żydowskiego. Urodził się w Warszawie. W 1939 w czasie ucieczki ze stolicy stracił kontakt z rodziną, która trafiła do łódzkiego
getta, a stamtąd do obozu w Trawnikach. Wojnę przeżył tylko Mieczysław. Dotarł na Białoruś,
do Mińska, z którego w 1941 roku, po ataku Niemiec na ZSRR, uciekł do Taszkientu. Następnie, dzięki znajomości z kompozytorem Dymitrem Szostakowiczem, przeprowadził się do Moskwy. Kompozytor, autor m.in. kilkudziesięciu symfonii, kilkunastu kwartetów smyczkowych,
kilku oper, operetek i baletów, wielu ścieżek dźwiękowych do filmów, w tym m.in. do Lecą
żurawie z 1957 roku, radzieckich animacji dla dzieci czy muzyki cyrkowej. W swej twórczości
Wajnberg sporo miejsca poświęcił pamięci bliskich, ofiarom wojny i Holokaustu. Pasażerka
jest jednym z takich dzieł. Por. D. Gwizdalanka, Mieczysław Wajnberg: kompozytor z trzech
światów, Poznań 2013.
10
 Miedwiediew przed napisaniem libretta przyjechał do Polski. Spotkał się z Zofią Posmysz,
która oprowadziła go po Auschwitz i opowiedziała o obozie. Później napisał libretto do opery
Pasażerka. Po autoryzacji tekstu przez Posmysz Miedwiediew przekazał go Wajnbergowi. Po
napisaniu partytury i przedstawieniu jej Szostakowiczowi rozpoczęto próby. Opera miała być
prezentowana na scenach w ZSRR oraz w Teatrze Narodowym w Pradze. Niestety z powodów
7
8
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opera nie została jednak zaprezentowana w Rosji sowieckiej z powodów ideologicznych. Dzieło Wajnberga przez prawie 40 lat czekało na swoją premierę,
która odbyła się dopiero 25 grudnia 2006 roku w moskiewskim Domu Muzyki.
Opera ta jest nie tylko strażnikiem pamięci o Auschwitz i ofiarach Zagłady,
ale także przyczynkiem do dyskusji o wydarzeniach z historii XX wieku. Jak
zauważa Krzysztof Olendzki, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza w latach
2016-19: „widz obcuje z dosłownym – choć przecież umownym – obrazem
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, który widziany jest oczami […]
Zofii Posmysz. Jej opowieść została przefiltrowana przez wrażliwość i estetykę
librecisty Aleksandra Miedwiediewa i kompozytora Mieczysława Wajnberga,
którzy nadali jej nowe, ukryte znaczenia. Dociekliwy widz odnajdzie je na pewno. Każą myśleć o ofiarach stalinowskiego systemu ludobójczego uderzającego
głównie w elity”11.
Pomysł Wajnberga, by stworzyć muzyczny utwór o Auschwitz, dla wielu,
nawet dla Posmysz, początkowo wydawał się niewyobrażalnym i kwestionowanym sposobem opowiadania o obozie: „Niedowierzanie. Co za pomysł? To
nie jest temat dla opery! […] Nie od razu wyraziłam zgodę na libretto. Bo jak
w operze pokazać rzeczywistość obozową? Komin ma stać na scenie?! Toż
to absurd. Przecież pierwszy utwór o tematyce obozowej napisałam dopiero
w 1959 roku. Do tamtej pory uważałam, że te przeżycia są nie do opisania, są
«nieliterackie». Nie ma odpowiedniego języka. A tu pomysł, że będzie opera!
Muzyka i inscenizacja”12.
Przed napisaniem tekstu libretta Miedwiediew spotkał się z Posmysz w Auschwitz. Była więźniarka oprowadziła go po obozie i opowiedziała o nim. W wywiadzie dla dziennika „Rossijskaja Gazieta” Miedwiediew tak wspomina to wydarzenie: „Spotkałem tę kobietę, zacząłem jej wyjaśniać, jak myślę o operze,
chciałem poszerzyć ramy, żeby cały świat był tam w miniaturze. Każdy zwrot
akcji został omówiony z autorem. Odłożyła wszystko na bok i pojechaliśmy do
Auschwitz. Był 5 maja. Wszystko kwitło, świeciło słońce. Przeszliśmy razem
przez ogromny pusty teren, między barakami. Pokazała mi wszystkie miejsca,
w których toczy się ta historia. Pokazała, ile kroków dzieli barak od magazynu, od magazynu do koszar, do placu apelowego, do bramy. […] Po powrocie
politycznych dzieło zdjęto z repertuaru. Obawiano się, że temat opery Wajnberga kojarzony
będzie z sowieckimi łagrami i nie dopuszczono do jej realizacji. Dzieło to nazwano „operą
skonfiskowaną”. W Moskwie Pasażerkę pokazano dopiero w 2006 roku, a w pełnej inscenizacji zaprezentowano tę operę dopiero w 2016 roku w Jekaterynburgu. Por. D. Gwizdalanka,
Mieczysław Wajnberg: kompozytor z trzech światów, Poznań 2013 oraz M. Bristiger, Opera
o pamięci i niepamięci, [w:] M. Weinberg, Pasażerka, [program:] Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 2010, s. 8-13.
11
 M. Wajnberg, Pasażerka, reż. Th. Strassberger [booklet do DVD:] Warszawa 2016, s. 6.
12
 Z. Posmysz, Królestwo za mgłą, s. 283.
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do Moskwy zacząłem pracować nad librettem. Materiał był nie do zmierzenia,
siedziałem otoczony ze wszystkich stron dokumentami, książkami, prawie bez
wstawania od stołu. A Weinberg zaczął pisać równie gorączkowo jak ja”13.
Spotkanie, podczas którego omawiała z librecistą jego propozycje, Posmysz
wspomina w następujący sposób: „To się nie może udać – pomyślałam. Opera to nie jest sposób na wyrażenie i tak trudno wyrażalnego tematu. […] gdy
autor libretta przyjechał do Warszawy […] przedstawił mi tekst. Napisał go na
podstawie mojej książki, ale wplótł tam sceny, których ja nie napisałam. Te
partie wydawały mi się zbyt […] szablonowe. […] Przecież w rzeczywistości
obozowej było niemożliwe, aby w jednym miejscu zebrało się tyle kobiet różnej
narodowości”14.
Ostatecznie tekst libretta został jednak zaakceptowany przez Posmysz: „Wyrażając zgodę na wykorzystanie mojej książki jako podstawy libretta, zdawałam
sobie sprawę, że opera rządzi się innymi prawami, niż proza czy nawet teatr,
i że libretto może się różnić od oryginału. Było jednak dla mnie najważniejsze,
aby pamięć o Auschwitz nie zanikła, aby była żywa wtedy, gdy nas, świadków,
już nie będzie. I byłam przeświadczona, że muzyka, bardziej niż słowo pisane, film czy jeszcze inny gatunek sztuki, może to zapewnić. Nie zawiodłam
się… Po pięćdziesięciu latach od powstania, Pasażerka wraca. Dzięki muzyce.
Straszliwe słowo Auschwitz zostało przypomniane światu. A imiona Marty, Tadeusza, tak ważne w moim życiu, będą żyły w sztuce. Czy mogłam oczekiwać
od życia czegoś więcej”15?

2. Strategie adaptacji
W związku z trudnościami artystycznymi dotyczącymi przedstawienia tak
złożonego tematu, jakim jest pobyt w obozie koncentracyjnym, a z którymi musieli się zmierzyć twórcy opery, niezwykle interesującym i wartym zbadania
zagadnieniem wydaje się być proces adaptacji Pasażerki, zarówno na płaszczyźnie tekstowej, jak i scenicznej. Niniejszy artykuł stanowi próbę omówienia
sposobów i strategii przekładu jednego tekstu (pierwotnego) na drugi (wtórny),
czyli stworzenia libretta na podstawie powieści. Wyjaśnione zostaną zachodzące pomiędzy oboma tekstami, zarówno na płaszczyźnie fabularnej jak i narracyjnej, zależności międzytekstowe. Ukazane będą „miejsca wspólne”, elementy
pominięte przez librecistę, a także te, które stanowią novum względem tekstu
 D. Abaulin, Za szto zaprieszczali „Passażyrku”. Opiera prichodit k słuszatielam spustia 38
liet, „Rossijskaja Gazieta – Stolicznyj wypusk”, nr 0(4256).
14
 Z. Posmysz, Królestwo za mgłą, s. 284.
15
 K. Kubisiowska, Straszliwe słowo – Auschwitz, [w:] M. Weinberg, Pasażerka, [program:] Teatr
Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 2010, s. 19.
13
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pierwotnego. Ukazana zostanie również problematyka związana z przeniesieniem tekstu na scenę, czyli adaptacja adaptacji.
Przed przedstawieniem poszczególnych „operacji” na tekstach i strategii
tworzenia libretta na podstawie oryginału, należy najpierw zdefiniować dwa
ważne pojęcia, które już się pojawiły w artykule: adaptację i libretto. Według
Słownika terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego: „adaptacja (łac.
adaptare) oznacza przeróbkę utworu literackiego, mającą na celu dostosowanie
go do potrzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotnie środków rozpowszechniania”16.
Uzupełniając tę zwięzłą definicję, Jakub Walczak17 zwrócił uwagę na trzy
aspekty adaptacji mówiące o jej specyfice i złożonych działaniach podejmowanych wobec tekstu pierwotnego. Są to zmiany w obrębie struktury dyskursu,
operacje na tekście oraz problem „twórczości” i „odtwórczości”18. Tę propozycję badawczą można połączyć z czterema operacjami retorycznymi modyfikującymi tok fabularny, które, czerpiąc z teorii retoryki Jerzego Ziomka, zaproponowała Seweryna Wysłouch. Są to: detrakcja, permutacja, substytucja oraz
adiekcja19. Niniejsza analiza tekstowa nie będzie skupiała się na kwestiach retorycznych, natomiast powyższe terminy przydatne będą do precyzyjnego określenia poszczególnych zabiegów adaptacyjnych.
Termin „adaptacja” tłumaczony jako „przeróbka” czy „dostosowanie” niewiele wyjaśnia. Dla pełniejszego zrozumienia procesu adaptacyjnego zachodzącego pomiędzy tekstem pierwowzoru (powieścią) a tekstem będącym adaptacją
(libretto) posłużmy się wyjaśnieniem, które zaproponował Walczak: „Tekst literacki, który poddawany jest adaptacji, ulega zasadniczym przekształceniom
w obrębie swojej struktury. Chodzi przede wszystkim o przekształcenia na
poziomie narracji, rozumianej jako kategoria porządkująca fabułę, co dotyczy
w głównej mierze zasad budowania wypowiedzi i kreowania świata przedstawionego. Wynika to przede wszystkim z odbywającej się podczas adaptacji
danego dzieła zmiany gatunku”20. Przyjmując, że libretto to podstawa fabuły
i kompozycji dzieła operowego, a także interpretacja powieściowego pierwo Słownik terminów literackich, J. Sławiński [red.], Wrocław 2002, s. 14.
 Jakub Walczak – historyk literatury i kultury rosyjskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny
Instytutu Literatury Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się m.in. relacjami
literatury i muzyki, przekładoznawstwem i retoryką.
18
 Por. J. Walczak, Kiedy literatura staje się muzyką. Puszkinowska klasyka w kompozycjach
Piotra Czajkowskiego, Kraków 2015, s. 22.
19
 Detrakcja to redukcja elementów, permutacja – inwersja składników, czyli ich odwrócenie,
zmiana kolejności, dotychczasowego układu, substytucja oznacza wymianę poszczególnych
części, a adiekcja – uzupełnienie o nowe motywy. S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne,
Warszawa 1994, s. 160.
20
 J. Walczak, Kiedy literatura staje się muzyką, s. 22.
16
17
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wzoru, jego literacka adaptacja, można przystąpić do omówienia poszczególnych zabiegów dokonanych przez librecistę.

3. Od powieści do libretta
Libretto napisane przez Aleksandra Miedwiediewa zachowuje oś narracyjną
powieści Posmysz. Przekaz w adaptacji jest podobny, ale nie taki sam. Sporo
w nim przekształceń i nowych, nieistniejących w powieści wątków. Librecista
kontynuuje główny temat, którym jest rozliczenie z obozową przeszłością i konfrontacja byłej esesmanki Anneliese Franz z byłą więźniarką Martą. Podejmuje
kwestię wspomnień – opisów obozowych wydarzeń, jak apel, selekcja w obozie, miłość Marty i Tadeusza, obozowa konspiracja i związane z nią grypsy,
a także medalik z wizerunkiem Chrystusa, który Marta otrzymała od Tadeusza.
W powieści Posmysz opisała dwie rzeczywistości dziejące się w dwóch
różnych płaszczyznach czasowych – powojenny rejs transatlantykiem będący
dla małżeństwa Lizy i Waltera Kretschmerów drugą podróżą poślubną (czas
akcji) oraz obozowy świat powracający we wspomnieniach byłej nadzorczyni
z Auschwitz (czas retrospekcji). Librecista przejął z powieści ten podział, ale
zaproponował inną jego wizualizację. Opisaną fabułę rozmieścił na dwóch scenach: górnej, „jasnej” – na statku i dolnej, „ciemnej” – w obozie. Na podstawie
powieści stworzył inny, o wiele krótszy ze względów gatunkowych21 tekst. Całą
opowieść zawarł w dwu aktach podzielonych na osiem obrazów (w I akcie –
trzy obrazy, w II akcie – pięć).
Tworząc tekstową adaptację pierwowzoru, autor libretta zastosował detrakcję,
czyli redukcję elementów. Wprowadził dialogi Lizy i Waltera na statku (w powieści były monologi bohaterów układające się w długie rozmowy), zawarł beztroski klimat rejsu, ale pominął sceny związane z obecnością psów (na statku
i w obozie), a także skrócił do zdawkowego dialogu rozbudowane w powieści
rozmowy Waltera z Bradley’em na temat polityki i wojennych przeżyć. Pominął
wątek dzieci w obozie, który w powieści pojawia się kilka razy. Opisy lagrowej
rzeczywistości, obszerne w powieści, scharakteryzował krótko w didaskaliach.
Librecista zastosował również zabieg permutacji, czyli inwersji elementów.
Zmienił m.in. kolejność scen, np. taniec Kretschmerów na statku, podczas którego Liza dostrzega Martę, umieścił w akcie I, podczas gdy w powieści ten
wątek opisany jest w końcowych partiach tekstu. Podobnie jest z opowieścią
Lizy o Marcie i bloku śmierci, a także konfrontacją nadzorczyni i pasażerki na
pokładzie statku (w libretcie w akcie I, w powieści na końcu).
 Zwięzłość tekstu libretta, zaliczanego do gatunków dramatycznych, spowodowana jest ograniczeniami związanymi z jego przeznaczeniem scenicznym.

21
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W tekście adaptacji zauważyć można również substytucję, czyli wymianę
elementów. Przykładem może być modlitwa Żyda (prawdopodobnie śpiew psalmów) przed pójściem na śmierć, która została zastąpiona wątkiem związanym
z Holokaustem. Żółta gwiazda oznacza przynależność do narodu żydowskiego, a tym samym jest symbolem Zagłady. W tekście gwiazdą oznaczona jest
Żydówka Hannah. Innymi zmianami wprowadzonymi przez Miedwiediewa są
m.in. partie tekstowe Chóru zastępujące głos sumienia Lizy czy profesja Tadeusza, narzeczonego Marty, który w powieści jest rzeźbiarzem, a w tekście
libretta skrzypkiem.
Niezwykle istotny dla wymowy dramaturgicznej, a zarazem interesujący
badawczo okazuje się czwarty zabieg adaptacyjny – adiekcja, czyli wprowadzenie nowych elementów. Librecista dodaje nowe postaci i wątki, na przykład
„udziela głosu” esesmanom, którzy rozmawiając o swojej „pracy”, narzekają na
brak rozrywek. Przede wszystkim jednak wprowadza kilka zupełnie nowych,
nieistniejących w powieści, bohaterek – więźniarek różnych narodowości i religii. W tekst wplata wiersz Sándora Petőfiego i ludową rosyjską pieśń śpiewaną przez więźniarkę Katię. Z rozbudowanym wątkiem kobiecym związany jest
jeszcze jeden ważny motyw, którym jest modlitwa obozowa. Być może osobiste przeżycia szrajberki z Auschwitz i jej doświadczenie wiary w obozie miały
istotny wpływ na wyróżnienie tych tematów w libretcie.

4. Modlitwa obozowa
Librecista wprowadził postaci więźniarek, współtowarzyszek Marty. Są to
kobiety różnego pochodzenia i wyznania. Oprócz Marty pojawiają się: rosyjska partyzantka Katia, Polki – Krystyna i Bronka, Czeszka Vlasta, Żydówka
Hannah, Francuzka Yvette i Stara, kobieta o nieznanej tożsamości. Pochodzenie
więźniarek zostało dodatkowo podkreślone w słowach wypowiadanych przez
Chór. Padają nazwy europejskich miast, z których przywożono do Auschwitz
transporty przyszłych więźniów. Na wezwanie Krystyny: „Opowiadajcie skąd
jesteście? Gdzie wasza ojczyzna? Gdzie?”22, Chór odpowiada: „W Warszawie, Kijowie, Salonikach, Rydze, Smoleńsku, Zagrzebiu, Budapeszcie, Pradze,
Brukseli, Mińsku, Paryżu, Krakowie, Kopenhadze...”23. To nie tylko miejsca pochodzenia bohaterek libretta, to o wiele więcej. Miedwiediew chciał „zawrzeć
w miniaturze cały świat”24, dlatego zwrócił uwagę m.in. na Grecję, Węgry, Ro A. Miedwiediew, Libretto opery „Pasażerka” według powieści Zofii Posmysz, Warszawa
2016, s. 146.
23
Tamże, s. 146-147.
24
 Por. Abaulin D., Za szto zaprieszczali „Passażyrku”.
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sję, Ukrainę czy Belgię. Są to miejsca, z których do Auschwitz deportowano
nie tylko Żydów, ale także Romów, Sinti i przedstawicieli innych narodowości.
W powieści Posmysz mówi głównie Liza. Marta wcale nie zabiera głosu,
jednak jej wymowne spojrzenie mówi więcej niż słowa. Wyraz oczu Marty doprowadza Lizę do paniki, paraliżuje ją i nie pozwala zapomnieć o przeszłości.
W libretcie do głosu dopuszczone zostają różne więźniarki, wśród nich także
Marta. Poznajemy wypowiedzi kobiet dotyczące m.in. człowieczeństwa, wolności i pobytu w obozie. Każda z nich ma coś do powiedzenia, nawet obłąkana
Stara w szyderczych, ironizujących słowach wypowiada bolesną prawdę o Auschwitz. Kobiety tworzą obozową wspólnotę. Łączy je lagrowy los – barak,
w którym mieszkają, mordercza praca, podobne problemy i rozterki. Więźniarki
rozmawiają ze sobą na rozmaite tematy, wspominają rodzinne strony, mówią
o swoich bliskich i ukochanych. Każda z nich chce doczekać wolności, ma
marzenia i plany na przyszłość. Istotnym tematem, który Miedwiediew zawarł
w tekście libretta (kwestie wypowiadane m.in. przez Bronkę i Krystynę), jest
modlitwa będąca elementem obozowej rzeczywistości.
Miedwiediew w libretcie sporo miejsca poświęcił praktykowaniu wiary. Ukazał modlącą się więźniarkę, spór kobiet o obecność Boga w obozie, a także opisał
wykonany przez Tadeusza medalion z podobizną Marty, tzw. „obozową Madonnę”. Pobożność, pomimo zakazu praktykowania wiary, była sposobem sprzeciwu
wobec systemu totalitarnego, więzienia w nieludzkich warunkach, a także jednym ze sposobów przetrwania lagru. Viktor Frankl, psychiatra, twórca logoterapii i były więzień kilku obozów, w tym Auschwitz, twierdził, że religia, obok
polityki, była siłą, która nawet słabym fizycznie dawała nadzieję i sens życia:
„Religijne dążenia więźniów, z chwilą gdy się rodziły i gdy później rozwijały,
były tak szczere, jak tylko można sobie wyobrazić. Głęboka i żywa wiara często
zaskakiwała i wzruszała nowo przybyłych. Największe wrażenie robiły w tym
względzie improwizowane modlitwy czy nabożeństwa organizowane w kącie baraku albo w mroku zamkniętego na głucho bydlęcego wagonu”25.
Modlitwa obozowa to rozmowa z Bogiem w specyficznych i ekstremalnych
warunkach, w strachu o życie, z piętnem kary za przejaw wiary i jej praktykowanie, wśród współwięźniów, bez szansy na ciszę i intymność. Jak zauważyła
Teresa Wontor-Cichy: „Z praktyk religijnych czerpano siłę i otuchę, choć na
moment można było zapomnieć o uwięzieniu i cierpieniu, a przez to łatwiej
przychodziło znosić obozową codzienność. […] Religia mogła być praktykowana po kryjomu, znajdując wyraz jedynie w bardzo prostych formach, takich jak:

 V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2015, s. 65.
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modlitwa, posiadanie symboli duchowego kultu (dewocjonalia), uczestniczenie
w obrzędach liturgicznych – co dawało poczucie wspólnoty”26.
Modlitwa Bronki w rogu baraku stwarzającego pozory ciszy i spokoju to
osobista rozmowa z Bogiem. Po ciężkim dniu i morderczej pracy kobieta znalazła czas i siły na indywidualną praktykę wiary. Groziła jej kara ze strony nadzorców, a mimo to, w odosobnieniu, stworzyła przestrzeń do modlitwy – zapaliła świecę i modliła się przed obrazkiem:
Święty Boże, Jezu Chryste! Aniele Boży! Wybacz mi grzechy moje ciężkie.
Błagam cię we łzach: proszę, spraw, proszę spraw, proszę spraw, by przeminęły
mroczne burze, by znów zaświeciło słońce, by były syte, zdrowe i miały buty
- moje dzieci. Mój Janek, mój Zbyszek, Moja Adelka i Krystynka. I pokaraj
Naszych oprawców, o Panie, pokaraj tych, co nas dręczą… Amen…27.

Jest to modlitwa błagalna. Kobieta żałuje za grzechy i prosi Boga o wybaczenie. Ponadto chce zmiany losu dla niej i jej dzieci. Troszczy się o nie i prosi
Boga o to, by były zdrowe i nie cierpiały głodu i nędzy. Na końcu błaga o „sprawiedliwość”. Chce kary dla oprawców. Jest to modlitwa zwykłej, udręczonej
obozem kobiety, która ufa Bogu, wierzy w Jego obecność i pomoc, a sprawiedliwość rozumie na zasadzie „oko za oko, ząb za ząb”. W jej modlitwie nie ma
miejsca na przebaczenie. Chce adekwatnej kary dla oprawców, za ich czyny.

5. Bóg w Auschwitz
Z teologicznego punktu widzenia najważniejszym tekstem tematyzującym
pytania o obecność Boga w Auschwitz jest rozmowa między Bronką i Krystyną
zawarta w libretcie opery:
Bronka: Pan Bóg o tobie nie zapomni!
Krystyna: Już mnie zapomniał – i inne też.
Bronka: Nie mów tak, opamiętaj się, opamiętaj się, opamiętaj się.
Krystyna: Bóg odwrócił się od nas. Powiedz, dlaczego wybaczył swoim oprawcom?
Czy można wybaczyć mordercom?
Bronka: Cicho, milcz, obrażasz Boga. Módl się, módl.
Krystyna: Dlaczego mam milczeć? Dlaczego?
Bóg, nasz Pan, nie chce mnie słuchać! Nie chce mnie słuchać.
Bronka, a może Bóg znowu stał się człowiekiem i umarł,
Został zamordowany tu, w Oświęcimiu?
Bronka: Grzeszysz, grzeszysz, milcz!28
Głosy Pamięci 14: T. Wontor-Cichy, Życie religijne więźniów chrześcijańskich w KL Auschwitz, Oświęcim 2019, s. 10.
27
 A. Miedwiediew, Libretto opery „Pasażerka” według powieści Zofii Posmysz, s. 149.
28
 A. Miedwiediew, Libretto opery „Pasażerka” według powieści Zofii Posmysz, s. 150.
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Krystyna wyrzuca Bogu, że przestał jej słuchać, że odwrócił się od ludzi.
Nie może zrozumieć, dlaczego Bóg wybaczył swoim oprawcom. Pyta Bronkę
o to, czy można wybaczyć mordercom. Jest rozbita wewnętrznie i bezbronna
wobec otaczającej ją lagrowej rzeczywistości. Zarzuty skierowane do Boga to
raczej poszukiwanie Go, wołanie do Niego niż bluźnienie przeciwko Stwórcy.
Krystyna na końcu swojej wypowiedzi zastanawia się, co się stało z Bogiem
w obozie. Szuka wyjaśnienia i przyczyny Jego „nieobecności”, aż w końcu pytająco stwierdza, że może Bóg stał się ponownie człowiekiem i umarł w Auschwitz29.
Jak zauważył Krzysztof Wieczorek: „Kiedy człowiek obwinia swego Boga
o to, że nie jest już prawdziwym Bogiem, oznacza to albo, że utracił wiarę […],
albo że podejmuje zmaganie się z Bogiem w nadziei na odzyskanie owej –
utraconej wskutek tak niepojętych, że aż «niszczących jakąkolwiek możliwość
myślenia» wydarzeń historycznych – «głębokiej i bogatej relacji«”30.
Krystyna szuka Boga, pyta o Niego. Bunt wobec Stwórcy spowodowany
jest pobytem w obozie, nieustanną walką o przetrwanie i terrorem. Jak zauważa
Tomasz Cyz: „Żaden człowiek nie może, nie umie poradzić sobie z takim ogromem cierpienia. Nie jest Bogiem. Bluźni więc, traci wiarę, oskarża, odwraca
się, płacze, szuka pocieszenia, szuka wyjaśnienia”31. Reakcja Krystyny zdaje się
być naturalnym zachowaniem wobec samotności i cierpienia, strachu i wszechobecnej śmierci.
W tych krótkich, pozornie prostych wypowiedziach więźniarek zasygnalizowane zostały istotne problemy teologiczno-etyczne. Na plan pierwszy wysuwa
się kwestia popełnionych przez oprawców win i zbrodni, za które powinni zostać ukarani. To szukanie sprawiedliwości i próba wyjaśnienia przyczyny zaistniałej sytuacji. Bronka prosi Boga o wybaczenie grzechów i przemianę dotychczasowej, obozowej rzeczywistości. Jej słowa sugerują, że Auschwitz jest karą
 Podobne pytanie pada w Nocy Eli Wiesela. W opisie egzekucji dwóch żydowskich mężczyzn
i małego chłopca, który długo męczył się na szubienicy, padają następujące słowa: „– Gdzie
jest teraz Bóg? I usłyszałem także wewnętrzny głos, który odpowiedział: – Gdzie? Jest tutaj…
wisi na tej szubienicy…”. E Wiesel, Noc, Oświęcim 1992, s. 70. Obraz Chrystusa cierpiącego
w człowieku przedstawiony został także w misterium dramatycznym Romana Brandstaettera,
Dzień Gniewu. SS-man Born znęca się nad ukrywającym się w klasztorze Żydem Blattem.
Publicznie, przed zakonnikami i przeorem narzuca szkarłatne płótno na ramiona Żyda, plecie
koronę z drutu kolczastego i wkłada mu na głowę, śmieje się szyderczo i krzyczy: „To wasz
Żydowski Bóg!”. Męczy człowieka tak, jak męczono Chrystusa. Czyn Borna komentuje Przeor: „Bóg zstąpił z krzyża i wszedł w ciało/Umęczonego człowieka! (…) Ubiczowałeś Boga,
zbrodniarzu!” R. Brandstaetter, Dzień Gniewu, Warszawa 1986, s. 593-594.
30
 K. Wieczorek, Czy naprawdę będziecie jak Bóg? Poszukiwanie sensu cierpienia jako walka
człowieka z Bogiem, [w:] Bóg i Auschwitz. O Edycie Stein, wizycie papieża Benedykta XVI
i Bogu w mrokach dziejów, M. Deselaers, L. Łysień i J. Nowak [red.], Kraków 2007, s. 236.
31
 T. Cyz, Pasja 20,21. Powroty Chrystusa, Warszawa 2013, s. 54.
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za grzechy, a skoro tak, to kara powinna spotkać również oprawców. Krystyna
natomiast mówi o milczeniu Boga, o odwróceniu Jego oblicza od cierpiących.
Wykrzykuje swoją rozpacz. Tłumaczy Bronce, że Bóg nie słucha próśb i wołania ludzi. W jej wypowiedzi pada pytanie: „Powiedz, dlaczego wybaczył swoim
oprawcom? Czy można wybaczyć mordercom?”32. To nic innego, jak odniesienie do Bożego Miłosierdzia i kwestii przebaczenia. Męka, śmierć krzyżowa
i zmartwychwstanie Chrystusa są odpowiedzią na to pytanie. Można przebaczyć
mordercom. Jezus dokonał tego na krzyżu. Przebaczył swoim oprawcom, bo
jest Bogiem miłosiernym. Pytania kobiet, które doświadczają niezawinionego
cierpienia i pozostają bezbronne wobec oprawców mających w posiadaniu ich
życie, są jednocześnie próbami wyjaśniania sytuacji, w której się znalazły. Krystyna mówi o ponownym wcieleniu i śmierci Boga w Auschwitz. Kobieta próbuje zrozumieć, co stało się z jej Bogiem. Po słowach buntu i rozpaczliwym
wołaniu, bierze pod uwagę „opcję” obecności Pana w obozie. Ostatnie słowa
więźniarki ukazują obraz Zbawiciela, który ofiaruje swoje życie, dzieli los więźniów Auschwitz, cierpi wraz z nimi. To chrześcijańska koncepcja Boga Współcierpiącego, umierającego „ponownie” na krzyżu. Ksiądz Wacław Hryniewicz
wyjaśnia to zagadnienie następująco: „Tajemnica Krzyża przedłuża się w dziejach świata. Chrześcijanin wierzy, że cierpienie zadane drugiemu człowiekowi
dotyka samego Chrystusa. W obozach śmierci Jemu także zadawano cierpienie. Pomiędzy Krzyżem a bezmiarem ludzkiego cierpienia istnieje tajemnicza
więź solidarności. To, co się wydarzyło w historii XX wieku, a co nazywamy
dziś Zagładą, skłania chrześcijanina do głębszego zrozumienia sensu życia Jezusa oraz solidarności Boga z ludźmi, zwłaszcza w cierpieniu niewinnych. […]
Krzyż jest dla chrześcijan nie tylko znakiem zdolności Boga do cierpienia, ale
również znakiem Jego faktycznego przejścia przez Mękę”33.
Chrystus stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, by zbawić świat. Doświadczył tego, co ludzkie upokarzające, cierpienia samotności i poniżenia. „[…]
Okrucieństwo obozów śmierci nie może być argumentem przeciwko Bogu
i Jego dobroci. Bóg nie milczał. Wiara chrześcijańska mówi, że Jego wcielony
Syn posłany został w infernalny stan zatracenia i pozornego opuszczenia przez
Boga, aby dopełnić dzieła powszechnego ocalenia od tego stanu. Taki jest sens
kenozy Chrystusa. Jego całkowitego ogołocenia i uniżenia dla dobra wszystkich”34.
W dalszej części sceny w baraku istotne pytanie stawia również Francuzka
Yvette. Zwraca się do Bronki: „Potrafisz tak ładnie się modlić. Bóg cię wysłu Libretto, s. 150.
 W. Hryniewicz, Noc Szeolu, [w:] W. Hryniewicz, K. Karski, H. Paprocki, Credo: symbol naszej wiary, Kraków 2009, s. 152.
34
 Tamże, s.153.
32
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cha. Powiedz, czy Niemcy mają Boga?”35. Yvette ma wątpliwości, czy oprawcy
mają Boga, czy jest On takim samym mordercą jak oni. Jej prosta analiza sytuacji prowadzi do następującego wniosku: jeśli oprawca, morderca ma Boga, to
musi to być Bóg zły, podobny do kapo z biczem. Dziewczyna rozumuje analogicznie: jeżeli człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, i człowiek ten jest zły, to również jego Bóg musi być taki sam. Do takiego myślenia
skłania kobietę osamotnienie i trud obozowej rzeczywistości. Nie może ona sobie wyobrazić, że wszyscy ludzie mają tego samego Boga36.
Chrześcijanie wierzą, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi: i dobrych,
i złych. Poprzez wcielenie, a później mękę i śmierć zbliżył się do człowieka.
Pokonał grzech. Zmartwychwstał i żyje. Towarzyszy człowiekowi nieustannie,
także w jego bólu i cierpieniu. Ksiądz Roman Rogowski w następujący sposób
wyjaśnia obecność Boga w obozie: „Bóg był w Auschwitz, Bóg był w centrum
Szoah – był pośród cierpiących i umierających, był z nimi i był w nich, jako
«Bóg cierpiący«, jako «Bóg współcierpiący» […]. Tym, który najbardziej cierpiał w Auschwitz, który najczęściej umierał w Shoah, był Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, Ojciec Żydów, Cyganów i Polaków – i Ojciec Niemców”37. Podobnie
twierdzi ks. Jerzy Szymik: „Odpowiedzią jest Chrystus, Bóg współ-cierpiący,
Miłość gotowa na wszystko, schodząca solidarnie z człowiekiem na dno piekła”38. Tomasz Cyz twierdzi natomiast: „Bóg pojawiający się w przestrzeni Zagłady nigdy nie jest jednoznaczny. Bóg Żydów, Bóg chrześcijan, Bóg pustki”39.
Pytania dotyczące pojmowania Boga w Szoah czy prób zrozumienia Jego
obecności lub atencji ciągle podlegają dyskusjom i rozważaniom. W libretcie,
krótkiej formie tekstowej istotny jest jednak sam fakt podjęcia tych zagadnień,
które w powieści Posmysz zostały jedynie zasygnalizowane lub nie było ich
wcale, a które przeniesione zostały na scenę opery i wyrażone w języku teatralnym.

 Libretto, s. 150.
 Podobny problem pojawia się w misterium dramatycznym Romana Brandstaettera, Dzień
Gniewu. Przeor podczas rozmowy z Człowiekiem z Podziemia wyjaśnia, że jako kapłan nawet
w najgorszym zbrodniarzu szuka sumienia: „Mym obowiązkiem jest szukać człowieka/Nawet
w demonach. Kapłan Chrystusowy/Nigdy człowieka nie zabija, ale/ Zawsze ratuje… Tak…
zawsze ratuje/Nawet takiego, który zło popełnił/Przed Bogiem, ludźmi, niebiosami, ziemią, /
Bo wierzy, że największy zbrodniarz/O niewiadomej nikomu godzinie/Może dostąpić łaski
nawrócenia”. R. Brandstaetter, Dzień Gniewu, s. 565.
37
 R. Rogowski, Wicher i myśl, Katowice 1999, s. 312.
38
 J. Szymik, Passibilis? Impassibilis? Jezus Chrystus – Bóg Współcierpiący, [w:] Holokaust
a teodycea, J. Datłowicki, K. Rąb i I. Sobieraj [red.], Kraków 2008, s. 101.
39
 T. Cyz, Pasja 20,21. Powroty Chrystusa, s. 47.
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6. Dwie inscenizacje – dwie wizje teologiczne?
Treści religijne zawarte w tekście Miedwiediewa zinterpretowane zostały
przez reżyserów opery w konkretnych rozwiązaniach inscenizacyjnych. Dla
ukazania pełniejszego obrazu różnorodności interpretacji, zestawione zostaną
teraz dwie operowe realizacje Pasażerki: pierwsza – wystawiona przez Teatr
Wielki Operę Narodową w Warszawie, w reżyserii Davida Pountney’a (2010)
oraz druga – w opracowaniu Taddeusa Strassbergera zrealizowana przez Jekaterynburski Państwowy Akademicki Teatr Opery i Baletu (2016). Zarówno pierwszy, jak i drugi pomysł reżyserski konsultowano z Zofią Posmysz. W rozmowie
z Marcinem Krasnowolskim Pountney opowiada o systematycznym kontakcie
z pisarką: „Konsultowaliśmy z nią wygląd sceny, dzięki temu, że przeżyła Auschwitz bardzo nam pomogła w przygotowaniach”40. Podobnie było w przypadku inscenizacji jekaterynburskiej. Strassberger tak wspomina reżyserskie konsultacje: „Rozmawiając z Zofią Posmysz podczas przygotowań do wystawienia
opery, zdałem sobie sprawę, że dzieła operowe i wspomnienia ludzkich przeżyć
mają wiele wspólnego. […] Jako abstrakcyjne idee przechowywane niejako
w archiwach, otrzymują one nowe życie, kiedy się je przywołuje, interpretuje
i opowiada. […] Rozmawiałem z Zofią Posmysz także o tym, że wszystkie postacie opery oparte są na życiu konkretnych osób, ale opowiadaniu swemu autorka nadaje pewien wymiar poetycki, aby jej dzieło traktowało o doświadczeniu uniwersalnym, a nie miało jedynie charakteru dokumentalnej opowieści”41.
Pasażerka wystawiona przez Operę Narodową42 różni się od inscenizacji
rosyjskiej przede wszystkim koncepcją organizacji przestrzeni scenicznej. Inscenizacja w reżyserii Pountney’a jest oryginalna w sposobie przedstawienia
dwu płaszczyzn, różnych światów – wolnego świata po wojnie (rejs transatlantykiem) i rzeczywistości obozowej. Niezwykła, jednolita konstrukcja statku
podzielona na górny (jasny) i dolny (mroczny) pokład. Te dwa różne światy
– przeszłość i teraźniejszość są ze sobą nierozerwalnie połączone, podobnie jak
bohaterki – Liza i Marta noszące w swym życiu piętno Auschwitz, a przez to na
zawsze już połączone ze sobą historią i wydarzeniami tamtego miejsca. W operze rosyjskiej sceny ze statku i z obozu pojawiają się naprzemiennie (zmienna
jest scenografia – raz widzimy transatlantyk, a za chwilę ceglane baraki lagru
i dymiące kominy krematoriów).

 M. Krasnowolski, Reżyser dzieł zapomnianych, Pasażerka, [w:] M. Weinberg, Pasażerka,
[program:] Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 2010, s. 21.
41
 M. Wajnberg, Pasażerka, reż. Th. Strassberger [booklet do DVD:] Warszawa 2016, s. 6-7.
42
 Pasażerka w reżyserii D. Pountneyʾa miała swoją premierę w Bergenz w 2010 roku. Pokazano
ją również m.in. w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku, Chicago i Tel Awiwie.
40
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W jekaterynburskiej inscenizacji, w scenie ukazującej ciemny kobiecy barak
widzimy odpoczywające po ciężkim dniu więźniarki. Marta rozpoczyna rozmowę z Hannah na temat losu dziewczyny, która przekonana jest, że przez fakt,
iż jest Żydówką, co podkreśla naszyta na bluzę żółta gwiazda, zginie. Marta uspokaja dziewczynę, tłumaczy jej, że całe życie jeszcze przed nią. W tym
momencie na scenie pojawiają się Żydzi. Pięciu mężczyzn ubranych w czarne
chałaty43, na których nałożone są tałesy44. Na głowach mają czarne kapelusze.
Żydzi modlą się w ciszy, kłaniają, wznoszą w górę ręce w geście modlitwy,
a także kierują swe oczy ku niebu. Oddają Bogu pokłon45, pozostają wierni nawet w najgorszym dla nich miejscu i momencie życia, w Auschwitz.
Kiedy Żydzi znikają ze sceny, w rozjaśnionej światłem świecy części sceny dostrzegamy jedną z kobiet. To Bronka, która klęczy i modli się. Błagalną,
skupioną postawę kobiety unoszącej wzrok ku górze zakłóca jedna z więźniarek, Krystyna, która wchodzi w dialog z modlącą się Bronką. Kobiety dyskutują o obecności Boga w obozie. Spierają się. Ponadto w tle baraku, na jednej
z prycz, można dostrzec więźniarkę, która modli się na różańcu i czyni znak
krzyża w sposób właściwy dla tradycji prawosławnej. To dodatkowe zwrócenie
uwagi na wielość i różność praktyk religijnych w obozie. Obraz kończy wejście
grupy kobiet, więźniarek z zapalonymi świecami. W tym momencie słychać
także spokojną, kojącą strach, łagodną muzykę.
Światło wyłaniające się z mroku, z otchłani naznaczonej śmiercią ofiar krematoriów, symbolizuje obecność Chrystusa pośród cierpienia i piekła na ziemi
– Auschwitz. Ukazanie wspólnoty kobiet, więźniarek znajdujących się w pogrążonym w ciemnościach baraku, który rozjaśnia światło świec, to przestrzeń,
w którą wchodzi Chrystus. Dotrzymuje danej obietnicy. Jest w Auschwitz razem
z nimi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród
nich” (Mt 18,20). Wspólnota więźniarek to żywy, choć umęczony cierpieniem
lagrowy Kościół, którego wiary nie da się zabić. Nie udaje się to nawet nazistom, którzy tworzą świat bez człowieczeństwa i zakazują wszelkich praktyk religijnych. Noc w baraku to czas na upragniony odpoczynek po dniu morderczej
pracy i lagrowego terroru, ale także „chwila” wytchnienia i możliwość cichej,
 Chałat – kapota; długa szata z szalowym kołnierzem, zapinana z przodu na guziki. Kolor czarny chałatów symbolizował ascetyzm.
44
 Tałes – (jid. tałes, hebr. talit) modlitewny biały szal, opatrzony poprzecznymi granatowymi
lub czarnymi pasami oraz przeciągniętymi w czterech jego rogach frędzlami. Tałes zakładano
na głowę i ramiona.
45
 Ta scena jest nawiązaniem do obrazu z powieści Pasażerka, w której Liza dostrzega modlącego się na drodze przy torze kolejowym żydowskiego starca. Mężczyzna „wyszarpywał z siebie
melodię, modlitwę czy pieśń, wyrzucał przy tym ręce raz po raz, raz po raz…”. Posmysz Z.,
Pasażerka, Warszawa 2019, s. 54. Był to prawdopodobnie rabin, który przed pójściem do
komory gazowej modlił się do Boga, pomimo wizji śmierci, pozostał Mu wierny do końca.
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religijnej refleksji. To także wreszcie symbol obozowego mroku śmierci i zła,
w którym jednak tli się nadzieja. Iskra świecy symbolizuje Chrystusa – Boga
zbawiającego. To światłość świata, w której zawarta jest tajemnica zbawienia
uczestnicząca w męce ofiar, umierająca razem z nimi, by w końcu zmartwychwstać i pokonać nie tylko śmierć, ale również szatana.
Scena przedstawiająca barak kobiecy to także sposób ukazania różnorodności narodowej i religijnej, tworzącej lagrową wspólnotę, którą tak bardzo chciał
podkreślić autor libretta. To wymowny obraz mogący być próbą inscenizacyjną
odpowiedzi na pytanie: „Czy i gdzie był Bóg w Auschwitz?”.
Warszawska inscenizacja również podejmuje temat modlitwy. Na scenie,
podobnie jak w rosyjskiej wersji opery, dostrzegamy modlącą się kobietę. Więźniarka klęczy obok zapalonej świecy rozświetlającej mrok baraku i rozmawia
z Bogiem. Jej modlitwa jest pełna ekspresji, o czym świadczą błagalnie rozkładane ręce i podnoszone w górę oczy. W tle widoczne są prycze, na których śpią
kobiety. Dostrzegalny jest emocjonalny dialog Bronki i Krystyny, w którym ta
pierwsza wypowiada bardzo ważne słowa będące próbą odpowiedzi na pytania
zrozpaczonej więźniarki. „Bóg jest wszędzie” – mówi Bronka. Chciałoby się tu
dopowiedzieć: „Także w Auschwitz”. To istotne uzupełnienie dialogu, prowadzonego również z Yvette (pytającą o Boga Niemców), wprowadzenie zdania,
którego nie ma w libretcie.
W pomyśle inscenizacyjnym Pountney’a nie ma modlących się Żydów ani
kobiety z różańcem. Jest obecna tylko Hannah z naszytą na pasiak gwiazdą
symbolizującą pochodzenie i wyznanie. Można powiedzieć, że wątek religijny
został tu mniej rozwinięty. Uwagę skierowano bardziej na samo Auschwitz, niż
na szersze ujęcie losu Żydów i tematu Zagłady, ważnych dla Wajnberga i być
może dlatego mocniej wyeksponowanych w wersji rosyjskiej.

Zakończenie
Opera Pasażerka, podobnie jak powieść, ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. Przybliża temat Zagłady i związane z nim pytania o obecność Boga
w czasie jej trwania. Szczególnie libretto i inscenizacje, ale także powieść, zwracają uwagę na modlitwę w lagrze – indywidualną, ale również zbiorową. W powieści problemy teologiczne zostały jedynie zasygnalizowane. Do refleksji skłania zawarty w tekście obraz modlącego się Żyda. To zauważenie motywu wzywania Boga w obliczu śmierci, ale także nawiązanie do wierności Izraela i przymierza łączącego go ze Stwórcą. W stosunku do powieści autor libretta wprowadził
przede wszystkim sceny ukazujące modlitwę indywidualną i zbiorową.
Kwestię obecności Boga w obozie rozpisał na dialogi więźniarek. Każda
z kobiet ma inne doświadczenie religijne. Więźniarki o różnych poglądach
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i zmagające się z rozmaitymi kwestiami teologicznymi, tworzą wspólnotę pragnącą Boga i Jego obecności pośród nich. Zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie
potrzebują wsparcia, nadziei i bliskości Boga. Bez względu na pochodzenie
i wyznawaną wiarę, relacja z Bogiem to sposób przetrwania „piekła na ziemi”. Auschwitz prowokuje więźniów do zmagania się z dylematami moralnymi
i duchowymi. Przebywający w lagrze muszą mierzyć się z pytaniami o sens egzystencji i źródło zła. Obozowa codzienność to również nieustanne dążenie do
zachowania człowieczeństwa i miłości bliźniego w ekstremalnych warunkach.
Sceny religijne ukazane w libretcie i operze skłaniają do rozważenia wielu kwestii teologicznych, jak np. Wcielenie i Zmartwychwstanie Chrystusa, sens ofiary
krzyża, niezawinione cierpienie czy istota ludzkiej egzystencji w obliczu ogromu zła i wszechobecnej śmierci. Na żadne z postawionych w utworach pytań
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jednak nie one są tu najważniejsze. Istotne
jest już samo poruszenie pewnych problemów i podjęcie próby zmagania się
z nimi. Porównując cztery wersje Pasażerki, należy stwierdzić, że rosyjska inscenizacja jest najbardziej „nasycona” odniesieniami religijnymi, a tym samym
czyni pytania o obecność Boga w Auschwitz bardziej narzucającymi się.
Dzieło Posmysz, adaptacja Miedwiediewa i Wajnberga, a następnie kolejne reżyserskie interpretacje pokazują, jak różnorodnie i wszechstronnie można
ujmować ten sam temat, zmagać się z nim, przeżywać i próbować zrozumieć.
Pasażerka, w oryginale i jej rozmaitych adaptacjach, jest zadaniem wymagającym i wzywającym do zastanowienia nad wydarzeniami w historii XX wieku,
popełnionymi zbrodniami, a także nad losem jednostki – nie tylko ofiary, ale
i kata, oraz pytaniami o obecność Boga w sytuacji granicznej. To ważny głos
w dyskursie na temat Zagłady i wezwanie do odpowiedzialności oraz troski
o przyszłość. Wołanie, by nigdy więcej Auschwitz się nie powtórzyło.
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„Ten krzyż reprezentuje nas wszystkich”.
Wolność i solidarność według Natalii Ginzburg
Abstract
„This cross represents us all“.
Liberty and solidarity in Natalia Ginzburg‘s essays
In 1988, in the pages of the left-wing daily „L’Unità”, the writer Natalia Ginzburg,
an atheist of Jewish origin, involved on the side of the Italian left, speaks in defense of
the presence of the crosses in classrooms. In an essay entitled Non togliete questa croce: è il segno del dolore umano, she refers to the supra-religious and supra-ideological
meaning of this symbol. It reminds that it is the Christian revolution that humanity owes
to the ideas of equality and solidarity, previously absent. Ginzburg recalls a catalog
of values, such as tolerance and generosity, which consists in leaving another human being freedom in searching for answers to fundamental questions. What were the reasons
why the writer decided to intervene in the matter of the cross? How does the defense of
the Christian symbol in public space fit in with the intellectual project that she has been
consistently developing since her literary debut? The article aims at answering these
two fundamental questions. Moreover, it offers a Polish translation of one of the famous
texts by Ginzburg, whose excellent essays remain practically unknown in Poland.
Keywords: Natalia Ginzburg, essay, faith

Streszczenie
W 1988 roku na łamach lewicowego dziennika „L’Unità” pisarka Natalia Ginzburg,
ateistka żydowskiego pochodzenia, zaangażowana po stronie włoskiej lewicy, zabiera
głos w obronie krzyża zawieszonego w szkolnych klasach. W eseju zatytułowanym Non
 Magdalena Lange-Henszke – dr nauk humanistycznych, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego,
e-mail: magdalena.lange-henszke@usz.edu.pl.
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togliete questa croce: è il segno del dolore umano (Nie zdejmujecie tego krzyża: jest
symbolem ludzkiego cierpienia) odnosi się do ponadreligijnego i ponadideologicznego
znaczenia tego symbolu. Przypomina, że to właśnie rewolucji chrześcijańskiej ludzkość zawdzięcza idee równości i solidarności, wcześniej nieobecne. Przywołuje katalog
wartości, takich jak między innymi tolerancja i szczodrość polegająca na pozostawieniu drugiemu człowiekowi wolności w poszukiwaniach odpowiedzi na fundamentalne
pytania. Jakie przesłanki zadecydowały o tym, że pisarka postanowiła interweniować
w sprawie krzyża? W jaki sposób obrona chrześcijańskiego symbolu w publicznej przestrzeni wpisuje się w intelektualny projekt, który konsekwentnie rozwijała od momentu
literackiego debiutu? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te dwa zasadnicze pytania.
Ponadto proponuje polskie tłumaczenie jednego ze słynnych tekstów Ginzburg, której
doskonała eseistyka pozostaje w Polsce praktycznie nieznana.
Słowa klucze: Natalia Ginzburg, esej, wiara

Wstęp
„Przykro mi, że krzyż ma zniknąć na zawsze ze wszystkich szkolnych klas.
Wydaje mi się, że to strata”, pisze 22 marca 1988 roku Natalia Ginzburg, ateistka i Żydówka, na łamach lewicowego dziennika „L’Unità”. Tekst jest bezpośrednim komentarzem do zdarzenia, które wywołało we włoskiej przestrzeni
publicznej, po raz kolejny, żywą dyskusję2.
Katalizatorem wydarzeń z roku 1988 był incydent w jednej ze szkół w piemonckim Cuneo, gdzie nauczycielka zdjęła krzyż wiszący na ścianie klasy, władze szkolne natomiast nakazały ponowne jego zawieszenie. Jak pisze Ginzburg,
osoby z jej środowiska3 są przeważnie zgodne, że krzyż powinien zostać zdjęty,
gdyż Włochy to państwo laickie, nie ma wobec tego prawa narzucać obywatelom symboli religijnych w miejscach publicznych, inni uważają, że to kwestia
bez znaczenia w obliczu licznych problemów dręczących edukację i inne dziedziny życia społecznego. Ginzburg zachowuje odrębne zdanie, w swoich „scritti morali”, esejach ukazujących się w dziennikach takich jak „Corriere della
Sera”, „La Stampa” czy „L’Unità”, podobnie jak wielu intelektualistów tamtego
 Włochy jako jedno z ostatnich państw UE nie mają uregulowanej sytuacji krucyfiksu w przestrzeni publicznej. Debata na temat prawnej (bez)zasadności jego zawieszania rozpoczęła się
już w okresie zjednoczenia Włoch. Kolejne akty prawne, które odnoszą się do tej sytuacji,
okazują się niewystarczające i są interpretowane niejednolicie. Zob. np. Crocifisso in aula: qual
è la situazione in Italia e in Europa?, https://www.agi.it/fact-checking/crocifisso_scuole_fioramonti-6283064/news/2019-10-03/ (13.05.2021).
3
 Natalia Ginzburg, podobnie jak inni intelektualiści skupieni wokół domu wydawniczego Einaudi, związana była początkowo z Partito d’azione, której program współtworzył Leone Ginzburg, a następnie z Partito Comunista Italiano (PCI).
2
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okresu, często odchodzi od ideowej linii partii. Jakie przesłanki zadecydowały
o tym, że pisarka postanowiła interweniować w sprawie krzyża? W jaki sposób
obrona chrześcijańskiego symbolu w publicznej przestrzeni wpisuje się w intelektualny projekt, który konsekwentnie rozwijała od momentu literackiego debiutu?

1. Natalia Ginzburg – odważna outsiderka
Natalia Ginzburg była córką Giuseppe Leviego, Włocha żydowskiego pochodzenia wybitnego naukowca, ateisty, oraz Lidii Tanzi, niepraktykującej katoliczki pochodzącej z Mediolanu. Natalia była najmłodsza z czwórki rodzeństwa
i, jak twierdzi, pozycja w rodzinnej hierarchii naznaczyła jej życie i pisanie. Mawiała, że będąc najmłodszym dzieckiem w rodzinie musisz nauczyć się szybko
i zwięźle wyrażać swoje myśli, jeśli chcesz by cię usłyszano. Figura młodszej
siostry oraz specyfika statusu najmłodszej kobiety w rodzinie często pojawia
się w jej twórczości. Rodzina pisarki pochodzi z północy Włoch, ale Natalia
urodziła się w 1916 roku w Palermo na Sycylii, gdzie jej ojciec w tamtym okresie pracował. Państwo Levi mieszkali także w Neapolu i Florencji, ale Natalia
dorastała głównie w Turynie. Geograficzne odniesienia i podkreślenia mają znaczenie, w przypadku Italii, być może istotniejsze niż gdzie indziej. Ginzburg
wychowała się w wielu kontekstach i tożsamościach kulturowych i religijnych.
Owa mieszanka w połączeniu z ekstrawagancją członków najbliższej rodziny
sprawiają, że Natalia od dziecka była nieśmiała i zamknięta w sobie. Z jednej
strony towarzyszyło jej poczucie pewnej wyjątkowości, ale z drugiej rodzina,
która napawała ją dumą, wzbudzała również wstyd, gdy pod naporem spojrzeń
z zewnątrz wyjątkowość zamieniała się w odmienność. Przyjaciółmi domu Levi
były postacie, które tworzyły ówczesną włoską kulturę, takie jak Filippo Turati,
Anna Kuliscioff, Adriano Olivetti, Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Carlo Levi.
Natalia, korzystając z przywileju młodych, utalentowanych, urodzonych we
wpływowych rodzinach, debiutuje literacko w wieku osiemnastu lat publikując
opowiadanie I bambini (Dzieci) w ważnym czasopiśmie „Solaria”, wydawanym
we Florencji4. Dwa lata później, w 1938 roku debiutuje natomiast w roli żony
Leone Ginzburga, profesora i tłumacza literatury rosyjskiej, aktywnie zaangażowanego w ruch antyfaszystowski. Małżeństwo zawarte rok przed wybuchem
drugiej wojny światowej trwało niedługo, ale zdeterminowało życie Natalii i ukierunkowało jej działalność zawodową, publiczną i literacką. Leone Ginzburg był
współzałożycielem, razem z Giuliem Einaudim, domu wydawniczego Einaudi,
 Tekst do czasopisma wysłał Leone Ginzburg, przyjaciel brata Natalii oraz jej przyszły mąż.
Zob. S. Petrignani, La corsara. Ritrratto di Natalia Ginzburg, Vicenza 2018.
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z którym Natalia była związana jako redaktorka i tłumaczka, w zasadzie do końca
życia. Turyn w tamtym okresie, podobnie jak Florencja, gdzie tworzyli Gadda czy
Montale, przeżywa szczyt intelektualnego fermentu, do którego państwo Ginzburg istotnie się przyczyniają. Z wydawnictwem Einaudi współpracują Cesare
Pavese, Italo Calvino oraz filozof Francesco Balbo, giganci włoskiej kultury.
W czasie wojny urodzili się dwaj synowie, z którymi Ginzburgowie udają
się na zesłanie do małego miasteczka Pizzoli w Abruzji. Jest to kara za antyfaszystowską działalność Leone Ginzburga. Ponownie geografia ma ogromne znaczenie, różnica między Turynem i bogatym Piemontem a wioską w Abruzji była
kolosalna oraz inspirująca. To tam w 1943 roku Natalia rodzi córkę, to tam rok
wcześniej powstaje jej powieść La strada che va in città. Powieść, która z założenia nie jest autobiograficzna, niewątpliwe nawiązuje do doświadczenia wygnania i wyobcowania, które naznaczają kontekst, w jakim powstawała. Publikacja książki staje się aktem pisarskiego autochrztu, gestem silnego zaznaczenia
własnej odrębności i wolności twórczej. Niestety okazuje się także przeczuciem
tragicznych wydarzeń, które nastąpią w bardzo nieodległej przyszłości. Pisarka
debiutuje pod pseudonimem Alessandra Tornimparte, Alessandra to drugie imię
Natalii, to także imię, które nada swojej córce urodzonej kilka miesięcy po wydaniu powieści, Tornimparte, to nazwa miejscowości nieodległej od Pizzoli, do
której młoda rodzina wysyła swoje bagaże udając się do Abruzji5. Użycie pseudonimu było wymuszone względami politycznymi, trudno o bardziej żydowskie
nazwiska niż Levi czy Ginzburg. Po wojnie Natalia publikuje pod nazwiskiem
męża, ponieważ, jak tłumaczy Orianie Fallaci, chciała, żeby po śmierci Leone
jego nazwisko przetrwało w świadomości czytelników6.
Po powrocie do Rzymu w 1944 roku wojenna rzeczywistość skazała młodą
rodzinę na doświadczenie graniczne i traumatyczne – w lutym Leone został
osadzony w rzymskim więzieniu Regina Coeli za wydawanie podziemnej gazety i zamęczony na śmierć przez niemieckich okupantów. W wieku dwudziestu
ośmiu lat Natalia Ginzburg została wdową z trójką malutkich dzieci, pięcioletnim Carlem, czteroletnim Andreą oraz niespełna roczną Alessandrą.

1.1. Pisarka zaangażowana
Od 1945 roku Ginzburg związana jest z Partito d’Azione, w której działał
również Leone. Publikuje artykuły o tematyce etyczno-politycznej w dzienniku
„L’Italia libera”, organie tej centro-lewicowej partii, rozwiązanej w 1947 roku.
Mimo że całe jej życie było bezpośrednio lub pośrednio związane z polityką,
Ginzburg nie uważa się za polityka, a wręcz twierdzi, że na polityce się nie
 S. Petrignani, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, s. 106.
 O. Fallaci, Con tanto sentimento, [w:] Gli antipatici, Milano, 2014, s. 371.
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zna i nie potrafi skutecznie jej uprawiać. „Byłam antyfaszystką, nie politykiem.
Byłam w Partito d’Azione, bo byli w niej moi przyjaciele. Byłam komunistką,
ale nie dlatego, że przeczytałam Kapitał. [...] Kiedy głosuję, głosuję na socjalistów z powodu zamiłowania do socjalizmu. Nigdy nie wiem jednak na kogo
głosować, muszę zawsze zapytać o nazwiska moje dzieci”7 wyjaśnia Orianie
Fallaci w słynnym wywiadzie przeprowadzonym w 1963 roku na chwilę przed
otrzymaniem przez Ginzburg najważniejszej włoskiej nagrody literackiej Premio Strega za powieść Lessico famigliare8.
Śmierć pierwszego męża oraz przyjaciół zaangażowanych w działalność antyfaszystowską, aresztowania i szykany, jakich doświadczyli jej ojciec i bracia,
prześladowania, o które wciąż się ocierała i których ostatecznie bezpośrednio
doświadczyła, sprawiły, że czuła się zobowiązana do działania na rzecz wolności i sprawiedliwości, także w ramach kontynuacji dzieła tych, którzy zginęli. Jej zaangażowanie nie jest wynikiem intelektualnych poszukiwań, lektur,
uwiedzenia ideologią, nie używa go jako kategorii analitycznej, jest aktywnym,
jakby fizjologicznym, być może niekiedy naiwnym, sprzeciwem wobec bezpośredniego doświadczenia zła.
Ginzburg uważa, że rolą powojennych pisarzy (ona sama również podejmuje to wyzwanie) jest wyrażenie niewypowiadalnego i niewypowiedzianego.
Przyjmuje strategie pisania oparte na konkretnym i solidnym języku codzienności, nie pozbawia go jednak siły wynikającej z ładunku metafor i symboli,
wzbudzając, jak zauważa Benvenuti, la pietas wobec siebie i wobec innych,
żywych i umarłych9. Połączenie porządku etycznego oraz porządku językowego
jest dla Natalii Ginzburg „aksjomatem, na którym ufundowana jest jej myśl
i całe jej pisarskie dzieło”10.
W latach 70. ponownie zbliża się do polityki. Są to lata czerwonych brygad,
masakry na placu Fontana, atmosfery napięcia i terroru. Również jej opowiadania powstające w tamtym okresie (Famiglia i Borghesia) zaczynają stopniowo ciążyć ku siłom destrukcji, nieubłaganie odbierają nadzieję na możliwość
spojrzenia na rzeczywistość jak na spójną całość. Motyw potłuczonego lustra,
o którym Ginzburg pisała już w eseju Il mio mestiere (Mój zawód) powraca,
a jej narracje, jak zauważa Sharon Wood, odbijają fragmentaryczne obrazy roz-

 Tamże, s. 368- 369.
 Tłumaczenie tej autobiograficznej powieści, należącej do najwybitniejszych dzieł włoskiej literatury XX wieku, właśnie ukazało się po raz pierwszy w Polsce w tłumaczeniu Anny Wasilewskiej. Tytuł polskiego przekładu to Słownik rodzinny, opublikowany przez wydawnictwo Filtry,
Warszawa 2021.
9
 G. Benvenuti, Natalia Ginzburg saggista, „Griseldaonline” 16 (2016-2017), s. 4.
10
 M. Rizzaelli, Gli arabeschi della memoria: grandi virtù e piccole querelles nei saggi di Natalia
Ginzburg, Catania, 2004, s. 57.
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bitej społecznej rzeczywistości11. W 1983 obejmuje mandat poselski z ramienia
Partito Comunista Italiano. Lata 80. to nadal czas zaangażowania na różnych
frontach, jednak współpraca z gazetami codziennymi zaczyna ograniczać się
do coraz rzadszych wypowiedzi na tematy, które naprawdę leżą jej na sercu
jako pisarce, intelektualistce, ale również jako posłance. Dryf, w którym znajduje się konsumpcyjne społeczeństwo, mgła, w której, jej zdaniem, błądzi oraz
nieznośny narcyzm intelektualistów, zwłaszcza pisarzy, to są tematy, o których
pisze w tamtym okresie12. Jej zaangażowanie polityczne, mimo że jego intensywność faluje, pozostaje bezsprzeczne, ale nie wpływa na jej niezależność wobec nurtów, ruchów i trendów literackich. Uważa zresztą, że są one nieobecne
we Włoszech, gdzie społeczność literacka nie istnieje, „wydaje się, że każdy
pisze po prostu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i przekonaniami”, a ostatni zryw wspólnotowy to było prawdopodobnie powstanie Gruppo di ‘6313. Za
największą słabość włoskiej literatury ostatnich dziesięcioleci XX wieku uważa
brak autentyczności w opisywaniu ludzkiego doświadczenia. W jej odczuciu
pisarze opisują świat nędzny i ponury, tak jakby podejmowali się wykonania
pewnego zadania „wbrew własnej przeszłości, wbrew wszystkiemu, czym byli
lub są”14. Efektem jest wypłaszczenie złożoności ludzkiego doświadczenia, pominięcie szczegółów, które czynią naszą historię żywą i wiarygodną. Sama Ginzburg unika narracji trzecioosobowej, właśnie po to, aby uzyskać panoramiczny
ogląd rzeczy15. Polifonię wydobywa zwracając się ku powieści epistolarnej albo
dramatowi, gatunkom, które pozwalają na umieszczenie w tekście wielogłosu
poszczególnych „Ja”. Celem jej pisania nie jest psychologiczna wiwisekcja bohaterów, ale ukazanie ich poprzez codzienne gesty, tak jakby to właśnie codzienność ukazywała prawdę o człowieku i o świecie, której Ginzburg wytrwale
poszukiwała. Starała się służyć innym, pozostawać blisko ich świata, rzuca wyzwanie swej samotniczej naturze, tak jakby stale powtarzała moralne ćwiczenie,
które zadał jej Leone Ginzburg16. Pozostaje przy tym demokratyczna, ponieważ, wypowiadając się jasno, nie ukrywa własnych przekonań, ale będąc po S. Wood, Italian Women’s Writing, cyt. za S. Petrignani, La corsara. Ritratto di Natali Ginzburg…, s. 361.
12
 S. Petrignani, La corsara. Ritratto di Natali Ginzburg…, s. 368.
13
 P. Boyers, An Interview with Natalia Ginzburg, [w:] „Salmagundi”, no. 96, 1992,
s. 131, http://www.jstor.org/stable/40548394 (02.05.2021)
14
 Tamże, s. 139.
15
 Tamże, s. 136.
16
 W ostatnim liście, który Natalia otrzymała od męża przed jego śmiercią, Leone Ginzburg prosi
ją właśnie o to, aby była „odważna i użyteczna”, aby nie zapominała o zadaniach, które stały
się jej udziałem, tj. o pisaniu i publikowaniu, uczciwej pracy na rzecz innych. Wie, że nie będzie to dla niej łatwe, ponieważ to on spełniał rolę łącznika pomiędzy nią a światem innych,
z którego ona od dziecka chętnie uciekała. List ten stał się dla Ginzburg punktem odniesienia
na wszystkich frontach działalności publicznej. Zob. S. Petrignani, La corsara…, s. 122-134.
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wściągliwą, nie narzuca ich z arogancją, robi aluzje do złożonej całości, której
są częścią. Jest demokratyczna, ponieważ, wypowiadając się jasno, ma na celu
porozumienie, ale jest demokratyczna również dlatego, że jej powściągliwość
szanuje tajemnicę pewnych zjawisk, ich wyjątkowość, wymykanie się zamkniętym definicjom i klasyfikacjom. W końcu jest demokratyczna, ponieważ szanuje
chaos życia, zakłada go już na etapie porządkowania tego, co mówi i widzi17.

2. Ateistka, katoliczka, Żydówka
Stosunek pisarki do wiary w Boga – używa wielkiej litery pisząc o Nim, jest
„chaotyczny, zaburzony i pozbawiony ciągłości”18. Stawia bezpośrednie pytanie
o Jego istnienie zarówno w kilku esejach, jak i w wierszu Non possiamo saperlo (Nie możemy tego wiedzieć), gdzie, jak się wydaje, zakłada Jego istnienie,
zastanawiając się raczej nad Jego istotą. Nie możemy wiedzieć, jaki jest Bóg,
czy się nas boi, czy przed nami ucieka, czy obserwuje nas z oddali, a może jest
nudny i jego raj też jest niezmierną nudą, a może Bóg to ich dwoje, senna para
przy knajpianym stoliku? „Nie możemy wiedzieć, jaki jest Bóg. I ze wszystkich
rzeczy, które chcielibyśmy wiedzieć, ta jest jedyną naprawdę zasadniczą”19.
Jej wizja Boga, w momentach wiary, jest nadzwyczaj ludzka, nie oczekuje od
Niego idealnej mądrości i miłości, ani ostatecznych sądów, zakłada, że może
kryć się w każdym napotkanym człowieku, być może naszą rolą jest Go nakarmić i ogrzać. Wydaje się, że według Ginzburg, to, co nazywamy Bogiem,
jest inspiracją do zachowywania pewnej życiowej postawy, przypomnieniem
wartości, na których ludzkość powinna się opierać. Jej spojrzenie na wiarę, ale
również ogólniej na kondycję człowieka, wydaje się wypadkową żydowskiej
tożsamości oraz filozofii egzystencjalistycznej. Sprawiedliwość, wolność, odpowiedzialność, ale przede wszystkim troska o drugiego człowieka, dostrzeganie
jego podatności na zranienie, kruchości, zarówno w kontekście jednostki jak
i ludzkości ogólnie, stanowią twardy trzon jej refleksji. Pisarka przez pewien
okres pozostawała również pod wrażeniem filozofii przyjaciela Felice Balbo,
który skłonił ją do przyjęcia chrztu w 1950 roku, przed ślubem z drugim mężem
Gabriele Baldinim. Społecznie zaangażowana wizja katolicyzmu Balbo w pełni
odpowiadała wartościom, których broniła Ginzburg.

 D. Scarpa, Postfazione, [w:] D. Scarpa [red.], Natalia Ginzburg. Non possiamo saperlo. Saggi
1973-1990, Torino, 2001, ebook, loc. 2596.
18
 N. Ginzburg, Autobiografia in terza persona, [w:] Non possiamo saperlo. Saggi 1973-1990…,
loc. 2280.
19
 N. Ginzburg, Non possiamo saperlo, [w:] Non possiamo saperlo. Saggi 1973-1990…, loc. 31.
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3. „Nie zdejmujecie tego krzyża:
jest symbolem ludzkiego cierpienia”
Publikacja w dzienniku „L’Unità” tekstu Non togliete questa croce: è il segno del dolore umano (Nie zdejmujecie tego krzyża: jest symbolem ludzkiego
cierpienia)20, stanowi niewątpliwie gest odważny, po raz kolejny ujawniający
„głęboko zakorzenioną inteligencję”21, ideologiczną niezależność i myślową
oryginalność Natalii Ginzburg. W eseju broni krzyża analizując jego znaczenie
dla kultury i dziejów ludzkości. Symbolicznie wyjmuje go z rąk katolików, ale
przede wszystkim wyjmuje go z rąk polityków, tak jakby chciała przekazać jego
siłę wszystkim tym, którzy gotowi są z niej czerpać. Dziś trudno sobie wyobrazić, aby podobna sytuacja mogła mieć miejsce na łamach poczytnych gazet.
Gdybym byłam nauczycielką, chciałabym, aby w mojej klasie pozostał nietknięty. Każdy nakaz władzy w kwestii krzyża na ścianach budzi grozę. Nie może być obowiązkowe
zawieszanie go. Ale, według mnie, nie może również być obowiązkowe zdejmowanie
go. Nauczyciel powinien móc go zawiesić, jeśli tego chce, lub zdjąć, jeśli nie chce.
Powinien to być wolny wybór. Byłoby właściwe również poradzenie się dzieci. Gdyby
chociaż jedno z nich go chciało, należałoby je wysłuchać i ulec. Dziecku, które pragnie
krzyża zawieszonego w klasie, trzeba ulec. Krzyż w klasie jest niczym innym jak wyrazem pewnego pragnienia. A pragnienia, kiedy są niewinne, muszą być szanowane22.

Nie po raz pierwszy Ginzburg wypowiada się na temat wiary w kontekście dzieciństwa i wczesnej młodości. Wydaje się, że w miarę dorastania wiara w Boga i propagowaną przez Jezusa miłość uniwersalną ulegają osłabieniu. W eseju Noi e i nostri figli stwierdza, że im jesteśmy młodsi, tym łatwiej
o chrześcijański entuzjazm, łatwiej być odważnym, łatwiej z czegoś zrezygnować. Według niej, w ten sposób pojmowana młodość kończy się w momencie,
kiedy pojawiają się na świecie nasze dzieci23. Wtedy życie znacznie komplikuje
się w sensie duchowym, jednak nie oznacza to, że możemy bez namysłu komplikować życie duchowe naszych dzieci, przedstawiając im własne przekonania dotyczące wiary jako prawdy uniwersalne. „Myślę, że ten, kto nie wierzy
w Boga, nie ma prawa powiedzieć swojemu dziecku, że Bóg nie istnieje […]
Po pierwsze, te słowa mogą być dla dziecka skrajnie przerażające. Po drugie,
 Tekst został wydany pod tytułem Il crocifisso nelle scuole jako część zbioru esejów Natalii
Ginzburg zatytułowanego Non possiamo saperlo. Saggi 1973-1990, red. Domenico Scarpa,
Einaudi, Turyn, 2001.
21
 D. Scarpa, Postfazione…, loc. 2567.
22
 N. Ginzburg, Il crocifisso nelle scuole, [w:] Non possiamo saperlo. Saggi 1973-1990, red.
D. Scarpa, Einaudi, Torino, 2001, ebook, loc. 1542-1547 (te oraz kolejne tłumaczenia tekstów
Natalii Ginzburg są mojego autorstwa).
23
 G. Benvenuti, Natalia Ginzburg saggista, „Griseldaonline” 16 (2016-2017), s. 6.
20
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mogą być błędne […] Ten, kto wierzy i mówi swojemu dziecku «Bóg istnieje», też przedstawia mu swoje osobiste przekonanie jako prawdę uniwersalną
i dokonuje nadużycia. Ponadto, również on mówi coś, co może być błędne”24,
stwierdza w eseju L’infanzia e la morte (Dzieciństwo i śmierć). Lepiej jednak,
w jej przekonaniu, usłyszeć w dzieciństwie słowa pozostawiające nadzieję na
istnienie Boga, bo nie odzierają nas z własnej woli, możliwości wyboru własnego przekonania. Zanegowanie istnienia Boga wznosi wokół dziecka mury, poza
które będzie musiało uciec, jeśli pewnego dnia stwierdzi, że potrzebuje Boga
w swoim życiu. Według Ginzburg wolna wola jest nam niezbędna, zwłaszcza
kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytania o Boga i o śmierć. Szkoła, jako instytucja państwowa, powinna tę wolność respektować.
Lekcja religii jest polityczną przemocą. To jest lekcja. Poświęca się jej wiele słów.
Szkoła jest dla wszystkich, katolików i nie katolików. Dlaczego mielibyśmy nauczać
religii katolickiej? Ale krzyż niczego nie naucza. Milczy. Lekcja religii generuje dyskryminację między katolikami i nie katolikami, między tymi, którzy zostają w klasie,
a tym, którzy wychodzą. Ale krzyż nie generuje żadnej dyskryminacji. Milczy25.

Ginzburg jest rozczarowana rzeczywistością, w której żyje, wie, że nigdy
nie spojrzy już na świat z lekkością i zachwytem, ale mimo wszystko wydaje
się, że nadal wierzy w człowieka. Mimo że sama doświadczyła totalnego braku nadziei, jest przekonana, że nie należy pozbawiać jej innych. Nie odbierać
nadziei, oznacza otworzyć drogę ku wolności w poszukiwaniach odpowiedzi
na fundamentalne pytania. W eseju Rapporti umani (Stosunki międzyludzkie),
który podobnie jak pozostałe teksty płynnie stapia „Ja” z „My”, Ginzburg pisze:
„zawsze pielęgnujmy w sobie nadzieję, że niedługo, za kilka godzin, za kilka
dni, wrócimy do naszego domu […] nasze dzieci będą się bawić w czystych
ubrankach i czerwonych pantofelkach”26. Jednak jest także przekonana, że pokolenie, które widziało, jak domy obracają się w ruiny i uświadomiło sobie, jak
łatwo unicestwić świat, którego podstawy wydawały się nienaruszalne, pozostanie okaleczone na zawsze, ale nabierze też hardości, której inne pokolenia
nie miały. Owa świadomość doprowadza do potrzeby kontaktu z pewną prawdą, w której zdeponowana jest nadzieja i wiara w mądrość przyszłych pokoleń.
Dzieci, które widziały śmiertelne przerażenie na twarzach rodziców, nie można
okłamać, stało się dla nich jasne, że ludzie, tak jak domy, mogą runąć. Ginzburg przekonuje, że w związku z tym musi zmienić się język, jakim mówimy
do młodych, ponieważ kiedy poznało się prawdę o nikłości rzeczy i ludzkich
relacji, nie można udawać, że nie są one tym, czym są. Nie można zanego N. Ginzburg, L’infanzia e la morte, [w:] D. Scarpa [red.] Natalia Ginzburg. Mai devi domandarmi, Torino 2001, ebook, loc. 2267.
25
 N. Ginzburg, Il crocifisso nelle scuole…, loc. 1547-1549.
26
 N. Ginzburg, Rapporti umani, [w:] Non possiamom saperlo..., loc.1732.
24
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wać okropieństwa wojny, która bezlitośnie obnaża kruchość ludzkiego istnienia,
jednak obowiązkiem starszych pokoleń jest wychowywanie młodych w duchu
troski i wyrozumiałości, chroniąc ich siły witalne poprzez prawdę, a nie poprzez
kłamstwo. Życie nieodzownie naznaczone cierpieniem i vanitas będzie udziałem wszystkich.
Dla katolików Jezus Chrystus jest synem Boga. Dla niekatolików może być on po prostu obrazem kogoś, kto został sprzedany, zdradzony, umęczony i umarł na krzyżu z miłości do Boga i do bliźniego. Kto jest ateistą, wymazuje ideę Boga, ale zachowuje ideę
bliźniego. Można powiedzieć, że wielu było sprzedanych, zdradzonych i umęczonych
za wiarę, za bliźniego, za przyszłe pokolenia, ale ich wizerunków na szkolnych ścianach
nie ma. To prawda, ale krzyż reprezentuje ich wszystkich. Dlaczego reprezentuje ich
wszystkich? Ponieważ przed Chrystusem nikt nigdy nie powiedział, że wszyscy ludzie
są równi i wszyscy są braćmi, wszyscy, bogaci i biedni, wierzący i niewierzący, Żydzi
i nie Żydzi, biali i czarni. I nikt przed nim nigdy nie powiedział, że w centrum naszej
egzystencji musimy stawiać solidarność między ludźmi. Bo bycie sprzedanym, zdradzonym, umęczonym i zabitym za wiarę może zdarzyć się każdemu. Wydaje mi się dobrym
pomysłem, aby dzieci i młodzież wiedzieli o tym już od czasów szkolnej ławy27.

Poczucie wyobcowania w kontekście pochodzenia, statusu społecznego czy
religii towarzyszy Natalii Ginzburg od najmłodszych lat. Żydowska autoidentyfikacja nie jest jednak w jej przypadku wynikiem odebranego wychowania, nie
wynika z wiary, kultury czy tradycji, pojawia się w momencie, kiedy Ginzburg,
wychowana w ateistycznym domu, staje się faktyczną ofiarą prześladowań, które eskalują w wyniku ustanowionych w roku 1938 praw rasowych28. Od tego
momentu solidarność z ofiarami prześladowań, nie tylko Żydami, ale wszystkimi ofiarami opresji, jest jednym z kardynalnych punktów jej działalności literackiej i politycznej. „Kto był prześladowany, nie zazna już nigdy spokoju
[…] niebezpieczeństwo, poczucie, że trzeba się ukryć dla wielu z nas zaczęło
się wiele lat temu […] nauczyło nas dostrzegania wrogów wszędzie29” pisze
w Il figlio dell’uomo (Syn człowieka), nawiązując do prześladowań Żydów, które rozpoczęły się w okresie faszyzmu. Tytułowe dziecko człowieka, w odróżnieniu od dziecka Bożego, nie zaznaje spokoju, nie jest w stanie przyjąć żadnej
uniwersalnej prawdy ani pewności, również wiara nie jest tym, co mogłoby
przynieść ukojenie. Prześladowany był również Jezus i to jest wystarczający
powód dla Ginzburg, aby stanąć w Jego obronie, również wtedy, gdy występuje
jako symbol wiszący na szkolnej ścianie:
 N. Ginzburg, Il crocifisso nelle scuole, [w:] Non possiamom saperlo…, loc. 1561-1566.
 Co ciekawe w jej powieściach odnajdujemy bardzo niewielką reprezentację postaci żydowskiego pochodzenia; oprócz Franza z Tutti i nostri ieri, jest jeszcze ojciec Giulia, jednego z głównych bohaterów w powieści La strada che va in città.
29
 N. Ginzburg, Il figlio dell’uomo, [w:] N. Ginzburg, Le piccole virtù, Torino 2012, ebook, loc.
1191.
27
28

264

Ten krzyż reprezentuje nas wszystkich

Mówią, że przez krzyż wiszący na ścianie w klasie, mogą czuć się obrażeni żydowscy
uczniowie. Dlaczego niby Żydzi mieliby czuć się obrażeni? Czy Chrystus nie był Żydem
i prześladowanym i czy nie umarł w męczeństwie, tak jak miliony Żydów w łagrach?
Krzyż jest symbolem ludzkiego utrapienia. Korona cierniowa i gwoździe przywołują
cierpienie. Krzyż, który wyobrażamy sobie wysoko na szczycie góry, jest symbolem
śmierci w samotności. Nie znam innych symboli, które oddawałyby z taką siłą sens
ludzkiego losu. Krzyż jest częścią historii świata30.

Grecki termin katholikos czy też łaciński catholicus znaczy powszechny
i wydaje się, że Ginzburg właśnie do tego znaczenia odwołuje się, umieszczając
problem krzyża w szerszej perspektywie. Spogląda na niego ponad katolicyzmem, ponad wszelkimi ideologiami i polityką. Oczywiście jej sposób rozumowania był i jest krytykowany przez wielu, którzy pamiętają, ile ludzkich istnień
w imię krzyża właśnie było prześladowanych i zgładzonych. Ginzburg upiera
się jednak przy swym antropologicznym spojrzeniu na duchowość, poszukującym uważnie prześwitów, w których Boga można by dostrzec.
Krzyż nie generuje żadnej dyskryminacji. Jest, milczący i cichy. Zawsze był. Dla katolików jest symbolem religijnym. Dla innych może być niczym, częścią ściany. Ale
może dla kogoś, dla minimalnej mniejszości, a może tylko dla jednego dziecka, jest
czymś szczególnym, co wzbudza przeciwstawne myśli. Prawa mniejszości muszą być
respektowane31.

Owe przeciwstawne myśli, o których wspomina w tekście parokrotnie, to są
właśnie momenty, w których być może ujawnia się Bóg, krótkie chwile, kiedy
czuje, że „coś drży i coś przepływa i natychmiast znika i to było, może, Bogiem”32. Mimo ogromnych wątpliwości, jakie wzbudza w niej kwestia wiary,
jest pełna podziwu dla prawdziwych katolików. Uważa, że wiara jest trudniejsza
niż niewiara, bo „kto nie wierzy, szczyci się tym, zbudował wokół swej niewiary dumne idee, natomiast kto wierzy, nie odczuwa żadnego rodzaju wyniosłości, zresztą jaki miałby powód do pychy, z tym ogarkiem świecy, który dzierży
w dłoni, a który cały czas sprawia wrażenie, jakby miał zaraz zgasnąć”33. Prawdziwy katolik to według niej człowiek pełen wątpliwości, odczuwający wiarę
jak cień, który czasem nachodzi na jego myśli, a jednak przekonany, że świat
bez Boga byłby przerażający. Wiara to samotność, bez glorii i chwały, powiewających sztandarów i wspierających towarzyszy, to również świadomość, że
wiedza o Bogu to raczej niewiedza, tym bardziej, że słowa, które miałyby Boga
objaśniać i definiować, brzmią fałszywie, „nie wie nic lub prawie nic o Bogu,
ale wie, że jeśli istnieje, nie jest nigdy, wobec nikogo obojętny lub roztargnio N. Ginzburg, Il crocefisso nelle scuole..., loc. 1555-1559.
 Tamże, loc. 1553-1555.
32
 N. Ginzburg, Sul credere e non credere in Dio, [w:] Mai devi domandarmi..., loc. 2356.
33
 Tamże, loc. 2346.
30
31
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ny. I on też chciałby być wobec wszystkich ludzi, których spotyka, tak bardzo
uważny, jak pewnie jest Bóg”34. Dlatego Ginzburg podziwia prawdziwych katolików, imponuje jej trud, który wkładają każdego dnia w wykrzesywanie, wciąż
na nowo, czystej wiary i chęci bycia na podobieństwo Boga, który pozostaje
bardziej przeczuciem niż pewnością.
Chrystus wypędził kupców ze świątyni. Gdyby dzisiaj był tutaj, nie robiłby nic innego
jak wypędzanie kupców. Dla prawdziwych katolików musi być trudne i bolesne poruszanie się w dzisiejszym katolicyzmie, w tej pienistej brei, którą stał się katolicyzm,
gdzie polityka i religia są złowieszczo wymieszane. Musi być dla nich trudne i bolesne
wydobywanie z tej brei czystości i szczerości własnej wiary. Sądzę, że osoby świeckie
powinny częściej myśleć o prawdziwych katolikach. Zwyczajnie po to, aby pamiętać, że
istnieją, i aby nauczyć się ich rozpoznawać w tej pienistej brei, którą dzisiaj jest świat
katolicki, i której słusznie nienawidzą35.

Zainspirowana taką postawą Ginzburg konsekwentnie przekonuje, aby nie
patrzeć na Innego jak na wroga, cały czas ponawiać niezbędny wysiłek bycia
solidarnym, dostrzegania tego, co nas łączy.
Jezus Chrystus niósł krzyż. Wszystkim nam zdarzyło bądź zdarza się dźwigać na barkach ciężar wielkiego nieszczęścia. Nieszczęście to nazywamy krzyżem, nawet jeśli
nie jesteśmy katolikami, bo zbyt mocno i od zbyt dawna idea krzyża wyryta jest w naszej pamięci. Wszyscy, katolicy i laicy, niesiemy lub będziemy nieśli ciężar jakiegoś
nieszczęścia, przelewając krew i łzy i próbując nie upaść. To mówi krzyż. Mówi to
wszystkim, nie tylko katolikom36.

Jeśli przyjąć, że tożsamość człowieka kształtuje się w wyniku konfrontacji
własnej podmiotowości, doświadczenia i historii z odpowiedzią, którą otrzymujemy od innych, to jak wpłynie na nią negacja? Jak pisze Bauman, „myśl o posiadaniu tożsamości nie przychodzi ludziom do głowy tak długo, póki gdzieś
przynależą, póki nie mają alternatywy”37. Wprowadzenie praw rasowych diametralnie zmienia życie Ginzburg na każdej płaszczyźnie. Z członkini turyńskiej
elity intelektualnej staje się wygnańcem, wypchnięta dosłownie i metaforycznie
poza ochronę i przywileje zapewniane przez miejsce urodzenia. Zanegowana
zostaje jej włoskość i status społeczny. Tożsamość i przynależność okazują się
konceptami labilnymi. Idee równości i sprawiedliwości są niewystarczająco zakorzenione, aby uchronić przed mechanizmem dehumanizacji. Ginzburg, jak
przestrogę, przypomina humanistyczną interpretację znaczenia chrześcijańskiej
rewolucji:
 Tamże, loc. 2371.
 N. Ginzburg, Il crocefisso nelle scuole…, loc. 1582-1586.
36
 Tamże, loc. 1567-1569.
37
 Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk, 2007, s. 14.
34
35
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O niektórych słowach Chrystusa myślimy ciągle, możemy być laikami, ateistami czy
kimkolwiek chcemy, ale te słowa i tak stale krążą w naszych myślach. Powiedział „kochaj bliźniego jak siebie samego”. Te słowa zapisane były już w Starym Testamencie,
ale stały się fundamentem rewolucji chrześcijańskiej. Są kluczem do wszystkiego. Są
przeciwieństwem wszelkich wojen. Przeciwieństwem samolotów, które zrzucają bomby
na bezbronnych ludzi. Przeciwieństwem gwałtów i obojętności, która tak często spotyka
kobiety doświadczające przemocy na ulicach. Dużo mówi się o pokoju, ale cóż można powiedzieć na temat pokoju, prócz tych prostych słów? Są dokładnym przeciwieństwem dzisiejszego sposobu bycia i życia. Wciąż o nich myślimy, widząc jak trudno jest
kochać siebie samego, a kochać bliźniego jeszcze trudniej, może nawet jest to zupełnie
niemożliwe, a jednak czujemy, że właśnie te słowa są kluczem do wszystkiego. Krzyż
tych słów nie przywołuje, jesteśmy tak przyzwyczajeni do widoku tego małego znaku,
że często wydaje nam się częścią ściany. Ale jeśli zdarzy nam się pomyśleć, że to Chrystus je wypowiedział, przykro nam, że ten mały znak miałby zniknąć ze ściany. Chrystus powiedział także „błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni”. Kiedy i gdzie zostaną nasyceni? W niebie, powiedzą wierzący. Inni
nie wiedzą ani kiedy, ani gdzie, ale słowa te sprawiają, że zaczynają odczuwać silniejszy i bardziej palący głód sprawiedliwości38.

4. Siostra Antygony
Natalia Ginzburg nie poddaje się w pełni żadnej z postaw moralno-religijnych czy światopoglądowych, tworzy własną wizję humanistyki głęboko zaangażowanej w refleksję nad duchową i społeczną kondycją człowieka. Twierdzi, że pisarz, aby pozostać wiarygodnym, musi być niezależny, musi stać na
marginesie jako Inny, nie może działać na rzecz żadnej konkretnej doktryny
(dlatego w 1977 roku rezygnuje ze współpracy z „Corriere della Sera”, który
w jej opinii „jest na wyłącznych usługach dominującej ideologii”39). Eskalacja
przemocy, kolejne zamachy i akty terroru sprawiają, że Ginzburg stopniowo
milknie, z centrum publicznego pola dyskusji ucieka na margines. Jak zauważa
jej biografka Sandra Petrignani, publicystyka pisarki staje się coraz bardziej zaangażowana w edukację dzieci i młodzieży, postrzegane przez nią coraz wyraźniej jako jedyne skuteczne narzędzie dokonywania społecznych zmian40.
Pisarka wielokrotnie, między innymi w wywiadach, wyraża explicite swoje
rozczarowanie współczesnością. Towarzyszące jej poczucie nieprzystawalności
zamiast przekuć w pesymizm i wyobcowanie, zmienia jednak w narratorską
ciekawość świata, a często także w zaangażowanie. Jej eseje rodzą się z ciekawości, ale równie często ze złości. Kiedy jakieś wydarzenie szczególnie ją poru N. Ginzburg, Crocefisso nelle scuole…, loc. 1571-1581.
 S. Petrignani, La corsara…, s. 353.
40
 Tamże, s. 355.
38
39
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szy, nie waha się zabrać publicznie głosu i narazić na krytykę, dolewając oliwy
do ognia publicznej debaty. Tak było w przypadku jej wypowiedzi na temat
krzyża w szkole, ale również aborcji, feminizmu, Żydów, adopcji i innych. To,
co drażni niektórych czytelników i krytyków, to autorytarna forma wypowiedzi.
Zaryzykować można by tezę, że bardziej niż autorytaryzm przebija u Ginzburg
pewien rodzaj wściekłości, zwerbalizowanej dużo później przez Orianę Fallaci,
którą oprócz słynnego wywiadu sporo łączy z jej mistrzynią Ginzburg. Wściekłość ta wynika, jak się wydaje, z rozczarowania faktem, iż nie dla wszystkich
pewne podstawowe prawa i wartości związane z ludzką kondycją są oczywiste.
Ginzburg, ale też w moim przekonaniu Fallaci, niczym siostry Antygony, zakładają, że istnieją zasady i wartości nie wymagające definicji, i których zresztą nie
próbują definiować, pozadyskusyjne i niepodlegające instytucjonalnej interpretacji. Każda ingerencja państwa jest w ich przypadku nadużyciem prowadzącym
do nieszczęścia i cierpienia. Takim przykładem jest rzeczony krzyż na ścianie
szkolnej klasy, ale również dobro dziecka, które powinno być warunkiem sine
qua non instytucjonalnej przewidywalności i szczodrości, braku których ofiarą
stała się Serena Cruz, bohaterka ostatniej książki Natalii Ginzburg41, a to właśnie szczodrość i wspaniałomyślność stanowią wartości, które ponad wszystko
należy wpajać dzieciom. Ginzburg pisała o tym również w słynnym eseju Piccole virtù (Małe cnoty). Tolerancja jest szczodrością, pozostawieniem drugiemu
wolnej woli, prawa do niewiedzy i niewiary, a symbol krzyża, jeśli spoglądamy
na niego jak na antropologiczny artefakt, może pomóc w zrozumieniu niepewności i chaosu człowieka.
Krzyż jest częścią historii świata. Sposobów patrzenia i niepatrzenia na niego jest,
jak powiedzieliśmy, wiele. Poza wierzącymi i niewierzącymi, katolikami fałszywymi
i prawdziwymi, istnieją tacy, którzy czasem wierzą, a czasem nie. Jedno wiedzą dobrze,
że wiara i niewiara przychodzą i odchodzą jak morskie fale. Mają poglądy ogólnie raczej niepewne i chaotyczne. Cierpią z powodu spraw, przez które nikt inny nie cierpi.
Być może miłują krzyż, ale nie wiedzą dlaczego. Lubią widzieć go na ścianie. Czasem
nie wierzą w nic. Tolerancja polega na pozwoleniu wszystkim na budowanie wokół
krzyża najbardziej przeciwstawnych i niepewnych myśli42.

 Odnoszę się tu do książki Serena Cruz o la vera giustizia z roku 1990, czyli głosu Ginzburg
w niezwykle głośnej we Włoszech sprawie adopcji trzyletniej Sereny Cruz, przymierającej
głodem i wykorzystywanej seksualnie sieroty pochodzenia filipińskiego, która rok po przyjeździe do Włoch została odebrana przybranym włoskim rodzicom ze względy na proceduralne
uchybienia w procesie adopcyjnym. Ginzburg poruszona dogłębnie decyzją sądu wypowiadała
się o tej sprawie zarówno jako posłanka, jak i jako pisarka.
42
 N. Ginzbug, Crocefisso nelle scuole…, loc. 1586-1590.
41
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Zakończenie
Eseje Ginzburg to wielka lekcja pokory i uważności, ostrzeżenie, żeby nie
brać za pewnik pozornej równowagi, która nie jest nam dana na zawsze, czego
historia okrutnie dowodzi. Wolność, sprawiedliwość, ale również hojność i miłosierdzie wobec Innego, a zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży, to są wartości,
których konsekwentnie i spójnie broni w swoim intelektualnym projekcie. Pisarka przekonuje, że najskuteczniejsze narzędzia, jakimi możemy manipulować
przy naszym losie, to szacunek dla innych, tolerancja i solidarność przejawiająca się w pochyleniu się nad ich potrzebami, oddanie im wolności i sprawiedliwości. „Patrzeć na bliźniego spojrzeniem wolnym i sprawiedliwym, a nie
pełnym strachu i pogardy tego, który stale zastanawia się, w obecności drugiego człowieka, czy będzie jego panem, czy sługą”43, bo nie istnieje ani pełna
podległość, ani pełna władczość, nasze doświadczenie i doświadczenie innych
oscyluje między tymi dwoma stanami. Uświadomienie sobie tego to, według
Natalii Ginzburg, najważniejszy moment naszego życia44. Ogromny trud polega na tym, że praca nad relacjami międzyludzkimi codziennie rozpoczynana
musi być na nowo, w przeciwnym wypadku nieuniknione jest zasklepienie się
w swoich żalach, uprzedzeniach i awersjach. Wyzbyć się tego kategoryzującego
spojrzenia na Innego, przekazać kolejnym pokoleniom etykę opartą po pierwsze
na sprawiedliwości, po drugie na miłosierdziu (według niej koniecznie w tej
właśnie kolejności), to jedyny sposób działania na rzecz przyszłości.

 N. Ginzburg, Rapporti umani..., loc. 1758.
 Tamże, loc. 1762.
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Natura ludzka w ujęciu Rogera Scrutona w kontekście
wniosków etologicznych Jerzego Chmurzyńskiego
Abstract
Human nature according to Roger Scruton in the context of Jerzy
Chmurzyński‘s ethological conclusions
The article presents Scruton and Chmurzyński‘s views on human nature. Scruton‘s
philosophical analysis and Chmurzyński‘s methodological compositionism in ethology
lead the authors to similar conclusions, in opposition to the reductionist approach of
sociobiology. The authors underline that the human being – as a result of biological evolution – has achieved the level unattainable even for most advanced animals. Humanity
takes structure of behaviour, in which fulfilling biological imperatives is not sufficient,
as there appears space for free will with ethics and aesthetics. A human being is a person
who cannot be described only in biological terms. This shows that the vision of humanity presented by Scruton gains a new argument in the form of classical ethology research
and conclusions formulated on the basis of it by Chmurzyński.
Keywords: human nature, the peculiarity of man, ethology, evolution, culture

Streszczenie
Artykuł ukazuje przedstawienie ludzkiej natury przez Rogera Scrutona na tle prac
polskiego etologa Jerzego Chmurzyńskiego. Analiza filozoficzna Scrutona i metodologiczny kompozycjonizm Chmurzyńskiego prowadzą obu autorów do zbieżnych wniosków, będących w opozycji do redukcjonistycznego podejścia socjobiologii. Pokazują,
że natura człowieka jest wynikiem ewolucji biologicznej, która doprowadziła do poziomu rozwoju niedostępnego nawet dla najbardziej rozwiniętych zwierząt. Ludzie nie
 Tomasz Perz - duchowny, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, e-mail: tmszprz@gmail.com.
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podlegają wyłącznie imperatywom biologicznym, posiadają wolną wolę, a wraz z nią
etykę i estetykę. Istota ludzka jest osobą, której nie da się opisać wyłącznie w kategoriach biologicznych. Praca niniejsza ukazuje, że wizja człowieczeństwa Scrutona zyskuje dodatkową argumentację w postaci wniosków Chmurzyńskiego formułowanych na
podstawie osiągnięć etologii klasycznej.
Słowa kluczowe: natura ludzka, osobliwość człowieka, etologia, ewolucja, kultura

Wstęp
Roger Scruton to brytyjski pisarz i filozof, aktywny uczestnik debaty publicznej, w której prezentował konserwatywne poglądy2. Klarowny sposób
przedstawiania swoich racji i niejednokrotnie cięty język sprawiały, że jego
wypowiedzi przebiły się do szerokiego grona odbiorców. Centralnym zagadnieniem w jego filozofii było conservatio piękna. Ów brytyjski miłośnik muzyki
poważnej3, dobrych win4 i polowań5 uważa, że doświadczanie piękna to wędrówka w głąb siebie, która pomaga odkryć ludzką naturę. Kreśląc swoją wizję
człowieczeństwa wchodzi w polemikę z poglądami formułowanymi na gruncie
socjobiologii i innych nurtów ewolucjonizmu biologicznego.
Paradygmat ewolucyjny, tak jak w przypadku socjobiologii, jest również
fundamentem etologii, która bada zachowanie się organizmów żywych od najprostszych Prokaryota, pierwotniaków, pływek roślin, po pojedyncze zwierzęta
oraz ludzi. Jako osobna dyscyplina naukowa ukształtowała się w latach 30-tych
XX wieku, przeciwstawiając się subiektywizmowi psychologii i zoopsychologii
oraz skrajnie laboratoryjnym metodom pawłowistów i behawiorystów.
Bogaty materiał badawczy etologii może być podstawą dla rozważań filozoficznych na temat specyfiki człowieka, kultury, w której jest on zanurzony,
moralności czy jego upodobań estetycznych. Przyrodnikiem, który podejmował
tę problematykę, jest Jerzy Andrzej Chmurzyński6.
 Roger Scruton (1944-2020 r.) wykładowca filozofii i estetyki jest autorem ponad 50 książek
oraz licznych artykułów pisanych, między innymi, w formie stałych felietonów. Jego dorobek
obejmuje problematykę filozoficzną, jak również kulturalną, religijną, dotyczącą sztuki i muzyki. Akademickie badania filozoficzne dotyczyły przede wszystkim estetyki, co zaowocowało
wydaniem dwóch książek: The Aesthetics of Architecture i The Aesthetics of Music. W Polsce
doceniany za zaangażowanie w pomoc dla opozycji demokratycznej w czasach komunizmu.
3
 Oprócz książek z zakresu estetyki dotyczących muzyki, Scruton stworzył również operę The
Minister, która w 2010 roku doczekała się kilku publicznych występów.
4
 Zob. R. Scruton, Piję, więc jestem, Warszawa 2011.
5
 Zob. Tenże, On hunting, London 1998.
6
 Jerzy Andrzej Chmurzyński (1929-2019 r.) entomolog, etolog i filozof, ojciec polskiej etologii, wiceprzewodniczący Multidyscyplinarnego Zespołu Badawczego Osobliwości Gatunkowej
2
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Celem niniejszej publikacji jest porównanie poglądów na temat ludzkiej
natury głoszonych przez Scrutona z wnioskami formułowanymi przez Chmurzyńskiego i jego współpracowników na podstawie badań etologicznych. Brytyjski filozof, podejmując zagadnienie człowieczeństwa, postuluje, aby podczas
tworzenia wiarygodnej teorii ludzkiej natury oprzeć się „pokusie wpisywania biologii we wszystko to, co powinniśmy spróbować wyjaśniać”7, pytając
zgodnie z tradycją filozoficzną: co człowieka różni od zwierząt? Warszawski
etolog, zajmując się osobliwością gatunkową człowieka, czyni to z odmiennej
perspektywy, twierdząc: „Ja mam podejście przeciwne, które mi przyświecało
od momentu rozpoczęcia studiów zoologii: szukam tej granicy od strony świata
zwierząt – tego, co zwierzęta różni od człowieka”8.

1. Cechy ludzkiej natury według Scrutona
Ludzie są zwierzętami, którymi rządzą prawa biologii. Nasze życie i śmierć to procesy
biologiczne takiego samego typu, jaki obserwujemy również u innych zwierząt. Mamy
biologiczne potrzeby oraz wpływają na nas i ograniczają nas geny, które kierują się
własnym imperatywem reprodukcyjnym9.

Według Scrutona oczywistym jest, że człowiek zajmuje właściwe sobie
miejsce w królestwie zwierząt i jako taki może być opisywany językiem nauk
biologicznych. Nie znaczy to jednak, że jest to „jeszcze jeden unikalny gatunek”10, którego naturę ów opis całkowicie wyczerpuje.
Prawdą podstawową, która musi być uwzględniona we wszystkich teoriach
filozoficznych na temat człowieka, jest fakt, że jesteśmy organizmami posiadającymi zdolności umysłowe odróżniające nas od wszystkich innych gatunków.
Biologiczna organizacja Homo sapiens nie definiuje rodzaju, do którego należymy. Scruton uważa, że przy obecnym stanie wiedzy nie uda się zbudować
przekonywującego wyjaśnienia życia psychicznego w kategoriach biologicznych, ponieważ człowiek nie jest tym, za co jest z góry uważany w świetle tych
nauk. Genetyka może dobrze tłumaczyć, w jaki sposób powstał nasz gatunek,
ale nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie: Kim jest człowiek? W tym pyCzłowieka, gdzie współpracując z Tadeuszem Bielickim i Andrzejem Wiercińskim zajmował
się differentia specifica Homo sapiens. E. J. Godzińska, Prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński (11.03.1929-1.07.2019): entomolog, etolog, filozof, człowiek renesansu, „Wszechświat”
120 (2019) 10-12, s. 282-286.
7
 R. Scruton, O naturze ludzkiej, Poznań 2020, s. 37.
8
 J. A. Chmurzyński, (komunikacja osobista, 25 września 2015).
9
 R. Scruton, O naturze ludzkiej, s. 9.
10
Zob. R. Foley, Another unique species: Patterns in human evolutionary ecology, Harlow 1987.
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taniu jest ukryte założenie wywiedzione ze „światopoglądu zwykłych ludzi”11,
że człowiek jest osobą – tak się identyfikuje, a nie jako członek gatunku Homo
sapiens. Tradycyjna filozofia, na którą powoływał się Scruton, skupiała się na
tych cechach, które wyróżniają nas na tle reszty natury i pozwalają mówić o sobie w kategoriach osoby12.
Człowiek jako osoba, w ujęciu Scrutona, posiada swoją przeszłość i planuje
przyszłość, traktując ją jako coś własnego, jako rzecz pochodzącą od niego samego, z której będzie rozliczony; posiadł więc taki poziom rozwoju zdolności
poznawczych, który przejawia się w świadomości. Ludzki umysł dysponuje siłą
poznawczą, pozwalającą na odgadywanie, niedostępnych w postrzeganiu zmysłowym, cech i struktur otaczającego nas świata oraz jest zdolny do kontemplacji własnej egzystencji; snuje refleksję na temat swojej świadomości. Według
Scrutona zwierzęta są świadome, reagując na otaczające je środowisko w zależności od tego, jakim się ono im wydaje, co czyni ze zwierząt „przechowalnię
pozorów”13. Ich myśli i pragnienia są ograniczone do świata percepcji, w którym żyją, przez co zawsze są skierowane na zewnątrz. Świadomość zwierząt
nie jest tożsama z samoświadomością człowieka, który posiada perspektywę
„pierwszoosobową” i potrafi myśleć o sobie „ja”14. Racjonalny intelekt sprawia,
że postrzegamy świat w kategoriach „ja” i „nie ja”, dostrzegamy inne osoby,
które również identyfikują siebie w pierwszej osobie. Samoświadomy człowiek
jest podmiotem, który w procesie poznawczym zwraca się ku innym podmiotom i rzeczom, które go otaczają w świecie. Naukowy opis świata dotyczy
przedmiotów, pokazując, w jaki sposób istnieją i które prawa przyczynowe je
wyjaśniają. Podmiot, należąc do tego samego świata, jest jednak z zasady nieobserwowalny tak jak przedmioty, ponieważ nie należy do świata empirycznego. Według autora przedstawianie zachowań zwierzęcych, tak jakby posiadały
„punkt widzenia podmiotu”, jest bezpodstawne i stanowi błąd metodologiczny.
Kiedy jednak biolodzy próbują rozwinąć wyjaśnienie bytu ludzkiego, zakorzenione
w Darwinowskim obrazie naszego pochodzenia, zbyt często kończy się to tym, że albo
opisują nas jako o wiele prostszych, niż jesteśmy, albo opisują zwierzęta niższe jako
o wiele bardziej złożone, niż są. Zwyczaj ten rozpoczął się od samego Darwina...15.

Roger Scruton krytykuje podejście socjobiologiczne za zacieranie różnic
w opisie społeczeństw ludzkich i „społeczności” zwierzęcych, ponieważ te
pierwsze są zapośredniczone w pojęciu tożsamości będącej efektem samoświa R. Scruton, O naturze ludzkiej, s. 36.
 Zob. Arystoteles, O duszy, Warszawa 1972. I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym,
Warszawa 2015. Św. Tomasz z Akwinu, Kwestia duszy, Kraków 1996.
13
 R. Scruton, Oblicze Boga. Wykłady imienia Gifforda 2010, Poznań 2015, s. 80.
14
 Tenże, O naturze ludzkiej, s. 37.
15
 Tenże, Oblicze Boga…, s. 37.
11

12
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domości i stanowią odpowiedź na nie. Wyjaśnienia funkcjonalne formułujące
swoje odpowiedzi w kategoriach przyczyn występujących w procesie ewolucji
nie mogą przyczynić się do pełnego zrozumienia ludzkiego świata, dlatego że
jest on pełen zjawisk, które same są sposobami rozumienia16. Wyjaśnienie ewolucyjne może odpowiedzieć na pytanie, dlaczego po osiągnięciu zdolności myślenia racjonalnego byliśmy lepiej przystosowani do przetrwania, nie wyjaśni
jednak istoty życia społecznego, ponieważ należy ona do wyższego poziomu
– ludzkiej historii; „struktura społeczeństwa nie jest strukturą gatunku. Społeczeństwo jest wynikiem współpracy, a ta jest działaniem racjonalnym, zapośredniczonym przez pojmowanie siebie i innej osoby jako jednostek odpowiedzialnych i uzasadniających swe postępowanie za pomocą racji”17.
Teoria „samolubnego genu” określa człowieka jako ludzkie zwierzę będące
produktem ubocznym własnego DNA18. Zgodnie z tą teorią maszyna przetrwania, stanowiąca jednostkę ludzką, dąży do osiągnięcia jak największego poziomu dostosowania rozumianego w sensie darwinowskiego fitness19. Zdolności
umysłowe człowieka, według Scrutona, pozwalają jednak na takie przystosowania, które przewyższają znacznie wymogi dostosowania łącznego (inclusive fitness)20. Osoba charakteryzuje się zachowaniem racjonalnym, sterowanym przez
intelekt i wolę, dzięki czemu jest zdolna do postępowania wbrew imperatywom
biologicznym. Socjobiologiczna zasada maksymalizacji dostosowania (maximization of fitness – MF) przyjmuje, że dążąc do osiągnięcia wysokiej wartości
dostosowania łącznego, zwierzęta przejawiają zachowania altruistyczne21. Biologiczne pojęcie altruizmu opisuje tak samo zachowania mrówek, które giną
w obronie mrowiska, jak i żołnierza poświęcającego swoje życie na polu walki.
 Tenże, Pożądanie. Filozofia moralna życia erotycznego, Kraków 2009, s. 223.
 Tamże, s. 224-225.
18
 „Czym jest samolubny gen? Pod pojęciem tym nie kryje się jakiś jeden fizycznie istniejący
fragment DNA. Samolubny gen reprezentowany jest przez wszystkie swoje repliki rozproszone po całym świecie…”. R. Dawkins, Samolubny gen, Warszawa 2012, s. 177.
19
 Tamże, s. 105-106.
20
 Dostosowanie określa różnicę między przeżywaniem a rozrodczością osobnika w danej populacji i może być bezpośrednie lub pośrednie. To pierwsze osiągane jest dzięki własnej reprodukcji, natomiast dostosowanie pośrednie - poprzez wspomaganie własnych krewnych,
realizowane w działaniach społecznych osobnika. Dostosowanie łączne (ang. inclusive fitness)
jest określane poziomem sukcesu reprodukcyjnego genów danego osobnika, które mogą być
ulokowane w nim samym, jak i w osobnikach z nim spokrewnionych. A. Urbanek, Na granicy
biologii i socjologii, „Nauka Polska” 28 (1980) 3-4, s. 119-120.
21
 Biologiczno-ewolucyjna definicja altruizmu „pomija kwestię motywacji czy intencjonalności,
koncentrując się na aspekcie behawioralnym. Ta różnica między psychologiczną a biologiczną
definicją altruizmu odzwierciedla oczywistą różnicę w podmiocie badań”. Ł. Wojciechowski,
Ewolucyjne widzenie altruizmu – od redukcjonizmu do…, [w:] D. Rutkowska, A. Szuster [red.]
O różnych obliczach altruizmu, Warszawa 2008, s. 23.
16
17
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Odwołując się do tak rozumianego altruizmu nie można wyjaśnić ani nawet rozpoznać
różnicy między tymi dwoma przypadkami. Mrówka jednak maszeruje w płomienie instynktownie, niezdolna ani zrozumieć, co robi, ani obawiać się rezultatów swego postępowania, podczas gdy oficer świadomie oddaje życie za przyjaciół. Byty racjonalne
mają motywację do tego, aby się poświęcać bez względu na korzyść genetyczną22.

Różnica między człowiekiem a mrówką jest tak ogromna, że stawia pod
znakiem zapytania możliwość zastosowania jednego typu wyjaśnienia ich zachowań.
Człowiek potrafi się poświęcać bez względu na przyszłą korzyść genetyczną, jego motywacja jest całkowicie różna od tej, która jest obecna w świecie
zwierząt, ponieważ jest to motywacja moralna, w swojej istocie międzyosobowa, zakorzeniona w świadomości zobowiązań i ceny, którą trzeba będzie zapłacić.
Czy wyjaśnienie ‘honorowego poświęcenia się’ jest tylko opowieścią przywoływaną,
aby przypinać medale na piersi zniszczonej ‘maszyny przetrwania’, która zginęła posłuszna swoim genom? Z pewnością wyjaśnienie moralne jest autentyczne i wystarczające. Nie można przeżyć życia takiego, jakie znamy […] nie doświadczając władzy
norm moralnych23.

Takie kategorie jak: honor, poświęcenie, ofiara, uprzejmość, przyjaźń czy
miłość, które są zaczerpnięte z intencjonalnego rozumienia ludzkiego świata, są
według Scrutona „nieprzekładalne” na język socjobiologii. Pojęcia te zakładają
świadomość siebie i innych oraz odpowiedzialność za to, co robimy. Jesteśmy
osądzani, ponieważ jesteśmy wolni w swoich wyborach i to jest źródło naszej
odpowiedzialności. Moralność sprawia, że człowiek przerasta poziom organizmalny, jego życie należy tylko do niego i jest kreowane poprzez dokonywane
wybory; istota wolna jest wyłączona z porządku naturalnego, a osąd jej czynów jest rozciągnięty daleko w przeszłość i przyszłość. Świadomość tego osądu
tworzy wizję etyczną, która jest obecna we wszystkich społeczeństwach. Ona
nadaje wartość naszym czynom i naszemu ciału, umożliwia uczucia wyższe.
Zdolność do metareprezentacji24 sprawia, że „staje się dla nas dostępny pewien
sposób postrzegania innych i samych siebie oraz że dzięki temu sposobowi
patrzenia stajemy przed obliczem świata innego niż opisywany przez biologię
ewolucyjną”25. Wyjaśnienia ewolucyjne naszej moralności wykazują często coś,
 R. Scruton, Oblicze Boga…, s. 39-40.
Tamże, s. 40-41.
24
S. Scott, Metarepresentation in Philosophy and Psychology, [w:] J. D. Moore, K. Stenning
[red.] Proceedings of the Twenty-Third Annual Conference of the Cognitive Science, Mahwah,
New Jersey, London 2001, s. 910-915.
25
 R. Scruton, O naturze ludzkiej, s. 45.
22
23
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co Scruton nazywa „urokiem odczarowania” (charm of disenchantment), który
polega na wymazaniu ludzkiej odrębności w opisie naszych zachowań26.
Wiedza o ludzkiej naturze, w myśli Scrutona, jest zawarta w rzeczywistości
kulturowej, której nie można sprowadzić do informacji o faktach czy prawdach
teoretycznych, kultura jest bowiem „źródłem wiedzy: wiedzy emocjonalnej, dotyczącej tego, jak należy postępować i co należy czuć, Przekazujemy tę wiedzę
poprzez ideały i przykłady, poprzez obrazy, mity i symbole”27.
Kultura jest nierozerwalnie powiązana z językiem, który wg Scrutona pozwala nam na takie rozumienie świata, jakiego nie posiada żadne inne stworzenie28. Zwierzęta potrafią osiągnąć zadziwiająco wysoki poziom komunikacji
(delfiny, szympansy, pszczoły…), jednak znaki, którymi się posługują, mają
charakter naturalny, są zdarzeniami, z których można odzyskać informację; stanowią jednostkowe skojarzenia niepowiązane z organizacją semantyczną i regułami generatywnymi. Znaki ludzkiego języka pozwalają na refleksyjne myślenie
ukazujące kompleksowy obraz świata, niezależny od osobistych pragnień i potrzeb; dają możliwość osadzania jednej myśli w drugiej, tworząc łańcuchy hipotez; otwierają nowe horyzonty mentalne przed człowiekiem, dając mu dostęp
do rozróżnienia między tym, co było, jest czy będzie; między prawdą i fałszem;
między koniecznym, faktycznym i możliwym; tworzą podstawę do przekazywania myśli i dialogu. Według Scrutona najważniejszy nie jest spór między
zwolennikami „protojęzyków”, pokazujących jak za pomocą małych kroków
język wyewoluował od zwierzęcego krzyku do zrozumiałych zdań, a koncepcją
N. Chomskiego przedstawiającą ten proces w kategoriach sytuacji „wszystko
albo nic”, ale pytanie: czy naturalne zdolności komunikacyjne zwierząt mają
wpływ na ich status moralny i organizację życia społecznego29?
Wolność wyboru, osąd, racjonalność dotyczą również, według Scrutona,
uczuć wyższych, związanych z kategorią piękna. Nasze zainteresowania estetyczne różnią się od zwierzęcych, które dążą do zaspokojenia swoich potrzeb
i gromadzą informacje potrzebne do przeżycia. Istota rozumna posiada podobną
motywację biologiczną, jednak jej zainteresowania nie są oderwane od potrzeby
intelektualnej i duchowej. Ludzką motywację estetyczną można określić jako
bezinteresowną. Zwierzę patrzące na krajobraz robi to w celu dostrzeżenia niebezpieczeństwa czy zdobyczy itp., nie interesuje się samym widokiem. Człowiek natomiast znajduje przyjemność w samym oglądaniu majestatycznego kra Tenże, Oblicze Boga…, s. 41.
 Tenże, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Poznań 2010, s. 10-11.
28
Tenże, Animal Rights and Wrongs, Glasgow 2000, s. 23-24.
29
„It is possible that animals could be granted honorary membership of this form of life – like
the unfortunate chimpanzee called Washoe, lifted from her natural innocence in order to compete with humans on terms which humans alone define”. Tamże, s. 25.
26
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jobrazu, rzadko występującego zwierzęcia czy dzieła sztuki, nie realizując przy
tym cielesnej zachcianki, ale znajdując przyjemność w samym widoku.
Bezinteresowność jest oznaką ‘zainteresowania rozumu’. Nie możemy wiązać jej z naszą naturą empiryczną, lecz jedynie z rozumem, który transcenduje naturę empiryczną i który przemierza świat w poszukiwaniu znaczenia, które jest bardziej autorytarne
i pełniejsze niż jakiekolwiek znaczenie wypływające wyłącznie z pragnienia30.

Bezinteresowny widz ocenia: czy to, w czym odnajduje przyjemność, zasługuje na to? Taka ocena wiąże się z pojęciem smaku, który podobnie jak styl
określa człowieka.

2. Osobliwość człowieka w ujęciu etologicznym
Etologia klasyczna, w rozważaniach teoretycznych dotyczących interpretacji wyników swoich badań, stosuje zasadę nakazującą uwzględnienie w tej
interpretacji poziomu rozwoju ewolucyjnego badanego organizmu. W przeciwieństwie do psychologii porównawczej i psychologii zwierząt nie stosuje tzw.
introspekcji przeniesionej, która polega na próbach „wczucia się” w obserwowane zwierzę w celu zrozumienia jego zachowania się. Morganowska zasada
oszczędności myślenia, którą przyjmuje etologia, przeciwstawia się antropomorfizmowi w interpretacji wyników badań etologicznych31, formułując zalecenie, aby unikać prób tłumaczenia badanego zachowania zwierząt jako skutków wyższych zdolności psychicznych, jeżeli można je wytłumaczyć jako efekt
zdolności niższych. Nieusprawiedliwiona naukowo jest postawa, kiedy (często
nieświadomie) próbujemy sobie wyobrazić przeżycia badanych zwierząt32.
Jerzy Chmurzyński ukazuje, że ludzki sposób zachowania się jest związany
z namysłem nad istotą życia, który, z punktu widzenia etologii i psychologii,
jest jedną z cech konstytutywnych naszego gatunku33. Powstały dzięki temu
 Tenże, Przewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych, Łódź, Wrocław 2006, s. 52.
 Etologia, przyjmując zasadę oszczędności myślenia (Morgana), pozwala jednak na stosowanie zasad umiarkowanego, rozsądnego antropomorfizmu w odniesieniu do wyżej rozwiniętych
ssaków, rezygnując jednak w tym przypadku ze stosowania tzw. introspekcji przeniesionej.
32
 Problem ten może dotyczyć etologii kognitywnej, powstałej na fali dynamicznie rozwijającej
się kognitywistyki. Etologia kognitywna podejmuje badania na temat rozumienia sytuacji przez
zwierzęta, ich zdolności myślowych, w tym zdolności do liczenia czy abstrahowania, np. przez
uczenie małp języka migowego głuchoniemych. Dyscyplina ta zajmuje się problematyką, którą
można określić jako „subiektywistyczną”, co skutkuje powstaniem problemów natury metodologicznej. Jerzy Chmurzyński pokazuje trudności, z którymi musi się zmagać etologia kognitywna. J. A. Chmurzyński, Metodologia biologicznych nauk behawioralnych, [w:] Słownik
pojęć etologicznych, t. 1, 2011 (w druku), s. 981-983.
33
 Tamże, Natura ludzka, s. 1080-1081.
30
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uogólniony pogląd na świat przejawia się w praktyce chowania zmarłych, praktykach magicznych czy kulcie religijnym. Tadeusz Bielicki łączy samoświadomość, czyli zdolność do kontemplowania własnej egzystencji ze świadomością
śmierci. Świadectwa archeologiczne pochodzące przynajmniej sprzed 100 tys.
lat, dotyczące pochówków obrzędowych, świadczą o pojawieniu się w działaniach człowieka nowej, nadzwierzęcej sfery sacrum, która przejawia się również w magii łowieckiej czy rytuałach przejścia, jak narodziny, małżeństwo czy
śmierć34. Jerzy Chmurzyński uznaje te zachowania za przejaw cech, które nie
miały prekursorów w świecie podludzkim.
Wśród cech, które stoją w opozycji do zwierzęcego dziedzictwa etopsychicznego, Chmurzyński wskazuje na świadomy światopogląd, dzięki któremu
człowiek dostrzega struktury obecne w otaczającym go świecie, niedostępne
w poznaniu zmysłowym35. Odkrywa galaktyki, geny, strukturę wnętrza Ziemi,
odkrywa wygląd dawno wymarłych zwierząt i roślin; krytycznie odnosi się do
tego, co „wydaje się” ciału, i potrafi przeciwstawić się doznaniom zmysłowym,
świadomie postrzegając rzeczywistość (np. pozorny ruch słońca na sklepieniu
nieba). Rozumie właściwości świata, które są niedostępne dla wszystkich gatunków zwierzęcych, nawet tych, których genom jest niemal identyczny z ludzkim.
Kolejną cechą sui generis jest zdolność do przeciwstawienia się człowieka
biologicznym imperatywom postępowania. Tadeusz Bielicki jako gatunkową
osobliwość człowieka wskazuje zdolność do wypowiadania posłuszeństwa zasadzie maksymalizacji dostosowania. Darwinowska zasada fitness pokazuje, że
dobór naturalny będzie preferował takie zachowania, które przyczyniają się do
unikania przedwczesnej śmierci i osiągania sukcesu reprodukcyjnego. Niektóre
zachowania ludzkie, sklasyfikowane przez W. W. Hamiltona jako altruistyczne36
i typu spiteful, wyłamują się spod działania tej zasady. „Te ostatnie to zachowania typu kamikadze (jaskrawym przykładem jest samobójczy atak terrorystyczny), które oczywiście stanowią drwinę z zasady MF, szczególnie wtedy, gdy
podejmują je osobniki młode, we wczesnej fazie dojrzałości do reprodukcji (co
bywa regułą)”37. Przykładem altruizmu, którego nie da się wytłumaczyć modelem selekcji krewniaczej Hamiltona i teorią odwzajemnienia Triversa, jest altruizm prawdziwie bezinteresowny, np. praca wolontariuszy w hospicjum, skrycie
ofiarowana jałmużna, charytatywna praca kuratorów społecznych itd. „Wydaje
 T. Bielicki, O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku, „Nauka”
(2004) 2, s. 59-60.
35
 J. A. Chmurzyński, Etopsychiczne granice między zwierzętami a człowiekiem, [w:] G. Bugajak, J. Tomczyk [red.] Kontrowersje wokół początków człowieka, Katowice 2007, s. 36.
36
 Możemy rozróżnić trzy rodzaje altruizmu: 1. bezinteresowny (przez Wiercińskiego nazywany
powinnościowym) oraz altruizm biologiczny: 2. hamiltonowski nepotyczny i 3. triversowski
odwzajemniony. J. A. Chmurzyński, Altruizm, [w:] Słownik pojęć etologicznych, t. 1, s. 69-70.
37
 T. Bielicki, O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku, s. 61.
34
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się [...], że skala angażowania się ludzi w ów altruizm łamiący zasadę MF wcale
nie maleje w miarę naszego oddalania się od paleolitu, a być może narasta”38.
Bazując na pracy Tadeusza Bielickiego39 Chmurzyński przedstawia to zjawisko
za pomocą tabeli zwanej „czteropolówką” Bielickiego.
Tabela 1
„Czteropolówka” Bielickiego
Ocena moralna
Moralność versus
maksymalizacja dostosowania
negatywna
zachowania nieaprobowane
●
●

Efekt dla
maksymalizacji
dostosowania
(MF)

ujemny
zachowania
niezgodne
z zasadą
MF

●
●

samobójstwo
samobójczy akt
terroryzmu politycznego

●

dzieciobójstwo
zabójstwo bliskich
krewnych lub działanie na
ich szkodę bez korzyści dla
własnego potomstwa

●

promiskuizm mężczyzn
oszustwo w handlu
dodatni
●
kradzież
zachowania
●
nepotyzm
zgodne z za●
zasada pokerzysty
sadą MF
●

pozytywna
zachowania aprobowane

●
●

●

●

●
●

altruizm nieodwzajemniony w stosunku do niespokrewnionych, np. jałmużna, ratowanie tonącego
życie w celibacie
mówienie prawdy
dotrzymywanie obietnic

zachowania rodzicielskie
i zachowania opiekuńcze
altruizm odwzajemniony
dbałość o własne
zdrowie

Źródło: na podstawie J. A. Chmurzyński, Czteropolówka T. Bielickiego, [w:] Słownik
pojęć etologicznych, t. 1, s. 291.

 Tamże, s. 62.
 Zob. T. Bielicki, O pewnej osobliwości człowieka jako gatunku, „Kosmos” 39 (1990) 1,
s. 129-146.

38
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Tadeusz Bielicki używa w tym kontekście określenia strefy „ziemi niczyjej”, która leży na styku zaprogramowania genetycznego i społecznego człowieka; w niej dokonujemy wolnego wyboru między posłuszeństwem nakazom
zasady MF a prawom moralnym przekazanym przez społeczeństwo. Dzięki tej
„strefie” celowe staje się operowanie takimi pojęciami, jak: odpowiedzialność
za swoje czyny, sumienie, wina, kara, zasługa, wstyd, skrucha itp.
Etologia, przyjmując paradygmat ewolucjonistyczny, opisuje kulturę kształtującą środowisko człowieka jako wynik ewolucji biologicznej. Nabycie zupełnie nowych zdolności w procesie filogenezy, takich jak myślenie pojęciowe,
mowa i co za tym idzie – symbolizacja, wytworzyło nową jakość w postaci
wspólnoty umysłowej poszczególnych grup ludzkich. Zjawisko to możemy zaliczyć do jednego z dwóch wielkich przełomów w ewolucji świata: powstania życia i przemiany świata zwierzęcego w świat ludzki40. Społeczność ludzka
dzięki kulturze stworzyła pewną jednię poznania, umiejętności i chcenia, przekazywaną przez tradycję41. Powstanie postaw społecznych, zachowania etyczne,
wyrównywanie opinii, upowszechnienie wiedzy i tradycji, stworzyło zupełnie
nowy typ życia, które możemy nazywać życiem duchowym, a człowieka, który
przerasta otaczający go świat przyrody, można nazwać istotą duchową42. Dzięki temu światopogląd uczestniczy w sterowaniu społeczeństwem jako całością
w ramach ideologicznego podsystemu sterującego (IPS), którego wytwarzanie
należy do jednej z najbardziej specyficznych ludzkich własności gatunkowych43.
Etologia uznaje, że ewolucja kulturowa dokonuje się na gruncie ewolucji
biologicznej; człowiek ciągle podlega filogenezie, która dokonuje się już ramach ewolucji społeczno-kulturowej. Jerzy Chmurzyński dziedzictwo filogenetyczne człowieka określa mianem „natury”, a wzorce zachowania będące skutkiem wychowania – „kulturą”, pokazując zróżnicowane relacje, które między
nimi zachodzą w procesie ewolucji i ontogenezie44. Szybki rozwój kulturowy
i nieporównywalnie wolniejsza filogeneza przebiegają obok siebie wchodząc
w rozmaite relacje, mając na siebie wzajemny wpływ.
 Konrad Lorenz określa to zjawisko proponowanym przez siebie terminem fulguracji, od łac.
fulguratio – ‘błyskawica’, oznaczającym powstanie całkiem nowych właściwości systemowych (zwykle w piśmiennictwie znanych pod nazwą „emergencji”), przedtem nieobecnych
i to w ten sposób, że nic nawet nie wskazywało, by miały zaistnieć. K. Lorenz, Odwrotna
strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, Warszawa 1977, s. 75-77.
41
 Konrad Lorenz mówi, że człowieczeństwo i kultura w swojej istocie mają charakter ponadjednostkowy i społeczny K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, Warszawa 1986, s. 47-48.
42
 Tenże, Odwrotna strona zwierciadła…, s. 287.
43
 Termin wprowadzony przez Andrzeja Wiercińskiego, opisujący strukturalizację psychiki
w kulturowej adaptacji człowieka do otoczenia. A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii kultury, Kraków 1997, s. 90-91.
44
 J. A. Chmurzyński, Natura – kultura: opozycja czy koniunkcja?, „Kosmos” 39 (1990) 1, s. 84.
40
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Moralność jest z punktu widzenia etologii konstytutywną cechą gatunku
Homo sapiens, ukazującą skok ewolucyjny między poziomem zwierzęcym
a ludzkim i istniejący między nimi hiatus. „Wśród zwierząt możemy znaleźć
animalia cogitantes czy aesthetici, ale człowiek jest jedynym animal morale”45.
Chmurzyński rozważa w tym kontekście: co łączy moralność kształtującą prawo i zasady życia społecznego z dziedzictwem jego zwierzęcej natury? Odpowiadając na tak sformułowane pytanie autor nie poszukuje wartości etycznych
w biologii, ale dostrzega wartości biologiczne, które rozumie jako biologiczne, nierozumowe „kompasy” pozwalające na rozpoznanie, co jest dobre i złe
w zachowaniu czy w otaczającym środowisku. Oczywiście kategorie dobra i zła
moralnego są związane z rozumną etyką i wolną wolą zarezerwowaną tylko dla
człowieka.
Jednakże jako biolog mam zrozumiałą tendencję do zastanowienia się nad tym, czy
mimo to nie można poszukać ‘dobra’ i ‘zła’ w wartościach biologicznych – już nie
w znaczeniu ‘mocnym’, ale ‘słabym’, to jest by ograniczyć się do wartościowania zachowania się osobnika oraz rzeczy, stanów i zjawisk oddziałujących na osobnika: jako
‘dobrego’ i ‘złego’ dla niego?46.

Ujmując w ten sposób zagadnienie, Chmurzyński przedstawia trzy podstawowe wartości biologiczne wspólne dla Zoa47: homeostazę osobniczą, maksymalizację dostosowania i dobrostan.
„Człowiek potrafi przeciwstawić się imperatywom biologicznym, co nie
znaczy, że moralność ludzka w całości przeciwstawia się zasadom postępowania dyktowanym przez instynkty, wprost przeciwnie - większość norm etycznych jest z nimi zbieżna48, jednak człowiek osiąga je nie dzięki instynktom, ale
dzięki świadomej realizacji systemu etycznego.
Odziedziczone po małpich przodkach odruchy i popędy, niekierowane ‘rozsądkiem’ oświetlonym przez ‘rozum’, nie zapewniają bowiem człowiekowi ani
 J. A. Chmurzyński, (komunikacja osobista, 25 września 2015).
 Tenże, Dobro i zło w kategoriach wartości biologicznych, [w:] A. Wierciński [red.] Materiały
z konferencji: Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo pierwsze: Dobro
i Zło - Staszów, 10–12.12.1999 r., Warszawa, Kielce 2000, s. 259.
47
 Zoa (gr. dzōa, l.mn. od dzōion ‘zwierzę’), termin używany przez Chmurzyńskiego ze względu
na humanistów, zamiast powszechnie przyjętego w zoologii Animalia (łac., l.mn. od animal
‘zwierzę’), stosowanego w podziale świata organicznego R. H. Whittakera i L. Margulis – na
wspólne określenie jednego z pięciu wyróżnianych przez nich królestw świata organicznego
obejmującego zwierzęta w potocznym polskim znaczeniu i istoty ludzkie.
48
 Na tej podstawie Chmurzyński formułuje propozycję naturalnej podstawy aksjologicznej wyprowadzonej z wartości biologicznych; pokazuje, że z wartości biologicznych można wyprowadzić postulaty etyczne zbieżne z tymi, które znajdują się w Dekalogu. Autor przedstawia
w ten sposób dziesięć „przykazań” biologicznych, które mogą wzmacniać system etyczny
ufundowany na Dekalogu. J. A. Chmurzyński, Dobro i zło…, s. 266-268.
45
46
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homeostazy, czyli zachowania życia osobnika, ani jego dobrostanu, ani podnoszenia – że już nie powiem ‘maksymalizacji’ – dostosowania. Jeśli człowiek ma
realizować choćby tylko te imperatywy, co małpa, jego zachowanie się musi
być owocem woli sterowanej rozumem i rozsądkiem”49.
Jerzy Chmurzyński formułuje pojęcie zachowań moralnopodobnych występujących w świecie zwierząt, zaliczając do nich rytuały związane z walkami
turniejowymi50, zachowania opiekuńcze, zachowania wobec „słabej płci” (w zależności od tego, czy samce, czy samice danego gatunku są silniejsze), rytuały
pojednawcze51 czy powitalne. Trudno jednak w tym kontekście mówić o „zasługach” moralnych zwierząt.
Ogromna większość tych zjawisk – jeśli nie wszystkie – w świecie zwierzęcym jest
tylko podobna do moralnych, a to z podstawowego powodu: zwierzęta nie zdają sobie sprawy z możliwej alternatywy zachowania się ani nie mają świadomości wyboru,
zwłaszcza między własnym zagrożeniem i jego uniknięciem52.

Badania archeologiczne dowodzą, że jednym z najważniejszych zdarzeń
ewolucyjnych w ludzkim rozwoju było niezwykłe rozwinięcie kreatywności
związanej z artystycznymi zdolnościami człowieka. Jerzy Chmurzyński ujmuje
zjawiska związane z estetyką w kontekście ewolucyjnym. Te, które występują
w świecie zwierząt, określa jako quasi-estetyczne, w odróżnieniu od ściśle estetycznych związanych z człowiekiem53. Subiektywne przeżycia quasi-estetyczne zwierząt etologia bada, rejestrując pozytywne (przyjemność) lub negatywne
(przykrość) stany emocjonalne przejawiające się zmianami czynnościowymi
układu krążenia, wydzielania, mięśniowego, oddechowego czy zmianami beha Tenże, Etopsychiczne granice między zwierzętami a człowiekiem, s. 36.
 Walki te, podobnie jak walki terytorialne, odbywają się zgodnie z zasadami wrodzonego ‘kodeksu
honorowego’ takiego zachowania. Zachowanie to nazywamy moralnopodobnym, ponieważ
- choć
wrodzone - rządzi się ono regułami podobnymi do etycznych. Tak więc w walkach godowych
węże nie
używają zębów jadowych, a przeżuwacze nie posługują się kopytami, lecz rogami, i tylko w ataku frontalnym,
nigdy z boku. B. Sadowski, J. A. Chmurzyński, Biologiczne mechanizmy zachowania, Warszawa 1989, s. 459.
51
 Konrad Lorenz więzi osobiste uznaje za źródło pojednawczych mechanizmów zachowania się
hamujących agresję, które są zachowaniem zbieżnym z moralnością. K. Lorenz, Tak zwane
zło, Warszawa 1996, s. 141-174..
52
 J. A. Chmurzyński, Moralnopodobne zjawiska u zwierząt, [w:] Słownik pojęć etologicznych,
t. 1, s. 1031.
53
Zob. Tenże, Ethologist’s considerations on biological roots of aesthetic
phenomena, [w:] V. P. Delfino [red.], International Symposium Biological Evolution, Bari,
Italy, 9–14.04.1985, Bari 1987, s. 227-243.
49
50
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wioralnymi, w tym wokalizacji. Porównując emocje zwierząt i ludzi Chmurzyński opiera się na homologii54 zastrzegając, że „-homologiczny- w znaczeniu biologicznym, czyli o takim samym pochodzeniu – bynajmniej nie musi oznaczać
-podobnego-, co z zasady charakteryzuje cechy -analogiczne-”55.
Działania quasi-estetyczne człowieka, które możemy zakwalifikować jako
analogiczne wobec działań zwierzęcych (upodobanie do symetrii, wyrazistości,
czystej linii czy urody), stanowią poziom działań wrażeniowo-emocjonalnych
i spostrzeżeniowo-popędowych. Natomiast działania, które stanowią poziom
osiągany tylko przez człowieka, to działania na poziomie symboliczno-społecznym i abstrakcyjno-estetycznym. „Malarstwo” zwierząt jest wypowiedzią
-symptomem, natomiast malarstwo człowieka jest przekazem informacyjnym.
Przykładem malarstwa na poziomie symboliczno-społecznym jest archetypowy
wzorzec bodźcowy: kościotrup czy serce56. Ludzie, oddając się takiej twórczości, traktują ją nie tylko jako środek przekazu emocji, ale również jako sposób
przekazywania idei, w których skład wchodzą dziedziczne, wspólne wszystkim
ludziom wzorce reagowania i postrzegania świata, objawiające się w symbolicznych treściach, motywach mitów, wierzeń i snów. Właściwy tylko człowiekowi
jest również poziom abstrakcyjno-estetyczny, czyli myślowy, wraz z symboliką
kulturowo-konwencjonalną, do którego należy tzw. percepcja intelektualna (np.
literatura). Człowiek posiadł słowo jako środek wyrazu artystycznego i posługuje się symbolami konwencjonalnymi. Przez działalność malarską człowiek
przekazuje informację, stosuje przemyślaną kompozycję dzieła, zawiera w niej
zrozumiałe dla innych treści symboliczne, posługuje się abstrakcją. Muzyka,
taniec i śpiew są środkami wyrazu, którymi posługiwał się człowiek, zanim
pojawił się język.
Etologia ukazuje problematykę wartości estetycznych, obejmujących ludzkie zachowania rozpatrywane na tle świata zwierzęcego, gdzie „swoistość estetyki człowieka przejawia się w tym, że człowiek jest obecnie jedynym na Ziemi
gatunkiem, który cechuje niepopędowa twórczość sua sponte”57. Tylko człowiek
 Obserwując reakcje na ten sam bodziec organizmów o podobnej do człowieka budowie mózgu i porównywalnej strukturze danego narządu, rejestrując aktywizację określonego ośrodka
neuroanatomicznego u człowieka i zwierzęcia i odnotowując podobne reakcje behawioralne,
możemy przypuszczać, że badanemu zwierzęciu towarzyszą homologiczne do naszych, subiektywne przeżycia psychiczne.
55
 J. A. Chmurzyński, Piękno i brzydota z perspektywy etologicznej, [w:] A. Wierciński [red.]
Materiały z konferencji: Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo trzecie:
„Piękno i Brzydota”, et variae - Staszów, 7–9.12.2001 r., Warszawa, Kielce 2002, s. 497.
56
 Geneza tej idei sięga początków człowieka na Ziemi, o czym może świadczyć paleolityczny rysunek młodego mamuta, na którym jest zaznaczone serce, datowany na górny paleolit,
oryniak ok. 18 000 lat temu, pochodzący z jaskini Pindal. J. Jelinek, Wielki atlas prahistorii
człowieka, Warszawa 1977, s. 300.
57
 J. A. Chmurzyński, Piękno i brzydota z perspektywy etologicznej, s. 528.
54
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może poszukiwać idei piękna w otaczającym go świecie. Badania ludzkiego
zachowania pokazują, że dobry „smak” estetyczny, będący elementem kultury,
opiera się również na naszych preferencjach odziedziczonych po zwierzęcych
przodkach.
Naprawdę przecież rozstrzyga jeden moment, jedno spojrzenie wrażliwego oka – w ten
sposób wracamy do naszej etologicznej’ definicji piękna jako ‘takiej właściwości elementu świata zewnętrznego’, która powoduje, że całość się podoba, a w odniesieniu do
dzieł sztuki – że się powszechnie podoba ludziom o tzw. ‘wyrobionym guście’. Możemy także stwierdzić, że temu też – świadomie lub nieświadomie – podporządkowuje się
w pewnym zakresie artystyczna twórczość58.

Wnioski
Analiza poglądów Scrutona na temat ludzkiej natury i poglądów Chmurzyńskiego ze współpracownikami na temat osobliwości człowieka pokazuje, że w obu przypadkach autorzy wskazują te same istotne cechy stanowiące
o człowieczeństwie. Homo sapiens powstał na drodze ewolucji, osiągając zdolności niedostępne zwierzętom, które znajdują się na niższym poziomie rozwoju.
Zdolności psychiczne człowieka sprawiają, że jest on samoświadomym, racjonalnym stworzeniem, posłusznym rozumowi, tworzącym nową rzeczywistość
w postaci wspólnoty życia duchowego, którą jest kultura. Życie społeczne ludzi
i społeczności zwierzęcych wykazuje cechy homologiczne, co nie uprawnia do
wyciągania wniosków na temat ich analogii. Zarówno Scruton jak i Chmurzyński są w tym względzie krytyczni wobec podejścia socjobiologicznego. Brytyjski myśliciel, odnosząc się do popularyzatorskiej strony socjobiologii, nazywa
ją genetyką w wersji pop i zarzuca jej nieuprawniony redukcjonizm59. Warszawski etolog natomiast wskazuje na błędy metodologiczne – „We wszystkich
naukach behawioralnych równie ważne jak przestrzeganie zasad metodologii
jest przestrzeganie reguł poprawności przy prezentowaniu wyników i poglądów.
W specjalistycznych publikacjach (np. etologicznych) niedopuszczalne jest
mieszanie poziomów analizy”60. I dodaje, odnosząc się do tekstów Dawkinsa –
„ja w każdym razie uważam, że ‘niechlujstwo’ w tym względzie źle świadczy
o intelektualnej randze człowieka, zwłaszcza uczonego”61. Scruton i Chmurzyński ukazują, że pozornie atrakcyjny opis ludzkich zachowań dokonany językiem
 Tamże, s. 530.
 R. Scruton, O naturze ludzkiej, s. 26.
60
 J. A. Chmurzyński, Metodologia biologicznych nauk behawioralnych, [w:] Słownik pojęć etologicznych, t. 1, s. 984.
61
 Tamże, Nauka – filozofia – wiara (religia), s. 1087.
58
59
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socjobiologii należy traktować jako metodologiczne ostrzeżenie przed takimi
wzorcami naukowości.
Podejmując zagadnienie istoty człowieczeństwa autorzy zwracają uwagę na
moralność i estetykę, gdzie warunkiem sine qua non jest wolna wola, będąca
źródłem odpowiedzialności i wyborów estetycznych. Jerzy Chmurzyński pokazuje związek moralności z wartościami biologicznymi i filogenetyczne źródła
ludzkich preferencji estetycznych, zaznaczając jednak, że „‘mierząc’ człowieka
‘miarami’ etologii – a więc tylko narzędziami biologicznymi – etolog widzi
jasno, że tym ‘łokciem’ nie da się go zmierzyć w całości”62, czego jaskrawym
przykładem jest akcentowana, zarówno przez Scrutona jak i Chmurzyńskiego,
ludzka zdolność do wypowiadania posłuszeństwa biologicznej zasadzie maksymalizacji dostosowania. Smak estetyczny, o którym pisze Scruton, ma charakter
ocenny, na co ma wpływ gust estetyczny, według Chmurzyńskiego, w dużej
mierze wywodzący się z quasi-estetyki naszych zwierzęcych przodków.
Filozoficzna analiza ludzkiej natury dokonana przez Scrutona i kompozycjonistyczne63 podejście Chmurzyńskiego w ramach etologii, prowadzą autorów
do podobnych wniosków. Tym samym atrakcyjna (również od strony popularyzatorskiej) wizja człowieczeństwa prezentowana przez Scrutona zyskuje nowy
argument w postaci badań etologii klasycznej i wniosków formułowanych na
ich podstawie przez Chmurzyńskiego.
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Dziecko jako podmiot praw.
Ku filozoficznym podstawom praw dziecka
Abstract
The child as a subject of rights.
Towards the philosophical foundation of children’s rights
The aim of the article is to analyze one of the most important issues in the field of
philosophy of law, which is the problem of determining the foundations of children’s
rights. The consequence of divergent interpretations of the essence of children’s rights
are attempts to undermine the legitimacy of creating this category of human rights,
especially in the context of possible conflicts of children’s rights with other types of human rights, as well as towards of apprehensions that emphasizing children’s rights may
pose a threat to family. The author of the article, referring to the basic documents of
international protection of human and children’s rights, argues in favor of interpretation
of these rights referring to the concept of human dignity. Starting from the conclusion
that children’s rights are part of human rights on the basis of philosophy, it is justified
that the source of rights is the fact of human being and the dignity attributed to the
human existence. The author recalls the thought of Janusz Korczak, who already in the
interwar period presented the concept of a child as an autonomous person, having his
own natural rights, separate from an the adult one. At the same time, he pointed to the
child as a person endowed with a right, both in the family, in society and in the state.
This thought was at the heart of the Convention on the Rights of the Child.
Keywords: human rights, children’s rights, dignity, Janusz Korczak, philosophy of
childhood, philosophy of human rights
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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza jednego z ważniejszych współczesnych zagadnień filozoficznoprawnych, jakim jest problem określenia podstaw praw dziecka. Konsekwencją
rozbieżności w interpretacji istoty praw dziecka są pojawiające się próby kwestionowania zasadności tworzenia tej kategorii praw, zwłaszcza w kontekście możliwych konfliktów praw dziecka z innymi rodzajami praw człowieka, a także wobec obaw, że akcentowanie praw dziecka może stanowić zagrożenie dla rodziny. Autor artykułu, odwołując
się do podstawowych dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz
praw dziecka, argumentuje na rzecz godnościowej interpretacji tych praw. Wychodząc
od konstatacji, że prawa dziecka są prawami człowieka, na gruncie filozofii uzasadnia
się, że źródłem praw jest fakt bycia człowiekiem oraz przypisana ludzkiemu sposobowi
istnienia godność. Autor przywołuje myśl Janusza Korczaka, który już w okresie międzywojennym przedstawił koncepcję dziecka jako autonomicznej osoby, posiadającej
swoje własne, odrębne od dorosłego naturalne prawa. Jednocześnie wskazał na dziecko
jako podmiot, zarówno w rodzinie, społeczeństwie, jak i w państwie. Ta myśl legła
u podstaw Konwencji o Prawach Dziecka.
Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawa dziecka, godność, Janusz Korczak, filozofia
dzieciństwa, filozofia praw człowieka

Wstęp
Prawa dziecka należą do najistotniejszych, a zarazem do najtrudniejszych
regulacji, zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i krajowego. Trudności przysparza już sam problem wieloznaczności terminu „prawa dziecka”.
Bywa on w różny sposób definiowany i dookreślany, w zależności od kontekstu
ujęcia idei praw dziecka, założeń metodologicznych czy odniesień aksjologicznych i ideologicznych, od których żaden dyskurs nie jest wolny. Nieporozumienia pojawiają się na poziomie określenia podstaw praw dziecka. Niektórzy
autorzy wśród pierwotnych źródeł tych praw wymieniają odrębność osobowości dziecka w relacji do osób dorosłych, społeczne potrzeby socjalizacji dzieci
i młodzieży, bądź biologiczne i społeczne potrzeby dziecka czy też system wartości uznający dobro dziecka za naczelne2. Szczególnie wśród badaczy związanych z dziedzinami pedagogiki i psychologii istnieje tendencja do utożsamiania
praw dziecka z podstawowymi potrzebami człowieka3.
Konwencja o Prawach Dziecka, uchwalona przez Organizację Narodów
Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., to bez wątpienia najważniejszy dokument
 Zob. M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 79-80; K. Stępień, Filozoficzne źródła
sporu o rozumienie praw dziecka, Lublin 2016, s. 93.
3
 Zob. E. Czyż, Prawa dziecka, Warszawa 2002, s. 5.
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chroniący prawa dziecka. W preambule tego dokumentu wyraźnie podkreślono
uznanie praw dziecka za prawa człowieka. Jak zauważa Marek Piechowiak
Wyrażone […] uznanie praw dziecka za prawa człowieka jest rzeczą niebagatelną. Jest
uznaniem, że dzieci nie są mniej ludźmi niż dorośli, że mają równą godność i równe
prawa. Prawa dziecka, będąc prawami człowieka, są powszechne, przysługują każdemu
dziecku. Są prawami przyrodzonymi i niezbywalnymi; przysługują zatem niezależnie
od czyichkolwiek działań, w tym także niezależnie od prawa międzynarodowego dotyczącego praw człowieka i od działań prawotwórczych4.

Ugruntowanie praw człowieka odsyła do refleksji o charakterze filozoficznym, w źródłowych dokumentach międzynarodowej ochrony praw człowieka
znajdziemy bowiem sformułowania wprost określające ludzką naturę. Artykuł 1
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, oraz że są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
Takie ujęcie wskazuje na fakt bycia człowiekiem jako źródło przysługujących
mu praw. Nie zatem żaden akt nadania człowiekowi tych praw jest źródłem ich
obowiązywania, a byt ludzki i przyrodzona temu bytowi godność. Skoro zatem
prawa dziecka są prawami człowieka, to i w filozoficznej refleksji nad ludzką
godnością należy poszukiwać właściwego zrozumienia praw dziecka.
Punktem wyjścia niniejszych rozważań będzie analiza ugruntowania idei
praw człowieka w klasycznej filozofii człowieka. Następnie, przywołując myśl
Janusza Korczaka, wykażę racje, dla których uznać należy przyrodzoną godność
za podstawę praw dziecka, oraz pokreślę normatywne implikacje takiego ujęcia.

1. Filozoficzne podstawy praw człowieka
Czym są prawa człowieka i na czym polegają ich filozoficzne podstawy?
Według Marka Piechowiaka najogólniejsza formuła określająca prawa człowieka głosi, że są to „prawa przysługujące człowiekowi z tej tylko racji, że jest
człowiekiem; podkreśla się przy tym, że przysługują one człowiekowi niezależnie od aktów prawa stanowionego i – szerzej – niezależnie od działań ludzkich”5. Okazuje się, iż uzasadnieniem przysługiwania takich praw człowiekowi
musi być określenie ludzkiej natury, tego czym jest człowieczeństwo. Zatem
uznanie istnienia praw człowieka wiąże się ze sformułowaniem jakiejś konkretnej odpowiedzi na pytanie o charakterze filozoficznym. Koncepcja praw człowieka zakłada swój filozoficzny fundament. W Powszechnej Deklaracji Praw
 M. Piechowiak, Preambuła, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, T. Smyczyński [red.], Poznań 1999, s. 24.
5
 M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999, s. 13.
4
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Człowieka z 1948 roku, będącej źródłem i podstawą współczesnych dokumentów i instytucji międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, wskazuje
się na kategorię godności6. Kategoria ta ma swoje głębokie filozoficzne korzenie
i jest w niej ujmowana jako fundamentalna własność osoby ludzkiej.
Bezpośrednią przesłanką powstania instytucji międzynarodowej ochrony
praw człowieka po II wojnie światowej było pojawienie się przekonania o konieczności odejścia od zasady wzajemności, uzależniającej przyznanie praw relatywnie do zasług lub przewin człowieka, na rzecz zasady braterstwa i solidarności. Wiązało się to z uznaniem, że prawa człowieka przysługują wszystkim,
niezależnie od przynależności państwowej oraz działań. Uznano bowiem, że
fundamentalnym motywem ochrony praw człowieka jest postępowanie w duchu
braterstwa7, co w kontekście prawa międzynarodowego wiąże się z przyjęciem
zobowiązania troszczenia się o ludzi bez względu na ich przynależność narodową, etniczną czy rasową. Nasuwa się pytanie o racje przyjęcia takiej postawy.
Czy istnieją, poza czysto pragmatycznymi, teoretyczne przesłanki, które legły
u podstaw idei praw człowieka? Nie ulega wątpliwości, że będą musiały one
odnosić się do ustaleń o charakterze filozoficznym w zakresie podstaw człowieczeństwa i jego godności, gdyż postulat uznania i ochrony niezbywalnych
praw człowieka uzasadniony może być jedynie poprzez ukazanie wyjątkowości
człowieka pośród innych istot.

1.1. Metafizyczny fundament
Marek Piechowiak w eseju pod tytułem Do Platona po naukę o prawach
człowieka8, doszukuje się podstaw omawianej wyżej postawy w myśli Platona, wskazując tym samym na niepoprawność często występującego przekonania dopatrującego się korzeni zasady braterstwa i solidarności jedynie w religii.
Według niego „postulat bezinteresownego działania, jako warunku osiągnięcia
przez człowieka swojej pełni, szczęścia, formułowany i uzasadniany był na
płaszczyźnie filozoficznej, niezależnej od wyznawanej religii, i to przed wkroczeniem chrześcijaństwa na arenę kultury. Co więcej, rozważania na ten temat
 „Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie” (Powszechna
Deklaracja Praw Człowieka, Preambuła).
7
 Zob. Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka („Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny
postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa”; przekł. za Prawa człowieka.
Wybór materiałów, B. Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mik [oprac.] Toruń 1993, s. 17.
8
 M. Piechowiak, Do Platona po naukę o prawach człowieka, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, J. Balcerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak [red.], Toruń
2004, s. 333-352.
6
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nie były jedynie domeną refleksji moralnej, ale pojawiają się w refleksji nad
sprawiedliwością jako fundamentem prawa”9. U Platona możemy znaleźć dwie
zasadnicze i ważne z punktu widzenia filozoficznego ugruntowania idei praw
człowieka kwestie. Przede wszystkim określenie tego, co sprawiedliwe i czym
sprawiedliwość jest w istocie. Po wtóre, czym jest sprawiedliwość jako cecha
i doskonałość człowieka. Zagadnienia te wiążą się z postawieniem pytania o to,
dlaczego człowiek powinien czynić to, co sprawiedliwe, i to pomimo tego, że
działania takie mogą przynieść realną stratę, oraz dlaczego bezinteresowne działanie jest, zdaniem Platona, niezbędne dla pełnego rozwoju człowieka.
Platon, wychodząc od rozważań nad określeniem sprawiedliwości sformułowanym przez Simonidesa, że „sprawiedliwe jest oddawanie każdemu tego, co
się komu winno”10, dochodzi do konkluzji, że istotą działania sprawiedliwego
jest cudze dobro11. Piechowiak przytacza określenie sprawiedliwości w Gorgiaszu: „Postępować tak, jak się godzi, względem ludzi to sprawiedliwość”12. Owo
sprawiedliwe działanie bierze pod uwagę pożytek każdego człowieka niezależnie od jego stanu oraz pozycji w społeczeństwie13. Skoro jednak to, co sprawiedliwe, polega na dbaniu nie o siebie, ale o kogoś innego, to sprawiedliwość
prowadzi nieuchronnie do własnych strat, dlatego trzeba znaleźć jakąś rację dla
takiego postępowania. Innymi słowy należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego lepiej raczej postępować sprawiedliwie niż niesprawiedliwie? Na to pytanie
Platon nie może odpowiedzieć pozostając na gruncie etyki, dlatego sięga do
koncepcji bytu.
W odniesieniu do państwa sprawiedliwość jest cenna dlatego, że prowadzi do jedności. Analogicznie w odniesieniu do ludzkiej duszy Platon będzie
sądził, że jest ważna dla człowieka, gdyż zapewnia mu wewnętrzną jedność.
Jedność natomiast ma fundamentalne znaczenie ontologiczne. Zgodnie z wielką grecką tradycją metafizyczną, pod wpływem której niewątpliwie pozostawał
Platon, jedność jest uznawana za zasadę istnienia. Aby istnieć, trzeba stanowić
jedność. Tam, gdzie brakuje jedności, następuje rozpad, zmienność i chaos, brak
 Tamże, s. 335.
 Platon, Państwo, 331 e.
11
 Zob. Platon, Państwo, 343 c.
12
 Platon, Gorgiasz, 507 a.
13
 „Bo to, że ktoś w głębi duszy i szczerze, a nie obłudnie, czci sprawiedliwość i rzeczywiście
nienawidzi niesprawiedliwości, pokazuje się wyraźnie w jego postępowaniu wobec tych, którym łatwo może wyrządzić krzywdę. Ten więc, kto w stosunku do niewolników tak zachowywać się będzie i postępować z nimi w taki sposób, że nie splami się nigdy żadną niegodziwością ani bezprawiem, prędzej niż ktoś inny posieje ziarno, z którego wzejść może piękny
plon cnoty. To samo można powiedzieć, i słusznie powiedzieć, o zwierzchniku, o panującym,
i każdym, kto nad kimś posiada jakąś władzę, w związku z jego stosunkiem do słabszych od
niego”. (Platon, Prawa, 777 d-e)
9
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istnienia. Dlatego też wewnętrzna jedność duszy jest tym samym ontologiczną
podstawą doskonałości człowieka.
Podsumowując analizy platońskiej koncepcji sprawiedliwości Piechowiak
zauważa, że
w kwestii ugruntowania braterstwa i solidarności, Platon wskazuje na specyficzny wymiar człowieka, wymiar istnienia, bycia, który oparty jest na doskonałości budowanej
przede wszystkim bezinteresownym działaniem dla dobra innych. Działania takie sprawiają, że mniej mamy, ale za to bardziej jesteśmy. (…) Platon uznaje dobro człowieka
za podstawę prawa – sprawiedliwe prawo jest w służbie człowieka. Tym samym dystansuje się on wobec koncepcji pozytywistycznych w ugruntowaniu prawa – źródłem
sprawiedliwości działań nie jest ich zgodność z ustanowionym prawem, ale to, że są
one pożyteczne dla innych ludzi. W związku z tym, ustawodawca, czy będzie nim jedna
osoba, czy wszyscy obywatele, stanowiąc prawa musi się liczyć z prawdą o człowieku14.

Zatem platońską koncepcję sprawiedliwości możemy uznać za filozoficzny,
ściślej metafizyczny, fundament, na którym przez wieki budowano ideę praw
człowieka. Jednakże metafizyka Platońska domaga się uzupełnienia, ze względu
na brak ontologicznego ugruntowania wolności w naturze człowieka, co w konsekwencji prowadzi Platona do uznania możliwości urządzania szczęśliwego
życia ludziom przez państwo. Takie rozwiązania z punktu widzenia ochrony
praw człowieka, rozumianego indywidualnie i jednostkowo, są nie do przyjęcia. W ewolucji europejskiej myśli, filozofia Platona znalazła swe dopełnienie
w wiekach późniejszych. Szczególnie istotna okazała się refleksja nad indywidualnością, owocująca koncepcją osoby oraz ujęciem wolności i godności jako
atrybutów ludzkiego sposobu istnienia.

1.2. Koncepcja osoby
Problematyka wolności oraz określenie kategorii godności powiązane jest
z pojawieniem się w myśli europejskiej koncepcji osoby. Pojęcie osoby w filozofii europejskiej ma długą tradycję i wielowątkową historię, której nie sposób
analizować w niniejszym opracowaniu. Ograniczę się do przywołania najważniejszych dla omawianej problematyki zagadnień.
Etymologicznie termin osoba najczęściej wywodzi się z dwóch źródeł: greckiego i łacińskiego. W tradycji greckiej używano greckiego słowa prosopon,
które pierwotnie oznaczało maskę teatralną, w czasach hellenistycznych: spojrzenie, wyraz twarzy, oblicze. W ten sposób podkreślano indywidualność i niepowtarzalność, na którą termin ten miał wskazywać. Greckie prosopon łacinnicy przekładali jako persona – maska teatralna, aktor, kuglarz, statysta; urząd,
 M. Piechowiak, Do Platona…, s. 351.
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np. persona gravis – poważne stanowisko, persona consulis – urząd konsula.
W średniowieczu używano określenia laicus magnae personae – świecki wysokiej godności15. W literaturze średniowiecznej proponowano etymologię, która
jest niepoprawna z punktu widzenia faktycznego pochodzenia słowa, per se una
– „jedna sama z siebie”16. Wydaje się, że polski termin „osoba” dobrze oddaje
pierwotną intuicję zawartą w greckim prosopon: osoba to coś, co jest szczególnie osobne, oddzielone, indywidualne.
Pojęcie osoby jest bezpośrednim efektem spotkania trzech kultur na gruncie
filozofii: judaizmu, filozofii greckiej oraz chrześcijaństwa. Termin ten odnaleźć
możemy już u Tertuliana, który podejmował problemy teologiczne związane
z tworzeniem fundamentów doktryny chrześcijańskiej. Chodziło o dwie zasadnicze kwestie: o problem jedności Boga (w obliczu uznania boskości Chrystusa
i Ducha Świętego pojawia się pytanie o to, ilu jest Bogów?) oraz problem podwójnej natury Chrystusa (Chrystus jako człowiek i jako Bóg)17.
Pierwszym filozoficznie ważnym świadectwem podejmowania tej problematyki jest definicja osoby zaproponowana przez Boecjusza: „osoba jest indywidualną substancją natury rozumnej” (rationabilis naturae individua substantia)18.
Rozwinięcie średniowieczne tej definicji zmienia jednak akcenty. Rozumność
pozostaje cechą identyfikującą osobę, ale nie cechą ze względu na którą ktoś
jest osobą. Akcent zostaje położony na godność i na sposób istnienia. Komentując definicję Boecjusza, św. Tomasz z Akwinu redefiniuje osobę: „Ponieważ
samoistnieć w rozumnej naturze jest wielką godnością, dlatego każda jednostka natury rozumnej zwie się «osobą»”19. I w innym miejscu: „Nazwa «osoba»
oznacza jednostkową substancję, ze względu na to, że jest podmiotem właściwości, którą zwie się godnością”20.
W tradycji klasycznej zatem za najznamienitszą i konstytutywną właściwość osoby uznaje się godność osobową pojętą jako szczególnie doskonały
sposób istnienia, polegający na istnieniu jako cel sam w sobie. Taki sposób istnienia przejawia się w szczególnej indywidualności rozwijanej dzięki wolno Za: A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (średniowiecze), Zdzisław Dobrzyniecki [przeł.],
Gdańsk–Warszawa 2002, s. 102.
16
 Alain z Lille wskazuje na jeszcze inną etymologię: „Autorzy komedii i tragedii nazywają personą aktora, który różnym głosem przedstawia ludzi w różnych sytuacjach, gdyż słowo persona pochodzi od personando (brzmieć, mówić)”, PL 210, 899A; [za:] A. Guriewicz, Jednostka
w dziejach Europy (średniowiecze), s. 99.
17
 Zob. E. Piotrowski, Teologiczne uwarunkowania filozoficznej koncepcji osoby, [w:] M. Piechowiak i T. Turowski [red.], Szkice o godności człowieka, Zielona Góra 2012, s. 22.
18
 Boecjusz, Księga o osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi do Jana,
Diakona Kościoła Rzymskiego, [w:] tenże, O pociechach filozofii ksiąg pięcioro oraz traktaty
teologiczne, T. Jachimowski [przeł.], Poznań 1926, s. 207.
19
 Tomasz z Akwinu, STh, I, q. 29, a. 3, ad 2.
20
 Tomasz z Akwinu, In I Sent., d. 23, q. 1, a. 1 co.
15
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ści. Wolność możliwa jest dzięki intelektowi, gdyż wolność zakłada posiadanie
ogólnego pojęcia dobra oraz zdolność zestawiania i porównywania. Od strony
stopnia doskonałości na pierwszym miejscu jest godność osobowa, na drugim –
wolność, na trzecim – rozumność. Rozumność jest przy tym doskonałością fundamentalną: bez rozumności nie ma wolności, a bez wolności nie ma godności.
O współczesnej aktualności tradycji klasycznej w pojmowaniu osoby doskonale
świadczy artykuł pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.,
w którym ujęte zostały antropologiczne podstawy wszystkich praw człowieka:
„Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są
one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do
siebie wzajemnie w duchu braterstwa”21.
Święty Tomasz, podążając za tradycją filozofii greckiej, za znamię doskonałości bytu jako bytu uznaje jego jedność. Ponieważ dla Akwinaty podstawową
doskonałością bytu jest istnienie, jedność bytu rozpatrywana jest z punktu widzenia sposobu istnienia. Jedności tej nie traktuje przy tym jako wewnętrznej
prostoty czy niezróżnicowania, ale jako poszczególność, indywidualność. Za
Arystotelesem św. Tomasz za podstawowe kategorie uznaje substancję i przypadłości. Przypadłości są indywidualizowane przez podmiot, istnieją jego istnieniem. Byty substancjalne indywidualizowane są przez swój własny akt istnienia – są samoistniejące. Kontynuując ten tok myślenia Akwinata zauważa:
„W jeszcze bardziej szczególny i doskonały sposób [niż w przypadku przypadłości i nierozumnych bytów substancjalnych] mamy do czynienia z tym, co
jednostkowe, i tym, co poszczególne, u jestestw rozumnych (...). I dlatego w odróżnieniu od innych jestestw jednostki natury rozumnej cieszą się szczególnym
mianem, mianowicie «osoba»”22. Uznając istnienie dla siebie samego, Akwinata nawiązuje do starożytnej tradycji pojmowania dobra godziwego (bonum
honestum), różnego od dobra użytecznego (bonum utile) i dobra przyjemnego
(bonum delectabile): „godność określa dobroć czegoś, co jest dobre ze względu
na samo siebie”23. Tomasz staje więc u podstaw personalizmu, którego zasadniczym postulatem jest zakaz instrumentalnego, przedmiotowego traktowania
człowieka24. Kontynuację i rozwinięcie podstaw personalistycznego pojmowania człowieka odnajdujemy w oświeceniu w tekstach Immanuela Kanta. Zwykle
przytacza się ukutą przez niego formułę: „(...) człowiek i w ogóle każda istota

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), art. 1; przekład za Prawa człowieka. Wybór
materiałów, B. Gronowska, T. Jasudowicz i C. Mik [oprac.], Toruń 1993, s. 17.
22
 Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, Sth, 1, q. 29, a. 1 co.
23
Tomasz z Akwinu, In 3 Sent., dist. 35, q. 1, a. 4 A, co.
24
 Zob. komentarz Marka Piechowiaka do Summy teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1, [w:]
M. Piechowiak, Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności, [w:] Szkice
o godności człowieka, s. 36-47.
21
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rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko jako środek, którego by ta lub
owa wola mogła używać wedle swego upodobania”25.
Uznanie człowieka za cel sam w sobie prowadzi wprost do podstawowego postulatu dotyczącego traktowania człowieka, do normy moralności zwanej
normą personalistyczną. Kant formułuje ją w postaci imperatywu praktycznego:
„Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”26. W XX
-wiecznym personalizmie pojawia się wiele sformułowań i rozwinięć normy
personalistycznej, do których również bezpośrednio odwoływano się przy tworzeniu najważniejszych dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka. Wśród polskich autorów do najważniejszych sformułowań należą propozycje Karola Wojtyły („Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem
działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować tylko jako środka do
celu, jako narzędzia, ale musisz liczyć się z tym, że ona sama ma lub bodaj
powinna mieć swój cel”27) oraz Tadeusza Stycznia („Osobę należy afirmować
dla niej samej”28).
Warto w tym miejscu podkreślić, że pojęcie godności nie jest jednoznaczne
i najczęściej jego znaczenie uwarunkowane jest kontekstem, w którym zostało
użyte. W literaturze rozróżnia się więc kilka typów godności. Jednym z typów
godności jest tzw. godność osobowościowa, będąca doskonałością moralną,
w związku z czym jest ona zależna od działań jej podmiotu. Oznacza to więc
jej stopniowalność: im doskonalsze moralnie działanie człowieka, tym większa
godność osobowościowa. Od tak ujętej godności należy odróżnić godność osobistą, często rozumianą jako tzw. „dobre imię”. W odróżnieniu od poprzedniego
typu godności, godność osobista jest zależna od działań innych ludzi. Innym
typem godności jest godność określana jako korelat warunków życia kształtowanych w sposób spontaniczny i naturalny, np. chorobą, jak też warunków
kształtowanych świadomymi i dobrowolnymi działaniami innych, np. w obozie
koncentracyjnym29. Godność, o której mowa jest w dokumentach międzynarodowej ochrony praw człowieka, jest godnością osobową. Charakteryzuje się ona
własnościami określanymi jako przyrodzoność, niezbywalność, nienaruszalność
oraz równość30. Oznacza to, że godność przysługuje każdemu człowiekowi z sa I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 64 (428), M. Wartenberg [przeł.], Kęty 2018.
Tamże, 66 f. (429).
27
 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 30.
28
 T. Styczeń, Prawda o człowieku miarą jego afirmacji, „Communio” (1982) nr 4, s. 104.
29
 „Światowa Konferencja Praw Człowieka podkreśla, że jednym z najbardziej okrutnych naruszeń godności ludzkiej jest torturowanie, które w konsekwencji niszczy godność i narusza
zdolność ofiar do dalszego życia i działania” (Deklaracja wiedeńska, I, 55).
30
 „... uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, (...)
25
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mego faktu bycia człowiekiem, jest niestopniowalna, nie można jej pomniejszyć
ani powiększyć przez jakiekolwiek działanie własne lub innych, przysługuje
wszystkim ludziom w równym stopniu, bez żadnych warunków.

2. Godność dziecka podstawą praw
2.1. Początki ruchu obrony praw dziecka
Opublikowany po raz pierwszy w 1918 roku tekst Jak kochać dziecko? oddaje
istotę korczakowskiej filozofii dzieciństwa. Jest to utwór będący połączeniem eseju filozoficznego z poradnikiem dla rodziców i wychowawców. Refleksje na temat
rodziny, relacji między dorosłymi a dzieckiem czy życia w ogóle przeplatają się
z instrukcjami i poradami o charakterze opiekuńczym i wychowawczym. Korczak
łączy w charakterystyczny dla siebie sposób wiedzę pediatryczną i psychologiczną z rewolucyjnymi – nawet dzisiaj po ponad stu latach – ideami pedagogicznymi.
35-letni wówczas Korczak książkę tę pisał w czasie swojej służby wojskowej, którą pełnił jako ordynator szpitala polowego na Ukrainie, stąd zapewne
lapidarny, wojskowy styl tego szczególnego apelu:
Baczność. Albo porozumiemy się teraz, albo rozejdziemy na zawsze. Każda myśl, która
pragnie się wymknąć i ukryć, każde wałęsające się samopas uczucie winny być przywołane do porządku i ustawione w karnym szeregu przez wysiłek woli. Wzywam o magna
charta libertatis, o prawa dziecka. Może ich jest więcej, ja odszukałem trzy zasadnicze:
1. Prawo dziecka do śmierci. 2. Prawo dziecka do dnia dzisiejszego. 3. Prawo dziecka,
by było tym, czym jest31.

Upomnienie się Korczaka o prawa dziecka wpisuje się w atmosferę i kontekst czasu przełomu XIX i XX wieku, kiedy to rośnie zainteresowanie dzieckiem i jego sprawami. Z drugiej strony – jak słusznie zauważa K. Wieczorek
– „Janusz Korczak w swojej bezkompromisowej walce o uznanie dziecka za
pełnoprawnego człowieka o wiele lat wyprzedził epokę, w której żył i działał”32.
W 1874 roku w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza organizacja
działająca na rzecz ochrony praw dzieci, która nazywała się New York Society
for the Prevention of Cruelty to Children. Powstanie tej organizacji wiąże się
prawa te wynikają z godności przyrodzonej osobie ludzkiej” (Międzynarodowe pakty praw
człowieka, preambuły); „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych” (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 30).
31
 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002, s. 54.
32
 K. Wieczorek, Inspiracje korczakowskie w polityce społecznej, „Konińskie Studia Społeczno
-Ekonomiczne” 1 (2) (2015), s. 136.
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z głośną wówczas sprawą 8-letniej dziewczynki Mary Ellen Wilson, która była
ofiarą przemocy domowej ze strony swoich zastępczych rodziców. Za sprawą
działaczki społecznej Etty Angel Wheeler, która dostrzegła ślady przemocy fizycznej na ciele dziewczynki i szukała dla niej pomocy, sprawa trafiła do sądu.
Sąd skazał matkę adopcyjną na rok więzienia i wyrok ten uznawany jest za
punkt zwrotny w rozwoju ochrony praw dzieci na świecie33.
W 1892 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem, a w 1913 roku w Londynie odbył się I Międzynarodowy Kongres Opieki
nad Dzieckiem. Kongres ten zaowocował powstaniem w Anglii w 1919 roku
znanej do dziś na całym świecie organizacji chroniącej dzieci – Save the Children, zaś w Szwecji Radda Barnen.
W 1924, już po opublikowaniu przez Korczaka Jak kochać dziecko i jego
wezwaniu o prawa dziecka, została ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Ligi
Narodów Deklaracja praw dziecka, zwana deklaracją genewską. Jest to dokument
zawierający pięć zasad, które nakazują równe traktowanie dzieci, bez względu na
ich rasę, narodowość czy wyznanie. Ponadto mowa jest o zapewnieniu rozwoju, opieki i pomocy dzieciom, w szczególności w sytuacji zagrożenia. Rozszerzenie zasad zawartych w deklaracji genewskiej znalazło się w proklamowanej
przez ONZ w 1959 roku Deklaracji praw dziecka oraz w ogłoszonej w 1989 roku
Konwencji o prawach dziecka, którą uznaje się za konstytucję międzynarodowej
ochrony praw dzieci. Warto wspomnieć, że początki prac nad Konwencją sięgają
roku 1978, kiedy to polska delegacja rządowa przedstawiła w ONZ propozycję
projektu dokumentu. Ogłoszenie Konwencji było bardzo ważnym wydarzeniem
i impulsem dla rozwoju międzynarodowego ruchu ochrony praw dzieci.

2.2. Janusza Korczaka filozofia dzieciństwa
W cytowanym powyżej fragmencie uwagę czytelnika przykuwa wyróżnione
na pierwszym miejscu prawo: prawo dziecka do śmierci. Ten dosyć nietypowy
katalog praw, w którym wychodzi się od prawa do śmierci, przysparza komentatorom twórczości Korczaka sporo trudności interpretacyjnych. O ile twórczość Korczaka jest szeroko omawiana, o ile jego idee są – zwłaszcza w Polsce – dyskutowane i reflektowane, o tyle ten wątek jego myśli (prawo dziecka
do śmierci) sprawia wrażenie przemilczanego, raczej niekomentowanego czy
wręcz tabuizowanego34.
 Zob. A. Krawczyk-Chmielecka, O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, „Dziecko
Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2 (2017), s. 13.
34
 A. Męczkowska-Christiansen, Prawo dziecka do śmierci na tle korczakowskiej filozofii dzieciństwa, [w:] Rok Janusza Korczaka 2012. Nie ma dzieci, są ludzie, B. Smolińska-Theiss
[red.], Warszawa 2013, s. 187.
33
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W analizowanym krótkim tekście, w którym Korczak wzywa do utworzenia
Charta Libertatis o prawach dziecka, wymienione są tylko trzy prawa. Wydaje
się to mieć zasadnicze znaczenie – dlatego sądzę, że nie należy rozpatrywać prawa dziecka do śmierci w oderwaniu od pozostałych praw wymienionych przez
niego w tym apelu. Chcąc dostrzec sens Korczakowskiej myśli powinniśmy interpretować prawo do śmierci w kontekście prawa dziecka do dnia dzisiejszego
oraz prawa dziecka do tego, by było tym, kim jest. Pierwszym i fundamentalnym prawem człowieka, od którego zaczynają się wszelkie katalogi praw człowieka, jest prawo człowieka do życia. Korczak wychodząc od prawa do śmierci
wyraźnie chce szokować, chce skupić uwagę czytelnika. Wydaje się, że rzecz
nie w samej śmierci dziecka – ale w tym, czym dziecko jest. Kim jest dziecko?
Fundamentalnym przesłaniem całej Korczakowskiej pedagogiki i filozofii jest
przekaz o tym, że dziecko jest człowiekiem: „nie ma dzieci – są ludzie!”35.
Dziecko jest osobą, jest w pełni wartościowym człowiekiem, równym pod
względem człowieczeństwa dorosłemu. Oznacza to, że dziecko jest człowiekiem tu i teraz, już w pełni gotowym, zupełnym, nie przyszłym człowiekiem,
nie człowiekiem w potencji, jakąś arystotelesowską poczwarką ludzką, lecz
osobą pełną i całą w swym człowieczeństwie. Stąd płynie moralne zobowiązanie do szacunku wobec dziecka, który wyrażać się powinien w uznaniu jego
człowieczeństwa w teraźniejszości. Dlatego Korczak formułuje prawo: dziecko
ma prawo do dnia dzisiejszego.
Prawo do śmierci jest apelem o traktowanie życia dziecka jako w pełni wartościowego życia. Ze wszystkimi konsekwencjami, ze wszystkimi atrybutami
prawdziwego życia, takimi jak sens życia, korzystanie z życia, szczęście itp.
Dziecko, tak jak i każdy dorosły, ma prawo do poczucia sensu życia, ma prawo
korzystać w pełni z życia, ma prawo do życia szczęśliwego. Skoro dorosłemu możemy życzyć życia szczęśliwego i pełnego, aby mógł w każdej chwili
umrzeć z poczuciem spełnienia i satysfakcji z życia, to dlaczego nie mielibyśmy
tego życzyć także i dzieciom? Dziecko ma prawo do śmierci przede wszystkim
dlatego, że ma prawo do w pełni satysfakcjonującego i szczęśliwego życia, ma
prawo do życia pełnią życia.
Podkreślenie przez Korczaka prawa dziecka do śmierci, będące radykalnym
apelem o szacunek do dziecka jako do człowieka, wyraźnie pokazuje, że Korczakowskie pojęcie praw dziecka ma charakter podmiotowy. Prawa dziecka to
prawa człowieka wynikające z godności osobowej dziecka, która jest właściwością ontyczną podmiotu praw, a nie jest zależna od zewnętrznych okoliczności36. Przesłanek praw dziecka należy zatem poszukiwać w osobowym sposobie

 H. Kirchner, Janusz Korczak pisarz – wychowawca – myśliciel, Warszawa 1997, s. 18.
 Zob. A. Krawczak-Chmielnicka, O rozwoju praw dziecka w Polsce…, s. 11.
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istnienia i statusie egzystencjalnym dziecka, rozumianego jako człowiek-osoba
na wczesnym etapie rozwoju37.

Zakończenie
W świetle powyższych rozważań nasuwa się pytanie o zasadność formułowania prawa dziecka jako odrębnej kategorii praw człowieka. Skoro bowiem
dzieci uznać należy za w pełni ludzi, którym przysługują te same prawa co
dorosłym, to czy prawa człowieka nie są wystarczające?
Myśl Janusza Korczaka, które legła u podstaw idei i ruchu międzynarodowej ochrony praw dziecka, uzasadnia konieczność specjalnej ochrony prawnej
dzieci przez odwołanie się do wizji dziecka jako w pełni ludzkiego bytu, będącego równocześnie różnym od dorosłego, a co za tym idzie – posiadającym
odrębne, specyficzne prawa podmiotowe. Dziecko jest w pełni człowiekiem,
którego charakteryzuje ta sama godność osobowa, co człowieka dorosłego, jednak ze względu na specyficzne własności dziecka, przysługuje mu szczególna
opieka i ochrona. Dlatego należało stworzyć odrębną kategorię praw człowieka,
które będą specyficznym instrumentem ochrony dedykowanym dzieciom.
Teza Korczaka o prawie dziecka do śmierci jest radykalnym apelem o przywrócenie dzieciom należnej im godności. Przywołanie możliwości śmierci
dziecka zmusza do nas do refleksji i przemyślenia naszych postaw względem
dzieci. Powinniśmy sobie uświadomić, że dziecko nie jest własnością dorosłego, z którą możemy postępować dowolnie. Dziecko jest w pełni życiem, w pełni
gotowym człowiekiem, wymagającym od nas mądrej i pełnej szacunku troski,
która respektuje jego godność. Krzysztof Wieczorek zauważa, że poglądy głoszone przez Korczaka „o pełnowartościowym człowieczeństwie małej, niedojrzałej istotki, noszącej krótkie spodenki lub kolorową spódniczkę, mogą nam
się wydawać banalnie oczywiste. Nie były jednak takie w czasach, gdy wybitny
pedagog rozpoczynał swą walkę o prawo dziecka do szacunku”38. Sądzę jednak,
że wiele idei autora Jak kochać dziecko, zwłaszcza teza o prawie dziecka do
śmierci, wciąż jeszcze brzmi dość rewolucyjnie. Dzisiaj, gdy mija ponad 100
lat od opublikowania tego rewolucyjnego apelu, wciąż jeszcze nie potrafimy
spojrzeć na dziecko oczami Korczaka, którego idee są dla nas wielkim moralnym wyzwaniem.

 Zob. K. Stępień, Filozoficzne źródła sporu…, s. 99
 K. Wieczorek, Inspiracje korczakowskie…, s. 129.
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Abstract
Perspectives of law effectiveness
Observance of the law depends more on internalization of moral and religious
norms consistent with legal norms than it is a merit of binding force of the law. There
is an urgent necessity to take into account the potential law effectiveness in the law –
making process. The legislator‘s glaring error is the illusion of a possibility of changing
each life sphere by passage next act or its amendment.
In reality the law influence is more inconspicuous than it seems to the legislator.
It is necessary to reconcile that law effectiveness is limited. The natural barriers of
law efectiveness and human anxiety to maximization of profit, pleasure and happiness
cause the overproduction of legal rules, which not always let to achieve the legislator‘s
expected results.
Keywords: law effectiveness, internalization, norms, amendments, law – making,
application of law

Streszczenie
Przestrzeganie prawa to bardziej kwestia internalizacji norm moralnych, religijnych i obyczajowych, zgodnych z normami prawnymi, niż zasługa obowiązywania tych
ostatnich. Podobnie było również w historii, z tym że dostęp do prawa stanowionego
był bardzo ograniczony. Znikomy wpływ aktywności legislacyjnej organów władzy na
zachowanie obywateli prowokuje do pytania o sens ogromnej pracy legislacyjnej, której
efekty pozostają poza zakresem percepcji adresatów norm prawnych.
Istnieje pilna potrzeba uwzględniania potencjalnej skuteczności prawa w procesie stanowienia prawa. Kardynalnym błędem prawodawcy jest złudzenie możliwości
zmiany każdej dziedziny życia przez uchwalenie kolejnej ustawy lub jej nowelizację.
1
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W rzeczywistości oddziaływanie norm prawnych jest skromniejsze, niż wydaje się to
prawodawcy. Prawda ta bardzo trudno przebija się do świadomości osób piastujących
najważniejsze funkcje w państwie i w niewielkim stopniu wpływa na racjonalizację
procesu tworzenia prawa, które powinno być traktowane jako element stabilizacji życia
społecznego, a nie jego permanentnej zmiany.
Wiara we wszechmoc prawa nie ma podstaw. Konieczne jest pogodzenie się
z prawdą, iż skuteczność prawa jest ograniczona. Naturalne bariery efektywności prawa
oraz dążenie człowieka do maksymalizacji zysku, przyjemności, szczęścia, powodują
nadprodukcję przepisów prawnych, które nie zawsze pozwalają na osiągnięcie oczekiwanych przez prawodawców rezultatów.
Słowa kluczowe: skuteczność prawa, internalizacja, normy, nowelizacja, stanowienie
prawa, stosowanie prawa

Wstęp
Wszelkie prawo ma na celu dobro wspólne2, głosił św. Tomasz z Akwinu.
Porządek prawny obowiązujący w społeczeństwie nie jest i nie może być celem
sam dla siebie. Ma on charakter służebny w stosunku do człowieka, do osoby
ludzkiej oraz w stosunku do wspólnoty społecznej, w jakiej ta osoba spełnia
swoje zadania3, powtórzył po siedmiu wiekach św. Jan Paweł II. Trudno nie
zgodzić się z tymi tezami. Stanowienie prawa ma sens jedynie w pewnej zbiorowości ludzkiej, gdzie zachodzą interakcje pomiędzy poszczególnymi członkami
społeczności, występują różnice interesów i towarzyszące im konflikty. Ochrona jedynie partykularnego interesu jednostki wyrządzałaby szkodę innemu
człowiekowi, stąd konieczność uwzględniania dobra wszystkich ludzi, a przynajmniej wszystkich uczestników sporu. Oczywiście postulat równej ochrony
wszystkich jest niemożliwy do zrealizowania, gdyż często rację ma tylko jedna
strona sporu, a druga strona może nie akceptować konkretnej decyzji, wyroku
czy innego rozstrzygnięcia. Jednak postulat ten będzie spełniony, jeżeli prawo
nie będzie bezpodstawnie faworyzować nikogo. Powinno ono służyć sprawiedliwości, traktując wszystkie podmioty równo, regulacje prawne i wydawane na
ich podstawie rozstrzygnięcia muszą być obiektywne, w tym sensie, że nie będą
determinowane przez przesłanki pozamerytoryczne.

 Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, Tom 13 Prawo, http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/
suma_indeks.htm, dostęp: 20.03.2021.
3
 Jan Paweł II, Przemówienie na I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Prawników Polskich 20.03.1986
r., cyt. za: Jan Paweł II, O ojczyźnie, państwie, prawie, moralności oraz Europie ducha, Palestra
5-6/2011, s. 9.
2
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Właściwym skutkiem prawa jest czynić dobrymi tych, którym się je nadaje4. Dlaczego zatem stosunkowo często stawia się zarzut nieskuteczności prawa,
ocenia się je negatywnie czy nawet wzywa się do obywatelskiego nieposłuszeństwa? Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, poczynając od naturalnej
skłonności człowieka do czynienia zła, pozornej atrakcyjności zła i konieczności włożenia większego wysiłku w czynienie dobra, po ułomność norm prawnych oraz błędy w ich stosowaniu. Kohelet powiada: „Ponieważ wyroku nad
czynem złym nie wykonuje się zaraz, dlatego serce synów ludzkich bardzo jest
skore do czynów złych”5. Już w starożytności zwracano uwagę na poważny
mankament ówczesnego wymiaru sprawiedliwości, mianowicie długotrwałość
procesu stosowania prawa, cóż powiedzieć o dzisiejszych realiach sądownictwa,
kiedy wyrok zapada po kilku lub kilkunastu latach od zdarzenia, poddanego
rozstrzygnięciu? Problemem nie jest tylko czas trwania procesu, istotne są również same przepisy prawne, w których gubi się czasami cytowany wcześniej cel
prawa, czyli dobro wspólne. Stopień skomplikowania prawa także może przeszkadzać w dążeniu do osiągnięcia tego celu, aczkolwiek trudno dyskutować
z maksymą Arystotelesa: „cechą człowieka wykształconego jest żądać w każdej
dziedzinie ścisłości w tej mierze, w jakiej pozwala na to natura przedmiotu”6.
Rzeczywiście przedmiot regulacji prawnej nie zawsze pozwala na zwięzłe i syntetyczne ujęcie go w ramy prawne, choć zdarza się, że wina za ułomne prawo
leży po stronie autora przepisów. Oczywiście ocena skuteczności prawa jest
złożona i należy również dostrzegać pozytywne strony funkcjonowania prawa.
Zdarzają się akty normatywne napisane jasno, poprawnie i zrozumiale, są sprawy rozpatrywane szybko i sprawiedliwie, prowadzące do dobra wspólnego. Jak
dążyć do tego, aby częściej można było wydawać takie oceny, jak zwiększać
skuteczność prawa?

1. Pojęcie i rodzaje skuteczności prawa
Nigdy w historii prawo nie było tak łatwo poznawalne, a jednocześnie tak
trudno „przyswajalne” jak obecnie. Poznanie treści norm prawnych zależy od
dostępu do Internetu, ale próby objęcia rozumem choćby jednego ich procenta
skazane są na porażkę. Pierwszą przeszkodą jest sama mnogość przepisów. Jeżeli dodamy do tego specyficzny język prawa, brak stabilności, nieustanne nowelizacje, różne interpretacje tych samych przepisów, uzyskamy odpowiedź na
 Tomasz z Akwinu, Summa, http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm, dostęp:
20.03.2021.
5
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1995, s. 741.
6
 Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982, s. 6.
4
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pytanie o stan kultury prawnej społeczeństwa. Przestrzeganie prawa to bardziej
kwestia internalizacji norm moralnych, religijnych i obyczajowych, zgodnych
z normami prawnymi, niż zasługa obowiązywania tych ostatnich. Podobnie było
również w historii, z tym że dostęp do prawa stanowionego był bardzo ograniczony. Znikomy wpływ aktywności legislacyjnej organów władzy na zachowanie obywateli prowokuje do pytania o sens ogromnej pracy legislacyjnej, której
efekty pozostają często poza zakresem percepcji adresatów norm prawnych.
Słownikowe znaczenie terminu „skuteczny” to: dający pożądane wyniki, taki, którego działalność przynosi efekty7. W odniesieniu do prawa wyniki
pożądane to te zakładane przez prawodawcę, aczkolwiek społeczeństwo także
oczekuje efektów prawa: porządku, bezpieczeństwa, wolności, rozwoju, uogólniając – „dobrych” warunków do życia. Pojęcia „skuteczny” używa się zamiennie z pojęciami: „efektywny, korzystny, ekonomiczny, sprawny”. Efektywność
norm prawnych na formalną i realną dzielił Z. Ziembiński. Pierwsza to częstość
względna podejmowania zachowania zgodnego z normą w przypadkach, w których znajduje ona zastosowanie, druga to stopień zrealizowania przez ustanowienie danej normy prawnej w danych warunkach zamierzonych skutków8.
Badania efektywności prawa są szczególnie złożone, ze względu na trudność
określenia, na czym w ogóle owa efektywność polega i ze względu na trudność znalezienia odpowiedniej metody jej „mierzenia” oraz ustalenia stopnia
skuteczności norm prawnych, który skłonni jesteśmy uznać za zadowalający9.
Z drugiej strony ignorowanie efektów obowiązywania norm prawnych stawia
pod znakiem zapytania sens ich stanowienia, szczególnie w takiej ilości i z taką
częstotliwością jak obecnie.
Badania skuteczności prawa przede wszystkim wymagają dłuższej perspektywy czasowej, ponieważ zmiany w zachowaniach adresatów norm prawnych
znajdują odzwierciedlenie w rocznikach statystycznych – takie metody badań
odnoszą się na przykład do prawa karnego. Efekty łagodzenia czy zaostrzania
polityki karnej są widoczne w zestawieniach liczb popełnionych przestępstw
i wykroczeń, choć wpływ na te liczby mają też inne czynniki. Nie można jednak
rezygnować z prób mierzenia efektywności prawa, gdyż większość zjawisk zależy od więcej niż jednej przyczyny, a wciąż prowadzi się badania tych zjawisk.
Problematyka wykazania związku przyczynowo-skutkowego nie jest obca większości dyscyplin naukowych, a wyniki badań określających taki związek zawsze
można podważyć, powołując się na wieloprzyczynowość danego skutku. Dlatego należy zgodzić się z Z. Ziembińskim, iż jest pewnym uproszczeniem mówić
o efektywności normy prawnej, zakładając, że realizowanie rozważanej normy
 https://sjp.pwn.pl/sjp/skuteczny;2521652.html (20.03.2021).
 Z. Ziembiński, Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 454.
9
 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 212.
7
8
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jest rezultatem obowiązywania danej normy jako prawnie wiążącej, gdy dana
norma jest uznawana ponadto za obowiązującą normę moralną czy obyczajową10.
Niemniej jednak przypisanie danego skutku konkretnej normie prawnej czy całej
ustawie jest możliwe, a nawet oczekiwane przez prawodawcę, któremu w procesie
stanowienia prawa przyświecają z góry założone cele. Prawo skuteczne i prawo
dobre stanowią wartości aspirowane, do których można i należy starać się zbliżać11. Racjonalny prawodawca stanowi prawo, które ma pomóc w koegzystencji
ludzi o różnych poglądach, oczekiwaniach, dążeniach, niekiedy sprzecznych lub
niemożliwych do pogodzenia. Ingerencja władzy publicznej jest niezbędna właśnie wtedy, kiedy interesy poszczególnych osób są niemożliwe do pogodzenia, to
znaczy, kiedy jeden człowiek krzywdzi drugiego. Brak skutecznego instrumentu
do przeciwdziałania krzywdzie lub chociaż jej naprawienia, stawia pod znakiem
zapytania sens funkcjonowania państwa, a przecież zdarza się, iż pokrzywdzony
przestępstwem wychodzi z sądu z przeświadczeniem podwójnej krzywdy: wyrządzonej czynem zabronionym oraz wyrokiem sądu.
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek wyróżniają skuteczność prawa: finistyczną, behawioralną (realną) i aksjologiczną12. K. Pałecki wyróżnia skuteczność behawioralną, motywacyjną i finistyczną, którą dzieli na naturalną i społeczną (kulturową)13. S. Wronkowska mówi o skuteczności formalnej, realnej
i motywacyjnej14. J. Wróblewski jest autorem podziału na skuteczność: behawioralną, psychologiczną, finistyczną i społeczno-wychowawczą15. M. Kisilowski wyodrębnia problemy skuteczności prawa: implementacyjną, systemową
i prawnopolityczną16. Poszczególne podziały skuteczności w zasadzie pokrywają się ze sobą, choć niejednokrotnie przy zastosowaniu odmiennej terminologii17. Każdy aspekt skuteczności jest ważny, a dopiero ich połączenie daje pełny
obraz złożoności tej problematyki18.
 Z. Ziembiński, Podstawowe, s. 454.
H. Izdebski, Refleksje o skuteczności prawa, [w:] Skuteczność prawa. Konferencja Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009 r., T. Giaro [red.], Warszawa
2010, s. 249.
12
 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016, s. 193-194.
13
 K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003,
s. 169-170.
14
S. Wronkowska, Kryteria oceny prawa, [w:] Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999),
E. Kustra [red.], Toruń 2001, s. 40-41.
15
 J. Wróblewski, Skuteczność prawa – pojęcie teoretyczne i jego zastosowanie do norm prawa
karnego, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 9 (1979), s. 10-11.
16
 M. Kisilowski, Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna, Warszawa 2009,
s. 283-284.
17
 J. Kunysz, Skuteczność prawa: (zagadnienia wybrane), „Administracja: teoria, dydaktyka,
praktyka” (2014) nr 2, s. 78.
18
 J. Kunysz, Skuteczność, s. 78.
10
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2. Cel prawa
Prawo jest, a przynajmniej powinno być, jednocześnie wyrazem woli, wyrazem rozumu i wyrazem wartości19. Znając pożądany cel prawa i charakter
rozporządzalnych środków do osiągnięcia tego celu znamy już wszystko, co jest
konieczne do rozumnego i świadomego rozstrzygnięcia powstających zagadnień
polityki prawa20. Stanowienie skutecznego prawa wymaga sprecyzowania jego
celu i dokładnej analizy środków nadających się do jego osiągnięcia, w przeciwnym wypadku prawo nie spełni swojej funkcji i przyczyni się do dewaluacji
całego systemu prawa. Brak efektów regulacji prawnej bywa odbierany jako
przejaw słabości prawa i państwa. Z drugiej strony koncepcja prawa jako techniki społecznej, a zwłaszcza jej ortodoksyjna interpretacja oparta na metodach
sterowania behawioralnego, okazała się nieskutecznym instrumentem przemian
społecznych21. Wobec wszystkich interpretacji prawa jako techniki społecznej
można podnieść zarzut instrumentalizacji, to jest zarzut, iż czynią one ze społeczeństwa obiekt socjotechnicznych zabiegów22. Posługiwanie się prawem jako
instrumentem do osiągnięcia zamierzonych celów jest szeroko rozpowszechnioną praktyką, jednak wymaga rzadkich umiejętności pogodzenia norm prawnych
z aktualnie dominującą aksjologią, gdyż tylko takie prawo będzie akceptowane
społecznie. Pogląd, że istnieje jakiś konieczny związek prawa i moralności, czasem nie jest niczym innym, jak tylko stwierdzeniem, że „dobry” system prawa
musi zgadzać się w pewnych punktach z wymaganiami sprawiedliwości i moralności23. Oczywiście, wskazanie tych pewnych punktów może budzić kontrowersje, historia uczy jednak, że brak takich łączników pomiędzy systemem
norm prawnych i systemem norm moralnych prowadzi do wielkich tragedii.
Skuteczność prawa rozpatruje się najczęściej w odniesieniu do już obowiązujących norm, choć problematyka efektywności regulacji prawnych powinna
być rozważana także na etapie tworzenia prawa. Już ćwierć wieku temu E. i J.
Łętowscy zauważyli:
Prawo stanowione w naszych czasach traci jedną ze swych głównych dotychczasowych
właściwości, a mianowicie trwałość. Przestaje być mocnym elementem stabilizacji życia społecznego na możliwie długi czas, takim, który mógłby gwarantować przewidywalną stabilność ukształtowanych na jego podstawie stosunków. Zamiast je utrwalać

 H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2008, s. 309.
L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, s. 55.
21
 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999, s. 62.
22
 L. Morawski, Główne, s. 62.
23
 H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 276.
19
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i umacniać, w efekcie powoduje ich nietrwałość i niedostatek zaufania, a także poszukiwanie bezpieczeństwa w innych, często pozaprawnych kategoriach24.

25 lat później ocena ta w niczym nie straciła na swej aktualności, prawo
zmienia się jeszcze szybciej i jeszcze częściej.
Trafne wyznaczenie celów i umiejętność doboru adekwatnych środków ich
realizacji uchroniłyby adresatów przed zalewem aktów prawnych, rzadko pozwalających na osiąganie postulowanych zmian w społeczeństwie. Przykładem
mogą być nowelizacje przepisów w sferze edukacji, wprowadzające i likwidujące gimnazja. Wydaje się, że obie operacje były zbędne, gdyż ani wprowadzenie trójszczeblowego systemu nauki, ani powrót do dwóch rodzajów szkół
nie podniosły poziomu kształcenia, co więcej, mogły doprowadzić do jego obniżenia. Przykład reform w systemie kształcenia jest bardzo znamienny, gdyż
dotykają one ludzi młodych, rozpoczynających proces socjalizacji, poznających
mechanizmy funkcjonowania państwa. Jeżeli prawodawca skupia się jedynie na
samym nowelizowaniu przepisów, traktując najmłodszych jako pole doświadczalne dla doskonalenia prawa, nie może dziwić fakt, że część społeczeństwa
nie akceptuje takiej polityki.
Skutki prawa można podzielić na zamierzone, niezamierzone oraz wtórne,
te dwa ostatnie zwane są ubytkami, a ocena skuteczności działania aktu prawnego zależy od proporcji występowania ubytków w stosunku do występowania
skutków zamierzonych25. Skuteczność prawa to nie tylko wywoływanie przez
prawo przewidywanych, zamierzonych skutków, to jest wpływanie na zachowania adresatów w sposób zgodny z treścią zawartych w nim nakazów i zakazów
oraz stwarzanie pożądanych, pozytywnie ocenianych stanów rzeczy, ale również
niewywoływanie niezamierzonych skutków negatywnych26. Skuteczność norm
prawnych można rozumieć jako ich przestrzeganie przez adresatów norm pierwotnych oraz stosowanie przez adresatów norm wtórnych27. Te różne podziały
zagadnienia skuteczności prawa dowodzą złożoności problemu i jego niejednoznaczności. Każdy uczestnik procesu sądowego inaczej pojmuje skuteczność
prawa, w zależności od stopnia realizacji swojego interesu. Jeszcze inaczej ocenia ją osoba stanowiąca to prawo, stosująca je oraz osoba dokonująca naukowej
analizy danej normy prawnej. Oczekiwania wszystkich są podobne: prawo ma
regulować poszczególne aspekty ludzkiego życia i ma służyć rozwiązywaniu
Jakość prawa, Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN 1996; cyt. za: W. Wołodkiewicz, Stanowienie prawa – jakość prawa, „Palestra” 5-6 (2011), s. 213.
25
 A. Podgórecki, Socjologia prawa, Warszawa 1962, s. 167.
26
 A. Kojder, Ograniczenia skuteczności prawa, [w:] Skuteczność prawa. Konferencja Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009 r., T. Giaro [red.], Warszawa 2010, s. 43-45.
27
J. Jakubowski, Pojęcia obowiązywania, realizacji i skuteczności normy prawnej oraz podstawy ich rozróżnienia, [w:] Studia z teorii prawa, S. Ehrlich [red.], Warszawa 1965, s. 318-320.
24
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wszelkich konfliktów. Negatywne oceny skuteczności prawa często wynikają z braku zainteresowania konkretnymi przepisami lub ich lekceważenia, co
następnie przekłada się na konieczność poniesienia konsekwencji związanych
z naruszeniem prawa. Zatem ocena skuteczności prawa zależy również od znajomości przepisów prawa i ich przestrzegania.

3. Stanowienie prawa a jego skuteczność
Istnieje pilna potrzeba uwzględniania potencjalnej skuteczności prawa
w procesie stanowienia prawa. Kardynalnym błędem prawodawcy jest złudzenie możliwości zmiany każdej dziedziny życia przez uchwalenie kolejnej ustawy lub jej nowelizacji. W rzeczywistości oddziaływanie norm prawnych jest
skromniejsze niż wydaje się to prawodawcy. Aby w ogóle mówić o wpływie
norm prawnych na życie ludzkie, trzeba czasu. Adresaci ustaw czy rozporządzeń, pojawiających się na kilka miesięcy czy kilka lat, nawet nie zapoznają się
z ich treścią – a co dopiero mówić o ich skuteczności. Prawo ze swej natury ma
utrwalać, stabilizować pewne zachowania; nie uczyni tego prawo będące w permanentnym „ruchu”. Bez względu na to, jak często parlament będzie nowelizował kodeks karny, przestępczość będzie towarzyszyć człowiekowi. Skoro sąd
może w wyroku wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego przedterminowego zwolnienia, nie ma potrzeby wprowadzania kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia, gdyż już teraz sąd może praktycznie orzec
taką karę, wyznaczając na przykład odbycie minimum 40 lat kary pozbawienia
wolności, przed warunkowym zwolnieniem. Uniknie się wówczas postawienia
zarzutu niehumanitarnego odbierania nadziei na skorzystanie z warunkowego
przedterminowego zwolnienia i jednocześnie ochroni się społeczeństwo przed
niebezpiecznym przestępcą.
Stanowienia prawa nie należy traktować jako remedium na wszelkie problemy, ponieważ skuteczność prawa zależy bardziej od właściwego jego stosowania, a nie ciągłego nowelizowania. Właściwe stosowanie prawa to przede
wszystkim trafne i szybkie orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne.
Wbrew pozorom trafność rozstrzygnięć nie musi ucierpieć wskutek szybkiego rozpoznawania spraw. Przyspieszenie pracy sądów i aparatu administracji
publicznej jest możliwe, jeżeli formalizm procesowy ustąpi pragmatyzmowi.
Odczytywanie zeznań i wyjaśnień powinno być ograniczone tylko do tych fragmentów, które stanowią przedmiot sporu, strony postępowania powinny znać
akta sprawy i wcześniej przygotować pytania do świadków czy innych uczestników procesu. Dyktowanie przez sędziego numerów kart zaliczanych w poczet
materiału dowodowego jest zbędne, gdyż całe akta sprawy są dowodem. Insty312
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tucja wyroku łącznego jako nieuprawniona „premia” dla recydywistów, którym
w większości przypadków obniża się karę łączną, powinna zostać usunięta z kodeksu postępowania karnego. To tylko wybrane propozycje usprawnienia pracy
sądów, które skupiają się często na wypełnianiu obowiązków biurokratycznych,
a nie na niezwłocznym wymierzaniu sprawiedliwości.

4. Ograniczenia skuteczności prawa
Kolejnym powodem sceptycyzmu wobec omnipotencji prawa jest wspomniane wcześniej oczekiwanie, że prawo rozwiąże wszelkie konflikty. Otóż
rozwój cywilizacji, postęp techniczny, medyczny kreują wiele problemów nie
do rozwiązania. Przykładem może być kwestia prawa do poznania biologicznego rodzica w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego. Żadna regulacja prawna
nie jest tutaj wystarczająca: ani przyjęta w polskim prawie rodzinnym zasada,
że matką dziecka jest kobieta, które je urodziła, ani zasada, że matką jest kobieta, której materiał genetyczny posłużył do zapłodnienia. Podobnie wygląda
sprawa operacyjnej zmiany płci: albo osoba transseksualna będzie miała poczucie krzywdy z powodu nieprzeprowadzenia operacji, albo jej dziecko będzie
miało poczucie zagubienia z powodu przeobrażenia matki w drugiego ojca lub
ojca w drugą matkę. Następnym węzłem gordyjskim jest sprawa ochrony środowiska: nie uratuje go pozostawienie go samemu sobie ani coraz silniejsza
ingerencja człowieka, w efekcie znikają kolejne gatunki organizmów żywych,
inne są skrajnie zagrożone wyginięciem. Regulacje prawne dotyczące ochrony
środowiska w najbliższej przyszłości będą kluczowe dla zachowania gatunku
Homo sapiens. Człowiek chroniąc przyrodę chroni samego siebie. Skuteczność
prawnych zakazów i nakazów w tym zakresie przekłada się bezpośrednio na
jakość życia ich autorów. Brak efektów obowiązywania prawa ochrony środowiska zagraża ludzkiej egzystencji. Wciąż nie wypracowano skutecznych regulacji prawnych także w zakresie zażywania środków psychoaktywnych. Ani
kryminalizacja posiadania narkotyków, ani dekryminalizacja nie mogą uwolnić
społeczeństwa od problemów związanych z konsumpcją tych substancji. Sztandarowym przykładem nieskutecznego prawa jest zakaz produkcji i dystrybucji
alkoholu w latach 1920-1933 w Stanach Zjednoczonych. Przypadków nieskuteczności prawa jest więcej, jednak pytanie, jakie powinien sobie stawiać prawodawca brzmi: jak pomagać, a nie: jak przeszkadzać.
Prawo jako narzędzie regulacji stosunków międzyludzkich okazuje się nieskuteczne, gdyż często dochodzi do rozdźwięku między tym, co legalne, a tym,
co moralne28. Wiara we wszechmoc prawa nie ma zatem podstaw. Założenie,
 B. Hołyst, Zagrożenia ładu społeczneg, tom 1, Warszawa 2013, s. 36.
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że można sterować społeczeństwem za pomocą norm prawnych, okazało się
fałszywe wiele razy w historii. Konieczne jest pogodzenie się z prawdą, iż skuteczność prawa jest ograniczona. Jedynie współoddziaływanie norm prawnych,
moralnych, religijnych, obyczajowych pozwala zachować harmonię w danej
grupie społecznej. Im bardziej prawo oddala się od moralności, religii, obyczajowości, tym skromniejsze są efekty obowiązywania prawa. Naturalne bariery
efektywności prawa oraz dążenie człowieka do maksymalizacji zysku, przyjemności, szczęścia, powodują nadprodukcję przepisów prawnych, które nie zawsze pozwalają na osiągnięcie oczekiwanych przez prawodawców rezultatów.
Naturalne bariery efektywności prawa wynikają z charakteru norm prawnych:
normatywności, perswazyjności i heteronomiczności. Skoro są to pewne wzory zachowań, zalecane i pochodzące z zewnątrz, nie może dziwić fakt, że nie
wszyscy adresaci chcą i mogą zinternalizować wszystkie zakazy i nakazy. Sam
charakter norm prawnych powoduje, że prawodawca nie ma szans dotarcia ze
swoimi wzorcami zachowań do każdego adresata tych wzorców. Różnorodność
typów osobowości ludzkich, w tym osób świadomie odrzucających wszelkie
normy społeczne, tłumaczy nieustanną walkę z przestępczością oraz występowanie innych zachowań niezgodnych z prawem. Oczekiwanie na ustanowienie
doskonałego prawa, które wyeliminuje wszelkie patologie, jest błędem.
Błędem jest również posługiwanie się wciąż tymi samymi instrumentami,
które nie przynoszą spodziewanych rezultatów, a generują wysokie koszty. Kara
pozbawienia wolności, jako środek reakcji państwa na popełniony czyn zabroniony, przysparza wiele problemów. Jest wielkim ciężarem dla skazanych, ale
jeszcze większym dla społeczeństwa, utrzymującego ze swoich podatków więźniów, którzy w dużej mierze nie poddają się resocjalizacji i powracają na drogę
przestępstwa. Zasadne jest zatem pytanie o sens funkcjonowania tradycyjnego
katalogu kar, skoro nie przynoszą one zakładanych efektów, a często petryfikują
podział społeczeństwa na tak zwaną normalną większość i patologiczną enklawę
przestępców29. W przypadku większości przestępstw izolacja sprawcy nie jest
niezbędna i wówczas powinno się stosować karę ograniczenia wolności połączoną
z systemem dozoru elektronicznego, zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego, chyba że zgodziłby się on na naprawienie szkody poprzez pracę wykonaną
przez sprawcę występku. Zapłata nawiązki na rzecz pokrzywdzonego również
daje możliwość adekwatnej reakcji karnej, pozwalając uniknąć obciążania tego
pokrzywdzonego jako podatnika kosztami utrzymania kolejnego więźnia30.
Inną instytucją, stosowaną w prawie podatkowym, która potencjalnie przyczynia się do wyłudzeń na szkodę Skarbu Państwa, jest możliwość ubiegania
się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, zwłaszcza
29
30

M. Derlatka, Perspektywy tradycyjnej kary kryminalnej, „Jurysta” 6 (2017), s. 3-4.
M. Derlatka, Perspektywy, s. 6.
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w ramach tak zwanego odwrotnego obciążenia w podatku od towarów i usług.
Sama idea wypłacania nadwyżki podatku przez urzędy skarbowe, powołane przecież do ściągania podatków, budzi zdziwienie, bulwersuje zaś rozmiar
przestępczości gospodarczej wykorzystującej tę instytucję i kwoty strat budżetu
państwa, liczone w miliardach złotych. Nadwyżka podatku powinna być zawsze rozliczana w kolejnych miesiącach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie wypłacana podatnikowi lub oszustowi podającemu się za podatnika.
Krytycznie należy ocenić również system nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkty darmowych porad prawnych stanowią konkretne obciążenie finansowe
dla państwa, a kwalifikowanie podmiotów, mogących skorzystać z tej pomocy
jedynie na podstawie oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej, pozwala na
spore nadużycia, powodowane brakiem weryfikacji prawdziwości tych oświadczeń. Prawnicy udzielający pomocy w wyznaczonych punktach nie reprezentują
osób potrzebujących wsparcia w sądach, gdzie wyznacza się obrońców i pełnomocników z urzędu, mnożąc koszty obsługi prawnej, nazywanej pomocą prawną dla ubogich. Zdarza się, że ci „ubodzy” dzielą w sądzie majątek wart kilkaset
tysięcy złotych, a koszty reprezentacji ponosi i tak Skarb Państwa. Zupełnie kuriozalną była sytuacja, gdy stawki wynagrodzenia adwokatów z urzędu zależały
od wyimaginowanych kwot roszczeń więźniów, skarżących się na przykład na
menu więzienne. Poruszając problematykę stawek wynagrodzenia prawników
z urzędu, należy zauważyć inną nieprawidłowość: niektóre stawki, jak 120 zł za
sprawę w przedmiocie władzy rodzicielskiej, są równie nieadekwatne do nakładu pracy pełnomocnika, jak stosowane kiedyś stawki wynagrodzenia za sprawy
odszkodowawcze więźniów.
Przytoczone wyżej przykłady instrumentów prawnych są tylko wybranymi
instytucjami, które negatywnie wpływają na skuteczność prawa. Prawo nie będzie skuteczne, jeżeli samo będzie prowokowało do jego naruszenia lub będzie
dowodem słabości państwa, nie poszukującego innych rozwiązań. Receptą na
opisane wyżej problemy nie muszą być kolejne nowelizacje przepisów – jedynie
ustawa o podatku od towarów i usług wymaga pilnej korekty – poprawę sytuacji przyniosłaby zmiana praktyki sądowej: częstsze orzekanie kar o charakterze
wolnościowym czy rzetelne weryfikowanie oświadczeń o sytuacji materialnej
osób ubiegających się o nieodpłatną pomoc prawną. Poprawa skuteczności prawa w wielu wypadkach zależy od postawy organów stosujących prawo. Często
wystarczy dobra wola, porzucenie utartych schematów, otwartość na inne rozwiązania, aby normy prawne mogły lepiej spełniać swoje funkcje.
Niektórzy proponują szersze stosowanie przez sądy zasady analogii, głównie w prawie prywatnym31, jako metodę zwiększenia skuteczności prawa wobec
 M. Hotel, A. Rychlewska, Jurydyzacja życia a skuteczność prawa, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 1 (2015).
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braku możliwości uregulowania wszystkich aspektów życia ludzkiego w aktach
normatywnych. Ich argument o większych kompetencjach sędziów stosujących
prawo niż parlamentarzystów stanowiących prawo jest trudny do obalenia, jednak na pewno metoda ta nie może być stosowana na gruncie prawa karnego,
gdzie obowiązuje zasada nullum crimen sine lege. W prawie cywilnym rzeczywiście można by częściej odwoływać się do zasady analogii, co bywa stosowane w praktyce, chociażby w sferze zobowiązań. Zasada swobody umów już od
dłuższego czasu akceptuje kreatywność podmiotów prawa cywilnego, nawiązujących bardzo różne umowy nienazwane oraz mieszane.

Zakończenie
W perspektywie chrześcijańskiej należy troszczyć się o to, by prawo osiągnęło swój sens, do czego konieczna jest świadomość, że prawo jest darem
zadanym ludziom jako jedno z urządzeń zadanego im świata32. Świadomość ta
powinna towarzyszyć również uczestnikom procesu stanowienia i stosowania
prawa, wywodzącym uniwersalne wartości, takie jak prawda, sprawiedliwość,
dobro i piękno z innych źródeł33. Czynić prawo lepszym to troska o prawo
w prawie34. Troska ta nie może przesłonić rzeczywistego celu prawa, jakim jest
dobro wspólne. Chodzi o to, aby pozwolić prawu funkcjonować w niezmienionej postaci tak długo, jak to możliwe, w zaufaniu do organów stosujących
prawo, które nie tylko mogą posługiwać się analogią, lecz potrafią dokonywać
wykładni prawa z poszanowaniem dotychczasowego dorobku orzecznictwa sądowego i doktryny prawa. Bogactwo nauki prawa, judykatury, odwoływanie się
do moralności, chociażby w formie klauzul generalnych, jak zasady współżycia
społecznego, bardziej sprzyjają skuteczności prawa niż pospieszne, niespójne
nowelizacje, wycofywane po kilku latach czy miesiącach.
Perspektywy skuteczności prawa są zatem takie, że zawsze część norm
prawnych będzie narażona na zarzut nieefektywności, co jednak wydaje się rzeczą naturalną z uwagi na zróżnicowanie postaw społecznych oraz możliwości
poszczególnych jednostek do internalizacji norm prawnych. Prawodawca nie
powinien rezygnować z regulowania życia ludzkiego, lecz należy podchodzić
do tego zadania ze świadomością ograniczonej możliwości oddziaływania prawa na społeczeństwo. Umiejętność precyzyjnego i zwięzłego redagowania przepisów wydaje się cenniejsza od niebezpiecznego „zadufania” w nieomylność
legislatora, usiłującego „odpowiedzieć ustawą” na każde zdarzenie społeczne.
 Por. R. Sobański, Prawnicy wobec prawa (O konsekutywnej i kreatywnej roli prawników),
„Palestra” 11-12 (2006), s. 11.
33
 Por. Preambuła do Konstytucji RP z 2.04.1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.
34
 R. Sobański, Prawnicy, s. 11.
32
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Prawo spełnia swoje funkcje, jeżeli przyczynia się do zgodnej koegzystencji
społeczeństwa, umożliwia adekwatną reakcję organów państwowych na przypadki naruszania norm prawnych, a jeszcze lepiej, jeżeli zapobiega tym naruszeniom. Koegzystencji społeczeństwa sprzyja stabilizacja prawna oraz pewność
co do sytuacji prawnej jednostki, natomiast szkodzi jej permanentna zmiana,
eksperymentowanie z instytucjami prawnymi, które są wprowadzane na pewien
czas, likwidowane i wprowadzane ponownie. Skuteczność prawa jest podobna
jak skuteczność medycyny: nie zawsze zapobiega i nie zawsze leczy.

Bibliografia
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982.
Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.
Derlatka M., Perspektywy tradycyjnej kary kryminalnej, Jurysta 6 (2017).
Hart H. L. A., Pojęcie prawa, Warszawa 1998.
Hołyst B., Zagrożenia ładu społecznego, Tom 1, Warszawa 2013.
Hotel M., Rychlewska A., Jurydyzacja życia a skuteczność prawa, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 1 (2015).
Izdebski H., Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2008.
Izdebski H., Refleksje o skuteczności prawa, [w:] Skuteczność prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009 r., T. Giaro [red.], Warszawa
2010.
Jakość prawa, Warszawa, Instytut Nauk Prawnych PAN 1996; cyt. za: W. Wołodkiewicz, Stanowienie prawa – jakość prawa, „Palestra” 5-6 (2011).
Jakubowski J., Pojęcia obowiązywania, realizacji i skuteczności normy prawnej oraz podstawy
ich rozróżnienia, [w:] Studia z teorii prawa, S. Ehrlich, [red.], Warszawa 1965.
Jan Paweł II, Przemówienie na I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Prawników Polskich 20.03.1986 r.,
cyt. za: Jan Paweł II, O ojczyźnie, państwie, prawie, moralności oraz Europie ducha, „Palestra” 5-6 (2011).
Kisilowski M., Prawo sektora pozarządowego. Analiza funkcjonalna, Warszawa 2009.
Kojder A., Ograniczenia skuteczności prawa, w: Skuteczność prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 27 lutego 2009 r., T. Giaro [red.], Warszawa
2010.
Kunysz J., Skuteczność prawa: (zagadnienia wybrane), „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” (2014) nr 2.
Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa
1999.
Pałecki K., Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Warszawa 2003.
Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1995.
Podgórecki A., Socjologia prawa, Warszawa 1962.
Preambuła do Konstytucji RP z 2.04.1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.
Sobański R., Prawnicy wobec prawa (O konsekutywnej i kreatywnej roli prawników), Palestra
11-12/2006.
Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, tom 13.

317

Wronkowska S., Kryteria oceny prawa, [w:] Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999),
E. Kustra [red.], Toruń 2001.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
Wróblewski J., Skuteczność prawa – pojęcie teoretyczne i jego zastosowanie do norm prawa karnego, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 9 (1979).
Ziembiński Z., Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980.

Studia Paradyskie, t. 31, 2021, s. 319–337

Adam Falewicz1
Szczecin
https://orcid.org/0000-0002-0412-7602

Mądrość a preferencja wyboru aktywności zaradczej
u osób w późnej dorosłości
Abstract
Wisdom and preference of coping behavior in late adulthood
The purpose of this article was to demonstrate the role of wisdom in explaining the
preference of coping strategies to deal with daily stressful life events in late adulthood.
According to Ardelt‘s research, wisdom, understood as a composite of cognitive, reflective, and affective (compassionate) components, may be a resource that empowers
adults to cope proactively.
A group of 86 individuals in late adulthood was studied. The following research
methods were used: Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) by Ardelt, adapted by
Steuden, Brudek and Izdebski and The Proactive Coping Inventory (Polish Adaptation:
PCI) by Sęk, Pasikowski, Taubert, Greenglass and Schwarzer.
The results of the study confirm the explanatory role of wisdom for the preference
of coping strategies in late adulthood. Wisdom in the affective dimension proved to be
a predictor of proactive, reflective, and preventive coping and strategic planning. The
affective dimension explained variability in the use of instrumental and emotional support-seeking strategies.
Keywords: wisdom, coping, proactivity, late adulthood
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu było ukazanie roli mądrości w wyjaśnianiu stosowania strategii radzenia sobie z codziennymi stresującymi wydarzeniami życiowymi
u osób w późnej dorosłości. Zgodnie z badaniami Ardelt, mądrość, rozumiana jako złożenie komponentu poznawczego, refleksyjnego i emocjonalnego, może być zasobem
uzdalniającym osoby dorosłe do proaktywnego radzenia sobie.
Badaniu poddano grupę 86 osób w późnej dorosłości. Posłużono się następującymi
metodami badawczymi: Trzywymiarową Skalą Mądrości Życiowej (Three-Dimensional
Wisdom Scale: 3D-WS) autorstwa Ardelt, w adaptacji Steuden, Brudka i Izdebskiego, oraz Kwestionariuszem Reakcji na Codzienne Wydarzenia (The Proactive Coping
Inventory – Polish Adaptation: PCI) Sęk, Pasikowskiego, Tauberta, Greenglass i Schwarzera.
Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają wyjaśniającą rolę mądrości dla
preferencji podejmowanych strategii zaradczych w późnej dorosłości. Mądrość w wymiarze afektywnym okazała się predyktorem proaktywnego, refleksyjnego i prewencyjnego radzenia sobie oraz strategicznego planowania. Wymiar afektywny wyjaśniał
zmienność stosowania strategii poszukiwania wsparcia instrumentalnego i emocjonalnego.
Słowa kluczowe: mądrość, radzenie sobie, proaktywność, późna dorosłość

Wstęp
Zagadnienia takie jak mądrość, twardość charakteru czy umiejętność dobrego poradzenia sobie z problemami w życiu człowieka, które dotąd stawały
w centrum zainteresowania głównie filozofów i teologów, mają również swoje
odbicie w psychicznym przeżywaniu tych fenomenów. W potocznym rozumieniu są one nierozdzielne. Człowiek mądry to przecież ten, który potrafi zachować hart ducha i nieugiętą postawę wobec przeciwności. Skoro jednak, jak
pisał św. Jan Paweł II (1981), „nauka winna sprzymierzyć się z mądrością”,
nieuchronna wydaje się wobec tego konieczność uzgodnienia spojrzeń i pojęć,
by zobaczyć psychologię jako system, w którym wiele mianowników może być
wspólnych2. Niniejszy artykuł będzie próbą opisania roli psychologicznie definiowanej i mierzonej mądrości dla sposobów, w jakie osoby starsze zmagają się
z trudami dnia codziennego.

2

J an Paweł II, Familiaris Consortio. Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do
biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Rzym 1981.
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1.1. Mądrość w ujęciu psychologicznym
Mądrość jest pojęciem interdyscyplinarnym i trudno o jednoznaczną, wspólną definicję mądrości. Przez wieki pytanie o znaczenie mądrości było przedmiotem filozoficznych dociekań nad ludzkim doświadczeniem. Pozostaje rzeczą
znamienną, że zarówno filozofia Zachodu (m.in. dzieła Platona i Arystotelesa),
jak i dociekania wschodnich myślicieli (Konfucjusza, Buddy) oraz tradycje
religijne czy literatura, jako jedno z centralnych zagadnień stawiają mądrość.
Mądrość wiąże się z cennymi korzyściami i dla społeczeństwa, stąd stała się
w XX w. przedmiotem zainteresowań psychologów rozwojowych jako wyznacznik dojrzałej osobowości3.
Na przestrzeni lat mądrość była definiowana w psychologii na różne sposoby. W modelu Berlińskim mądrość jest ujmowana w podejściu poznawczym
jako system wiedzy eksperckiej, stosowanej w odniesieniu do kierowania życiem, zarządzania nim i do jego bilansu4. Ujęcia integracyjne definiują mądrość
jako połączenie elementów poznawczych i afektywnych, takich jak równowaga
pomiędzy zaangażowaniem emocjonalnym a dystansem, działaniem i bezczynnością; wątpliwości w radzeniu sobie ze zmiennymi kolejami losu5; głęboki,
właściwy wgląd i rozumienie siebie oraz kwestii egzystencjalnych; zdolność
do umiejętnego, życzliwego reagowania na innych6; chęć do zgłębiania wiedzy;
umiejętność zarządzania emocjami; samowiedza, zdolność do przewodzenia innym czy altruizm7. Pozapoznawcze definicje mądrości ujmują ją na gruncie psychologii jako zdolność do autotranscendencji8. W modelu HERO(E) Webstera,
mądrość jest ujmowana jako konstrukt, który łączy krytyczne wydarzenia życiowe, zdolność do regulacji emocji, refleksyjność, otwartość na doświadczenie

 Zob. E. H. Erikson., Childhood and society, New York 1950; P. B. Baltes, U. M. Staudinger, Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence,
„American Psychologist” 55 (2000) 1, s. 122-136; L. L. Carstensen, C. E. Löckenhoff, Aging,
emotion, and evolution, „Annals of the New York Academy of Sciences” 1000 (2003) 1,
s. 152-179.
4
Por. P. B. Baltes, U. M. Staudinger, Wisdom, s. 122-136.
5
Por. J. E. Birren, L. M. Fisher, The elements of wisdom: Overview and integration, [w:] R. J. Sternberg [red.], Wisdom: Its nature, origins, and development, New York 1990, s. 317-332.
6
Zob. R. Walsh, What is wisdom? Cross-cultural and cross-disciplinary syntheses, „Review of
General Psychology” 19 (2015) 3, s. 278-293.
7
Zob. J. A. Greene, S. C. Brown, The Wisdom Development Scale: Further validity investigations, „The International Journal of Aging and Human Development” 68 (2009) 4, s. 289-320.
8
Por. M. R. Levenson, P. A. Jennings, C. M. Aldwin, R. W. Shiraishi, Self-transcendence: Conceptualization and measurement, „International Journal of Aging & Human Development” 60
(2005) 2, s. 127-143.
3
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i humor9. Mądrość w ujęciu ogólnym (general wisdom) odnosi się do wglądu
i wiedzy o życiu w ogólności, co sprawia, że osoba ją posiadająca może służyć
cenną radą. Mądrość w ujęciu osobistym (personal wisdom) dotyczy zasadniczo
mądrości w odniesieniu do życia danej osoby, co w praktyce oznacza wgląd
w siebie, samowiedzę, zdolność do poradzenia sobie z zawiłościami życia i troskę o dobrostan osób w otoczeniu10. Najbardziej aktualny i kompleksowy przegląd psychologicznych ujęć mądrości oraz propozycje ich integracji znajdziemy
w opracowaniu Grossmanna i współpracowników11.
Model mądrości przyjęty na potrzeby badania opisywanego w niniejszym
artykule zaproponowała i rozwinęła Ardelt12. W swoim trzywymiarowym modelu mądrości (Three-Dimensional Wisdom Model – 3D-WM) definiuje ją
jako wieloaspektowy konstrukt, w którym każdy z trzech wyróżnianych przez
nią wymiarów jest odrębny, ale równocześnie składa się wraz z pozostałymi
w jedną poznawczo-emocjonalną zdolność, rozumianą jako mądrość w ujęciu
ogólnym. Wymiar poznawczy (cognitive dimension) mądrości jest zdolnością
do wszechstronnego spojrzenia na sytuację, ujmowania zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych jej aspektów oraz do zrozumienia ograniczeń ludzkiego poznania, jak również nieprzewidywalności i niepewności, jakie niesie ze sobą
życie. Refleksyjny wymiar mądrości (reflective dimension) jest zdolnością do
redukowania skoncentrowania na sobie, zmniejszenia subiektywności i projekcji, tak by przekroczyć własną perspektywę i potrafić spojrzeć na wydarzenia
z perspektywy innych ludzi. Wymiar ten odnosi się również do wglądu w motywację własnego zachowania oraz zachowania innych, do czego niezbędna jest
umiejętność adekwatnej regulacji emocji. Wymiar współodczuwania (compassionate dimension) oznacza z kolei zdolność odczuwania pozytywnych emocji
względem innych ludzi, takich jak współczucie i sympatia oraz zaangażowanie
w zachowania wspierające i opiekuńcze. Wyklucza on zobojętnienie czy przejawianie negatywnych emocji i zachowań względem innych. Zaletą wykorzystania teorii Ardelt jest jej względna oszczędność poznawcza i zgodność z więk-

9

10

11

12

 ob. J. D. Webster, An exploratory analysis of a self-assessed wisdom scale, „Journal of Adult
Z
Development” 10 (2003) 1, s. 13-22.
Zob. U. M. Staudinger, The need to distinguish personal from general wisdom: A short history
and empirical evidence, [w:] M. Ferrari, N. M. Weststrate [red.], The scientific study of personal wisdom: From contemplative traditions to neuroscience, New York 2013, s. 3-19.
Zob. I. Grossmann, N. M. Weststrat, M. Ardelt, J. P. Brienza, M. Dong, M. Ferrari, M. A. Fournier, C. S. Hu, H. C. Nusbaum, J. Vervaeke, The Science of Wisdom in a Polarized World:
Knowns and Unknowns, „Psychological Inquiry” 31 (2020) 2, s. 103-133.
Zob. M. Ardelt, Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale, „Research on
Aging” 25 (2003) 3, s. 275-324.
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szością potocznych, jak i naukowych teorii mądrości13. Do pomiaru mądrości
w tym ujęciu stosuje się trzywymiarową skalę mądrości (Three-Dimensional
Wisdom Scale – 3D-WS) autorstwa Ardelt14.

1.2. Mądrość jako zasób w radzeniu sobie
z trudnymi wydarzeniami życiowymi
To, w jaki sposób osoba reaguje w sytuacji stresowej i jakie strategie dobiera, zależy od wielu czynników, gdzie poza samą sytuacją stresową na radzenie
sobie wpływają aktualny stan psychofizyczny jednostki, płeć, wiek, wykształcenie, ale również i uwarunkowania osobowościowe15. Do najczęściej badanych
zasobów osobistych należą m.in.: poczucie własnej skuteczności, osobowość
(konkretna, korzystna konfiguracja jej cech16), optymizm17, poczucie humoru,
wysoka samoocena, umiejętność odnalezienia sensu, poczucie koherencji, inteligencja emocjonalna, pozytywne emocje18, twardość (hardiness) czy temperament19. Zasobem osobistym, współdecydującym o tym, jak wyglądają procesy
radzenia sobie u danej osoby, jest również mądrość.
W swoim badaniach jakościowych Ardelt20 sprawdziła, jak mądre osoby w późnej dorosłości radziły sobie z kryzysami i przeciwnościami w życiu.
Rezultaty badania pokazały, że osoby starsze, charakteryzujące się mądrością,
potrafiły mentalnie zdystansować się od stresujących sytuacji, by odzyskać
równowagę psychiczną, bardziej aktywnie, najlepiej jak umiały, radziły sobie
z kryzysami – zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Seniorzy, których charakteryzował wysoki poziom mądrości, potrafili również uczyć się na podstawie
Zob. M. Ardelt, Wisdom, age, and well-being, [w:] K. W. Schaie, S. L. Willis [red.], Handbook
of the psychology of aging, Amsterdam 2011, s. 279-291.
14
Zob. M. Ardelt, Empirical assessment, s. 275-324.
15
 Zob. K. Wrześniewski, Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:]
I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne
i metodologiczne, Katowice 2000, s. 44-64.
16
 Zob. E. P. Hambrick, D. M. McCord, Proactive Coping and its Relation to the Five-Factor
Model of Personality, „Individual Differences Research” 8 (2010) 2, s. 67-77.
17
Zob. A. K. Uskul, E. Greenglass, Psychological well-being in a Turkish-Canadian sample,
„Anxiety, Stress and Coping” 18 (2005), s. 169-178.
18
M. M. Tugade, B. L. Fredrickson, Resilient Individuals Use Positive Emotions to Bounce Back
From Negative Emotional Experiences, „Journal of Personality and Social Psychology” 86
(2004) 2, s. 320-333.
19
 J. Strelau, Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki
stresu oraz radzenia sobie ze stresem, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak [red.], Człowiek
w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice 2000, s. 88-132.
20
 M. Ardelt, How Wise People Cope with Crises and Obstacles in Life, „Revision” 28 (2005)
1, s. 7-19.
13
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swoich doświadczeń i stosować zdobytą na przestrzeni lat wiedzę do aktualnej
sytuacji. Inne badania, przeprowadzone na grupie osób starszych, pokazały, że
mądrość w ujęciu trzywymiarowym, a szczególnie jej refleksyjny wymiar, stanowiła ochronę przed negatywnymi skutkami konfrontacji z własną śmiercią,
niepełnosprawnością czy też trudnymi wydarzeniami życiowymi21. W badaniach, które przeprowadzili Etezadi i Pushkar, mądrość wiązała się z radzeniem
sobie skoncentrowanym na problemie i z pozytywną reinterpretacją stresujących wydarzeń życiowych22. Badania pokazują również, że mądrość, ujmowana
w podejściu poznawczym jako takie cechy charakteru jak umiłowanie nauki,
oryginalność, ciekawość czy osąd, negatywnie korelowała ze stresem23. Mądrość stanowi również zasób do radzenia sobie ze stresem o charakterze traumatycznym. Wyraźnie pokazują to badania, które przeprowadzili Webster i Deng24.
Pokazali oni mediacyjny mechanizm, w którym mądrość prowadziła do ponownej oceny poznawczej podstawowych przekonań na temat siebie, innych, świata
i przyszłości w kontekście retrospektywnie przywoływanych wydarzeń.

1.3. Psychologiczne rozumienie radzenia sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem codziennego życia jest jednym z istotnych aspektów ludzkiej egzystencji. Jako złożony proces opiera się na wielu zmiennych,
które charakteryzują samą osobę, środowisko i rodzaj doświadczanego stresora.
Najbardziej rozpowszechnionym modelem stresu i radzenia sobie, który doczekał się licznych weryfikacji empirycznych, jest model transakcyjny25. Zgodnie
z nim radzenie sobie opiera się na interakcji pomiędzy indywidualną oceną poznawczą i odpowiedzią na bodziec. Osoba w pierwszej kolejności ocenia bodziec pod kątem jego zagrażającego charakteru. Jeżeli w wyniku oceny zostaje
 Zob. M. Ardelt, C. A. Edwards, Wisdom at the End of Life: An Analysis of Mediating and Moderating Relations Between Wisdom and Subjective Well-Being, „The Journals of Gerontology
Series B: Psychological Sciences and Social Sciences” 71 (2015) 3, s. 502-513; M. Ardelt,
D. V. Jeste, Wisdom and Hard Times: The Ameliorating Effect of Wisdom on the Negative Association Between Adverse Life Events and Well-Being, „The Journals of Gerontology Series B:
Psychological Sciences and Social Sciences” 73 (2018) 8, s. 1374-1383.
22
 Zob. S. Etezadi, D. Pushkar, Why are wise people happier? An explanatory model of wisdom
and emotional well-being in older adults, „Journal of Happiness Studies” 14 (2013) 3, s. 929950.
23
Zob. J. B. Avey, F. Luthans, S. T. Hannah, D. Sweetman, C. Peterson, Impact of employees‘
character strengths of wisdom on stress and creative performance, „Human Resource Management Journal”, 22 (2012) 2, s. 165-181.
24
Zob. J. D. Webster, X. C. Deng, Paths from trauma to intrapersonal strength: Worldview,
posttraumatic growth, and wisdom, „Journal of Loss and Trauma” 20 (2015) 3, s. 253-266.
25
Zob. R. S. Lazarus, S. Folkman, Stress appraisal and coping, New York 1984.
21
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zidentyfikowane źródło potencjalnego zagrożenia, osoba angażuje się w zachowanie zaradcze. W modelu zaproponowanym przez Lazarusa i Folkman26
odpowiedź na bodziec może przyjmować dwie postaci – postępowania skoncentrowanego na problemie lub na emocjach. Radzenie sobie skoncentrowane na problemie obejmuje strategie mające na celu wpływ na zmianę sytuacji,
podczas gdy strategie skupione na emocjach obejmują wysiłki ukierunkowane
na minimalizację psychologicznego dystresu. Nowsze teorie radzenia sobie ze
stresem wskazują na jeszcze jedną oś, na której należy pozycjonować podejmowane wysiłki zaradcze. Aspinwall i Taylor zwrócili uwagę na radzenie sobie,
które koncentruje się nie tyle na odpowiedzi na zaistniały stresor, co jest zorientowane na przyszłość i oparte o stawianie wyzwań27. Pokazali oni, że osoba nie
tylko reaguje na bodziec, a zatem oddziałuje reaktywnie, ale może podejmować proaktywne wysiłki, by przygotować się na przyszłe stresory. Rozwijając
koncepcję proaktywnego radzenia sobie, Schwarzer zidentyfikował dwa rodzaje aktywnego, zorientowanego na przyszłość radzenia sobie – styl prewencyjny i proaktywny28. Prewencyjne radzenie sobie oznacza budowanie zasobów,
poprzez wysiłki skoncentrowane na zminimalizowaniu negatywnych skutków
nadchodzących wydarzeń. Tymczasem proaktywne radzenie sobie oznacza rozwijanie zasobów, służące temu, by stawiać sobie wyzwania i dążyć do osobistego wzrostu. Podczas gdy prewencyjne radzenie sobie odzwierciedla klasyczne ujmowanie radzenia sobie jako odpowiedzi na zagrożenie, proaktywne
radzenie sobie przeformułowuje rozumienie stresu z zagrożenia na wyzwanie29.
Osoby zorientowane proaktywnie przejawiają tendencję do samodoskonalenia,
by w przyszłości uniknąć niekorzystnych sytuacji życiowych. Funkcjonowanie
tej strategii jako zasobu w radzeniu sobie z ryzykiem wypalenia zawodowego
potwierdzili w swoich badaniach Chang i Chan, gdzie proaktywne radzenie sobie okazało się częściowo mediować zależność pomiędzy optymizmem a wypaleniem30. Zdolność do proaktywnych zachowań okazuje się mieć potwierdzone
w badaniach zakorzenienie w strukturze osobowości. Jak pokazali Straud, McNaughton-Cassill i Fuhrman, dodatnimi predyktorami proaktywnego radzenia
sobie są sumienność, otwartość na doświadczenie i ekstrawersja, zaś ujemnym
26

27

28

29

30

Zob. R. S. Lazarus, S. Folkman, Transactional theory and research on emotions and coping,
„European Journal of Personality” 1 (1987), s. 141-169.
Zob. L. G. Aspinwall, S. E. Taylor, A stitch in time: Self-regulation and proactive coping,
„Psychological Bulletin” 121 (1997), s. 417-436.
Zob. R. Schwarzer, Stress, resources, and proactive coping, „Applied Psychology: An International Review” 50 (2001) 3, s. 400-407.
Zob. E. Greenglass, Chapter 3. Proactive coping, [w:] E. Frydenberg [red.], Beyond coping:
Meeting goals, vision, and challenges, London 2002, s. 37-62; R. Schwarzer, Stress, s. 400-407.
Zob. Y. Chang, H.-J. Chan, Optimism and proactive coping in relation to burnout among nurses, „Journal of Nursing Management” 23 (2003) 3, s. 401-408.
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neurotyczność31. Z kolei predyktorami prewencyjnego radzenia sobie okazały
się jedynie sumienność i otwartość na doświadczenie.
Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule było sprawdzenie tego,
w jaki sposób mądrość wyjaśnia stosowanie konkretnych strategii radzenia sobie. Zależności te sprawdzono w grupie osób w późnej dorosłości. Postawiono
następujące hipotezy szczegółowe:
Hipoteza 1. Poznawczy wymiar mądrości jest dodatnim predyktorem proaktywnego radzenia sobie, strategicznego planowania i poszukiwania wsparcia instrumentalnego.
Hipoteza 2. Empatyczny i samoświadomościowy wymiar mądrości są dodatnimi predyktorami stosowania strategii refleksyjnego i prewencyjnego radzenia sobie.
Hipoteza 3. Afektywny i empatyczny wymiar mądrości są predyktorami
stosowania strategii poszukiwania wsparcia emocjonalnego.
Na poparcie powyższych hipotez należy zauważyć, iż mądrość w koncepcji
Ardelt, jako konstrukt wielowymiarowy, pozwala na uwypuklenie i doprecyzowanie danego aspektu osobowości, który decyduje o konkretnych zdolnościach
osoby. Proaktywne radzenie sobie, które zakłada autonomiczne stawianie sobie
celów i podejmowanie poznawczych i behawioralnych działań w celu ich zdobycia, jest w swej naturze zbliżone do tego, co Ardelt zidentyfikowała u osób
mądrych jako aktywne radzenie sobie (przez przeformułowanie problemu czy
przejmowanie kontroli nad sytuacją). Dlatego też poszczególne wymiary mądrości mogą w różny sposób towarzyszyć konkretnym sposobom radzenia sobie.
Założenie wydaje się słusznym w świetle zestawienia teorii Ardelt z proaktywnym ujmowaniem zagadnienia zaradczości. Przypuszczenie to wynika z tego, że
poznawczy wymiar mądrości, podobnie jak proaktywne radzenie sobie, angażuje poznawczy aspekt funkcjonowania człowieka w trud zrozumienia sytuacji
problemowej32. W tym wymiarze mądrości mieści się również zdolność do pełnego i kompletnego zrozumienia zagadnienia, co koresponduje z poznawczym
opracowaniem i z rozbijaniem zadania na mniejsze jednostki w strategicznym
planowaniu badanym przez Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia
31

32

 ob. C. Straud, M. McNaughton-Cassill, R. Fuhrman, The role of the Five Factor Model of
Z
personality with proactive coping and preventative coping among college students, „Personality And Individual Differences” 83 (2015), s. 60-64.
Por. A. Bergsma, M. Ardelt, Self-reported wisdom and happiness: An empirical investigation,
„Journal of Happiness Studies”, 13 (2012) 3, s. 481-499.
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(PCI33). Także umieszczenie w poznawczym wymiarze mądrości poszukiwania
wiedzy o różnych aspektach wydarzeń każe przypuszczać, że ten aspekt mądrości może wyjaśniać poszukiwanie wsparcia instrumentalnego, które charakteryzuje się szukaniem porady i informacji.
Predykcyjną rolę wymiaru empatycznego i samoświadomościowego (pierwotnie występującego jako wymiar refleksyjny34) może uzasadniać fakt, że zawarta w tych wymiarach mądrości zdolność do przyjmowania wielu perspektyw
w percepcji zjawiska może brać udział w symulowaniu i rozmyślaniach nad
różnymi możliwymi rozwiązaniami problemu (co stanowi istotę refleksyjnej
strategii radzenia sobie) oraz wspierać zdolność antycypacji możliwych stresorów (a więc radzenie prewencyjne35).
Osoba mądra, obdarzona zdolnością wczuwania się w sytuację innych i pozytywnie do nich ustosunkowana oraz wyzbyta koncentracji na sobie, a zatem
mająca wysoki poziom mądrości w wymiarze afektywnym, wydaje się być
zdolna do otwarcia się na ludzi, wywoływania sympatii oraz poszukiwania ich
emocjonalnego wsparcia36.

2. Metodologia badań
W niniejszej części artykułu zostanie zaprezentowana metodologia badań
empirycznych, które zostały przeprowadzone w celu weryfikacji postawionych
hipotez. Po dokonaniu charakterystyki grupy i procedury badania, zostaną również przedstawione metody, jakimi badani byli uczestnicy.

2.1. Osoby badane
W celu weryfikacji postawionych hipotez poddano badaniu grupę osób
w późnej dorosłości. W grupie osób badanych (N=86) znajdowały się osoby
w przedziale wiekowym 61-81 lat (M=67,5; SD=5,1). Pośród nich było 70 kobiet i 16 mężczyzn. Duży udział liczbowy w badanej grupie mieli słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie. Z tego też względu więcej
33

34
35

36

Zob. H. Sęk, T. Pasikowski, S. Taubert, E. Greenglass, R. Schwarzer, Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia [The Proactive Coping Inventory (PCI): Polish Version], 2002,
http://userpage.fu-berlin.de/~health/pol_pci.htm, (20.05.2021).
Zob. M. Ardelt, Empirical assessment, s. 275-324.
M. Ardelt, Being wise at any age, [w:] S. J. Lopez [red.], Positive psychology: Exploring the
best in people. Volume 1: Discovering human strengths,Westport, CT 2008, s. 86.
M. Ardelt, Wisdom as Expert Knowledge System: A Critical Review of a Contemporary Operationalization of an Ancient Concept, „Human Development 47 (2004), s. 276.
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niż połowę grupy stanowiły osoby zamieszkałe w miejscowości do 25 tys.
(N=55), 13 osób mieszkało na wsi, 17 w mieście średniej wielkości, a 1 osoba
w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. Niemal wszystkie osoby były już
na emeryturze (N=76) lub rencie (N=8), a jedynie dwie były jeszcze czynne
zawodowo. Blisko połowa osób badanych w tej grupie wskazała wykształcenie
średnie (N=44), a ponad 1/3 posiadała wykształcenie wyższe. Swoją sytuację
materialną badani oceniali w głównej mierze jako przeciętną (N=55) lub dobrą
(N=28). Nieco ponad połowa osób żyła w małżeństwie (N=51), a blisko 1/4
była owdowiała (N=20). Stan zdrowia badani oceniali głównie jako przeciętny
(N=54), a niemal wszyscy pozostali jako dobry (N=26).

2.2. Procedura
Wszyscy badani byli dobrani pod kątem wieku do grupy osób w późnej dorosłości (powyżej 60 lat). Dobór badanych nie odbywał się co prawda
z uwzględnieniem zasad randomizacji, jednakże zważywszy na korelacyjny
charakter badań i dobranie próby z różnych środowisk, można wnioskować
o minimalnym wpływie czynnika sposobu doboru grupy. Badania kwestionariuszowe przeprowadzono głównie na Pomorzu Zachodnim i Środkowym, jak
również częściowo na Lubelszczyźnie.

2.3. Narzędzia badawcze
2.3.1. Trzywymiarowa Skala Mądrości Życiowej (3D-WS)
Dla pomiaru mądrości zastosowano skalę 3D-WS (Three-Dimensional Wisdom Scale) autorstwa Ardelt (2003) w adaptacji Steuden, Brudka i Izdebskiego37. Skala ta w swojej oryginalnej wersji pozwala na ocenę jej trzech wymiarów: poznawczego (cognitive dimention), refleksyjnego (reflective dimention)
i afektywnego (affective/compassionate dimention) oraz wyniku ogólnego.
Adaptację skali 3D-WS przeprowadzono zgodnie ze standardami dotyczącymi translacji testów psychologicznych38. Przeprowadzone analizy czynnikowe
i modelowanie strukturalne pokazały, że właściwym modelem dla polskiej wersji, którą zweryfikowano na podstawie badań 475 osób na terenie całej Polski,
jest rozwiązanie czteroczynnikowe. Komponent refleksyjny nie sprostał założeZob. S. Steuden, P. Brudek, P. Izdebski, Polish Adaptation of Monika Ardelt‘s Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS), „Annals of Psychology” 19 (2016) 4, s. 767-789.
38
 Zob. R. Drwal, Adaptacja kwestionariuszy osobowości: wybrane zagadnienia i techniki, Warszawa 1995.
37
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niu jednowymiarowości, stąd – poprzez analizę treściową pozycji – wyodrębniono dwa jego aspekty – samoświadomościowy oraz empatyczny. Wskaźniki
dopasowania modelu pokazały, że jest on wystarczająco dopasowany do danych
(CMIN/df = 2,708; RMSEA = 0,071; GFI = 0,920; CFI = 0,893; TLI = 0,866).
Rzetelność całej skali, mierzona α Cronbacha wyniosła 0,86, w podskalach zaś,
dla wymiaru poznawczego – 0,77; afektywnego – 0,64; samoświadomościowego – 0,73; empatycznego – 0,72. W badaniach księży emerytów uzyskano następujące poziomy rzetelności: dla całej skali, mierzona α Cronbacha wyniosła
0,67, w podskalach zaś, dla wymiaru poznawczego – 0,70; afektywnego – 0,65;
samoświadomościowego – 0,74; empatycznego – 0,7039. Skala wydaje się zatem adekwatna dla badania osób w późnej dorosłości.
Analizy zależności pomiędzy podskalami a wiekiem pokazały różnice we
wszystkich wymiarach mądrości, poza wymiarem samoświadomościowym.
Związek mądrości (wyniku ogólnego) z wiekiem przyjął postać związku krzywoliniowego (odwrócona litera „U”), co sugeruje zależność mądrości od zdolności poznawczych jednostki40 (por. Thomas i in., 2017).
Skala 3D-WS składa się z 39 stwierdzeń, które oceniane są na 5-stopniowej
skali, gdzie badani zaznaczają w pustych miejscach odpowiedzi: tak; raczej tak;
i tak i nie; raczej nie; nie. W ostatecznej wersji polskiej skali 3D-WS w ramach poszczególnych wymiarów znalazło się: dla wymiaru poznawczego – 14
itemów (np. „Staram się przewidzieć i unikać sytuacji, gdzie prawdopodobnie
trzeba będzie coś głęboko przemyśleć”); dla wymiaru afektywnego – 13 itemów
(np. „Irytują mnie nieszczęśliwi ludzie, którzy jedynie użalają się nad sobą”);
dla wymiaru samoświadomościowego – 7 itemów (np. „Czułbym się dużo lepiej, gdyby moja obecna sytuacja była inna”); dla wymiaru empatycznego – 5
itemów (np. „W przypadku różnicy zdań, zanim podejmę decyzję, staram się
poznać punkt widzenia każdej strony”). Wyniki oblicza się zgodnie z kluczem,
uwzględniając odwrócone pozycje.

2.3.2. Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia (PCI)
Dla pomiaru strategii radzenia sobie wykorzystano Kwestionariusz Reakcji
na Codzienne Wydarzenia PCI (The Proactive Coping Inventory – Polish Adaptation), autorstwa Sęk, Pasikowskiego, Tauberta, Greenglass i Schwarzera41.
 Zob. A. Falewicz, Podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania satysfakcji z życia księży rzymskokatolickich na emeryturze. Niepublikowana praca doktorska, Lublin 2019.
40
 M. L. Thomas, K. J. Bangen, M. Ardelt, D. V., Development of a 12-item abbreviated ThreeDimensional Wisdom Scale (3D-WS-12): Item selection and psychometric properties „Assessment” 24 (2017), s. 71-82.
41
Zob. H. Sęk, T. Pasikowski, S. Taubert, E. Greenglass, R. Schwarzer R., Kwestionariusz.
39
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Służy on do badania proaktywnego radzenia sobie ze stresem. Jest to narzędzie
składające się w 55 pozycji, które są oceniane na 4-stopniowej skali Likerta
(od 1 – „nigdy” do 4 – „zawsze”). Kwestionariusz został zaprojektowany jako
narzędzie wielowymiarowe dla oceny różnych przejawów radzenia sobie, jakie
osoby wykorzystują w sytuacjach stresowych, jak również w obliczu antycypowanego stresu lub nadchodzących trudnych sytuacji. Kwestionariusz składa
się z siedmiu skal. Rzetelności, uzyskane przez twórców skali podczas polskiej
adaptacji, umieszczono w nawiasach.
a) proaktywne radzenie sobie – (14 itemów; α=0,87);
b) refleksyjne radzenie sobie – (11 itemów; α=0,86);
c) strategiczne planowanie – (4 itemy; α=0,74);
d) prewencyjne radzenie sobie – (10 itemów; α=0,79);
e) poszukiwanie wsparcia instrumentalnego – (8 itemów; α=0,81);
f) poszukiwanie wsparcia emocjonalnego – (5 itemów; α=0,72);
7) unikowe radzenie sobie – (3 itemy; α=0,67).
Polska adaptacja uzyskała satysfakcjonujące właściwości psychometryczne, co potwierdza jej poprawność, jak i zgodność międzykulturową skali42. Poszczególne skale korelują ze sobą, co wskazuje na to, że struktura skali nie jest
w pełni ortogonalna. Brak jest korelacji pomiędzy proaktywnym i unikowym
radzeniem sobie. Nie wykazano również zależności pomiędzy proaktywnym radzeniem sobie i poszukiwaniem wsparcia instrumentalnego. Pokazuje to niezależność obu tych strategii.

3. Wyniki badań
W niniejszej części zostaną zaprezentowane rezultaty badań własnych, jakie były przeprowadzone w grupie osób w późnej dorosłości. Poniższa tabela przedstawia macierz korelacji pomiędzy wynikami skali mądrości 3D-WS
i strategiami radzenia sobie wg Kwestionariusza Reakcji na Codzienne Wydarzenia PCI dla osób w późnej dorosłości.

42

Tamże.
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Tabela 1. Współczynnik korelacji r-Pearsona
między wynikami 3D-WS a PCI w grupie osób w późnej dorosłości (N=86)
Skale PCI

poznawczy

Wymiary 3D-WS
samoświadoafektywny
empatyczny
mościowy

wynik
ogólny

proaktywne
radzenie sobie

0,11

0,22*

-0,06

0,38***

0,23*

refleksyjne
radzenie sobie

-0,04

0,20*

0,01

0,44***

0,23*

strategiczne
planowanie

-0,06

0,13

0,05

0,38***

0,20*

prewencyjne
radzenie sobie

-0,04

0,16

0,003

0,37***

0,19*

poszukiwanie
wsparcia
instrumentalnego

0,05

0,27**

0,11

0,17

0,21*

poszukiwanie
wsparcia
emocjonalnego

0,05

0,42***

0,18*

0,17

0,29**

unikowe
radzenie sobie

-0,002

0,15

0,08

0,13

0,13

Oznaczenia istotności: * p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001; istotności dwustronne

W badanej grupie empatyczny wymiar mądrości w umiarkowanym stopniu
koreluje z refleksyjnym radzeniem sobie, a z proaktywnym radzeniem sobie,
strategicznym planowaniem i prewencyjnym radzeniem sobie wykazuje słaby,
pozytywny związek. Mądrość w wymiarze ogólnym przejawia niskie, pozytywne zależności ze wszystkimi strategiami radzenia sobie, poza unikową. Afektywny wymiar mądrości koreluje na niskim poziomie z proaktywnym i refleksyjnym radzeniem sobie oraz z poszukiwaniem wsparcia instrumentalnego, natomiast w umiarkowanym stopniu z poszukiwaniem wsparcia emocjonalnego.
Analizy te pokazały, że oba konstrukty – mądrość i strategie radzenia sobie – są
ze sobą powiązane.
W dalszej kolejności, chcąc odpowiedzieć na pytanie o to, jaki jest udział
mądrości w wyjaśnianiu poszczególnych strategii radzenia sobie ze stresem, dokonano analizy regresji. Wyniki przeprowadzonych obliczeń zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
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Tabela 2. Wyniki analizy regresji wielokrotnej –
udział podwymiarów mądrości w wyjaśnianiu poszczególnych strategii
radzenia sobie ze stresem (N=86)
Zmienne wyjaśniające

Zmienne wyjaśniane

Wymiar empatyczny

→

Wymiar empatyczny

→

Wymiar empatyczny

→

Wymiar empatyczny

→

Wymiar afektywny

→

Wymiar afektywny

→

proaktywne
radzenie sobie
R2=0,13; ww=13%
refleksyjne
radzenie sobie
R2=0,18; ww=18%
strategiczne
planowanie
R2=0,14; ww=14%
prewencyjne
radzenie sobie
R2=0,13; ww=13%
poszukiwanie wsparcia
instrumentalnego
R2=0,6; ww=6%
poszukiwanie wsparcia
emocjonalnego
R2=0,17; ww=17%

β

p

0,38

***

0,44

***

0,38

***

0,37

***

0,27

**

0,42

***

Oznaczenia: β – standaryzowana waga regresyjna; R2 – współczynnik determinacji; ww
– procent wyjaśnionej wariancji; p – poziom istotności statystycznej; *** p≤0,001; **
p≤0,01

W badanej grupie osób w późnej dorosłości wymiar poznawczy i samoświadomościowy nie okazały się być predyktorami dla żadnej ze strategii,
co pozwala odrzucić hipotezę 1 i częściowo 2. Empatyczny wymiar wyjaśniał
13% zmienności proaktywnego radzenia sobie. Ten sam komponent mądrości
wyjaśniał w 18% refleksyjne radzenie sobie, w 14% strategiczne planowanie
i w 13% prewencyjne radzenie sobie. Tym samym hipoteza 2 znalazła swoje
częściowe potwierdzenie. Wymiar afektywny wyjaśniał w 17% zmienność strategii poszukiwania wsparcia emocjonalnego, a w 6% poszukiwania wsparcia
instrumentalnego. Pozwala to na częściowe potwierdzenie hipotezy 3, ponieważ
pośród predyktorów wyjaśniających poszukiwanie wsparcia emocjonalnego nie
znalazł się wymiar empatyczny.
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4. Dyskusja
Dotychczasowe badania, jakie przeprowadzono w celu poszukiwania predyktorów zachowań proaktywnych, wykazały związek proaktywności z przyszłościową orientacją temporalną, zorientowaniem na osiąganie celów życiowych i poziomem wykształcenia43. Prezentowana w niniejszym artykule analiza wzajemnych powiązań mądrości i strategii zaradczych w późnej dorosłości
przyniosła wiele istotnych statystycznie wyników i pozwoliła na częściowe potwierdzenie dwóch hipotez.
Aktualnie opisywane badania pokazały, że wymiar empatyczny mądrości
jest predyktorem większości proaktywnie zorientowanych strategii radzenia sobie, w tym bezpośrednio skali obrazującej strategię proaktywną. Okazuje się zatem, że w przypadku tej grupy wiekowej osoby mało skoncentrowane na sobie,
a umiejące przyjmować różne perspektywy w spoglądaniu na świat, wydarzenia
i problemy, mają jednocześnie tendencję do budowania zasobów i traktowania
przyszłych problemów jako wyzwań, a więc przejawiają tendencję do zachowań
proaktywnych44. Jest to pomocne także w zastosowaniu strategii związanych
z antycypacją przyszłych stresorów. Osoba mądra w aspekcie, który uwypukla
cechę refleksyjności, jest zatem bardziej zdolna do symulowania i rozważania
potencjalnych możliwych rozwiązań i ich efektywności oraz generowania hipotetycznych planów działań. Mądrość w ujęciu empatycznym, poprzez zwiększenie częstotliwości stosowania strategicznego planowania, pozwala tworzyć
plany działania ukierunkowane na cel, a poszczególne ich składowe są dzielone
na mniejsze, możliwe do wykonania jednostki. Jednocześnie ten aspekt mądrości pozwala na zwiększenie dostępności prewencyjnego radzenia sobie, co
oznacza umiejętność antycypowania potencjalnych stresorów i podejmowanie
działań, zanim zagrożenie będzie przekraczało zdolności osoby do poradzenia
sobie. Dostrzeganie możliwych trudności w perspektywie przyszłościowej jest
możliwe dzięki dotychczasowemu doświadczeniu i wiedzy45.
Predyktorem dwóch strategii, w których osoba decyduje się na poszukiwanie
wsparcia, zarówno instrumentalnego, jak i emocjonalnego, okazał się afektywny
wymiar mądrości. Okazuje się zatem, że aspekt mądrości uwypuklający rolę pozytywnych emocji, sympatii, opiekuńczości i zaangażowania po stronie innych,
jest ważnym czynnikiem podejmowanych zachowań zaradczych osób starszych.
Osoby mające wysoki poziom mądrości w wymiarze afektywnym mniej koncen ob. C. Ouwehand, D. T. D. de Ridder, J. M. Bensing, Individual differences in the use of
Z
proactive coping strategies by middle-aged and older adults, „Personality and Individual Differences” 45 (2008), s. 28-33.
44
A. Bergsma, M. Ardelt, Self-reported wisdom, s. 484.
45
 M. Brzezińska, Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa 2011, s. 87.
43
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trują się na sobie i potrafią tym samym lepiej zrozumieć innych i – co się wydaje naturalną konsekwencją – działać46. Jak pokazały aktualne badania, dla osób
w późnej dorosłości mądrość w wymiarze afektywnym, rozumiana jako obecność
pozytywnych emocji i zachowań względem innych, sympatia i współodczuwanie,
postawa pełna współodczuwającej miłości, zmniejszona koncentracja na sobie
samym i lepsze zrozumienie zachowania innych ludzi, towarzyszy stosowaniu
adaptacyjnych strategii radzenia sobie, w których osoba jest w stanie uznać swoje
ograniczenia i prosić o pomoc. Jest to potwierdzenie faktu, iż mądrość w teorii
Ardelt jest zakorzeniona w rozumieniu Eriksonowskim. Mądrość jako owoc pomyślnego bilansu życiowego prowadzi do osiągnięcia spokojnego i przepełnionego
sensem poczucia nasycenia swoim życiem47. Starsze osoby, które cechuje mądrość
w aspekcie afektywnym potrafią bardziej realistycznie ocenić swoje zasoby i są
elastyczne w zakresie poszukiwania wsparcia.
Zaskakującym wynikiem może być fakt, iż poznawczy wymiar mądrości nie
okazał się predyktorem zakładanych w hipotezie 1 strategii. Może to wynikać
z potencjalnego osłabienia zdolności poznawczych osób starszych. Jak pokazują
badania Ardelt, poziom funkcjonowania poznawczego ma zasadnicze znaczenie
dla poziomu mądrości w aspekcie poznawczym48.

Zakończenie
Opisywane w niniejszym artykule badanie pokazało, że mądrość jest istotnym czynnikiem wyjaśniającym stosowanie poszczególnych proaktywnie zorientowanych strategii zaradczych wśród osób w późnej dorosłości. Pielęgnowanie oraz rozwój mądrości mogą zatem pełnić ważną rolę w podejmowaniu
właściwych kroków w zmaganiu się z trudnościami codziennego dnia, takimi
jak choroba czy starzenie się. Istotnym rezultatem badań wydaje się fakt, że
poznawczy wymiar mądrości nie bierze udziału w wyjaśnianiu stosowanych
sposobów zmagania się ze stresem u osób starszych. Może być to związane ze
słabnącymi wraz z wiekiem zdolnościami poznawczymi. Udział dwóch innych
aspektów mądrości – empatycznego i afektywnego – pozwala przypuszczać, że
osoby starsze mogą dysponować specyficznymi pokładami mądrości, które nie
zależą wprost od wydajności intelektualnej, ale bardziej od zdobytego doświadczenia i dokonanego bilansu życia. Przeprowadzone badanie zawiera w sobie
46
47

48

Zob. M. Ardelt, Empirical assessment, s. 275-324.
M. Atalay, Psychology Of Crisis: An overallaccount of the psychology of Erikson, „Ekev Academic Review” 33 (2007) 11, s. 22.
Zob. Ardelt, Are older adults wiser than college students? A comparison of two age cohorts,
„Journal of Adult Development” 17 (2010) 4, s. 200.
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pewne ograniczenia, choćby z uwagi na fakt, iż dobór próby nie był losowy
oraz nie zastosowano grupy porównawczej. Tym niemniej może ono inspirować
kolejne badania w zakresie zrozumienia i promowania mądrości jako istotnego
zasobu w zmaganiu się seniorów ze stresem i przeciwnościami.
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Religijność adolescentów uzależnionych
od substancji psychoaktywnych,
odbywających terapię w ośrodku katolickim
Abstract
Religiousness of adolescents addicted to psychoactive substances
undergoing a therapy in a Catholic centre
The topic of this article is religiousness of addicted people. It is based on a survey
research, carried out in a Catholic addiction therapy centre for people aged 14 to 18.
Patients of the facility, mainly boys, were examined with three tests measuring religiousness in the following aspects: emotions towards God, personal relationship with God
and the consistency of religious beliefs of the addicted adolescents.
The theoretical part of the article discusses the issues of the specificity of adolescence, including the development of religiosity at this stage of development and the
specificity of addiction to psychoactive substances in adolescents.
Keywords: Religiousness, addiction to psychoactive substances, adolescence

Streszczenie
Tematem artykułu jest religijność osób uzależnionych. Opiera się on na badaniach
sondażowych przeprowadzonych w katolickim ośrodku terapii uzależnień dla osób
w wieku od 14 do 18 roku życia. Pacjenci ośrodka, głównie chłopcy, zostali przebadani
trzema testami mierzącymi religijność w aspektach: emocji wobec Boga, personalnej
relacji do Boga oraz spójności przekonań religijnych uzależnionych adolescentów.
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W części teoretycznej artykułu omówione zostały zagadnienia specyfiki adolescencji, w tym rozwoju religijności na tym etapie rozwojowym oraz specyfiki uzależnienia
od substancji psychoaktywnych osób dorastających.
Słowa kluczowe: Religijność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, adolescencja

Wstęp
Pontyfikat św. Jana Pawła II cechowała szczególna troska o młodzież. Już
w 1984 r. w L’Oservatore Romano można było znaleźć następujące słowa p
https://orcid.org/apieża, które odnosiły się do młodych ludzi zagrożonych lub
uzależnionych od narkotyków:
Zatroskanie o młodzież, najbardziej narażoną i niewątpliwie wystawioną na niebezpieczeństwa w czterech kręgach życia: w rodzinie, w szkole, w grupach i stowarzyszeniach, młodzież, która staje się nieświadomym celem wyzysku ze strony pozbawionych
poczucia godności i honoru handlarzy; zatroskanie o dzień dzisiejszy i jutrzejszy naszej
cywilizacji, jeśli nie zostaną podjęte w odpowiednim czasie konieczne środki zaradcze,
cywilizacji, która ryzykuje bolesną i dotkliwą plagę, mogącą na długo zaciążyć na dalszych pokoleniach2.

Niestety, obawy św. Jana Pawła II spełniły się. Owa bolesna plaga zaciążyła na kolejnych pokoleniach. Niemal 40 lat później narkomania dotyka coraz młodszych ludzi, a dostępność i różnorodność substancji psychoaktywnych,
którymi adolescenci odurzają się, jest nieporównywalnie większa. Czy to oznacza, że sytuacja jest beznadziejna? W mojej opinii nie, gdyż jak pisze św. Paweł: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska...”
(Rz 5,20)3.
Kościół od samego początku plagi narkomanii był na pierwszej linii frontu,
co więcej jako jedna z pierwszych organizacji zajął się duszpasterstwem, a następnie pomocą osobom uzależnionym i ich terapią. Okazało się, że powrót do
Boga, doświadczenie relacji z Nim, emocje, które temu towarzyszą, i przekonania, czyli odzyskanie lub uformowanie na nowo religijności, warunkuje wytrwanie w trzeźwości i decyzji o nowym życiu. Podczas XXXI Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie papież Franciszek mówił do młodzieży: „Kiedy Jezus
dotyka serca młodego mężczyzny czy młodej dziewczyny, to są oni zdolni do
naprawdę wielkich dzieł”4.
 Cyt. za: Cz. Cekiera, Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin 1993, s. 216-217.
3
 Biblia Tysiąclecia, https://biblia.deon.pl/ (24.06.2021).
4
 Franciszek, Błogosławieni miłosierni. Słowa do młodych, Kraków 2016, s. 62.
2
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Artykuł ten powstał w związku z diagnozą religijności pacjentów NZOZ
Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji
Poznańskiej „Wierzenica”. Chciałem sprawdzić, jak wygląda religijność młodych adolescentów, którzy wpadli w pułapkę uzależnienia, ale jednocześnie
znaleźli na tyle siły, aby podjąć leczenie stacjonarne, na które wybrali ośrodek
katolicki. Chciałem także sprawdzić, jakie składniki religijności, a właściwie
ich osobistej relacji z Bogiem, są ważne dla młodych narkomanów.
Prezentację wyników badań poprzedza dość obszerna część teoretyczna,
która ma na celu zapoznać czytelnika ze specyfiką okresu rozwojowego nazywanego adolescencją oraz rozwojem religijności w tym czasie. Prezentuję
w niej także specyfikę terapii w ośrodku katolickim na przykładzie ośrodka
„Wierzenica”. Przedstawiam również specyfikę narzędzi wykorzystanych przeze mnie do badania religijności oraz prezentuję wyniki wspomnianych badań.

1. Religijność w okresie adolescencji
Zagadnienie religijności nie jest obojętne dla psychologii, która jednak skupia się na jej podmiotowym aspekcie, pozostawiając w tle czy też w szerokim
kontekście aspekt transcendencji5. Nie odnosi się do czynnika nadprzyrodzonego6. Religijność człowieka kształtuje się w okresie jego życia. Nie jest to jednak
proces, który podlega ściśle określonym prawidłowościom i uwarunkowaniem.
Jest to proces, który z jednej strony nakłada się na rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny osoby, a z drugiej wiąże się z uwarunkowaniami kulturowymi
i społecznymi, którym podlega. Rozwój religijności jest szczególnie trudny do
zgeneralizowania w adolescencji, gdyż ten okres życia człowieka wiąże się ze
szczególnie burzliwymi i dynamicznymi zmianami fizycznymi, psychicznymi
oraz wiąże się z kształtowaniem tożsamości i wychodzeniem z obszaru oddziaływań świata dorosłych.

1.1. Specyfika okresu adolescencji
Termin adolescencja pochodzi od łacińskiego słowa adolescere, co oznacza rosnąć, wyrastać, zwiększyć się, wychowywać się7, a kompleksowo bywa
tłumaczone jako wzrastanie ku dorosłości8. W psychologii rozwojowej mianem
 Zob. Z. Kulesz, Religijność w perspektywie psychologicznej, Elbląg 2013, s. 185.
 Zob. H. Grzymała-Moszczyńska, Psychologia religii, Kraków 1991, s. 45.
7
 Słownik łacińsko-polski. Glosbe, https://pl.glosbe.com/la/pl (21.06.2021).
8
 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała [red.], Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa 2008, s. 163.
5
6
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adolescencji określa się okres przejściowy w życiu człowieka, który oddziela
dzieciństwo od dorosłości. Jest to następujący po stabilnym dzieciństwie czas
intensywnych przemian biologicznych, psychicznych, społecznych, a także moralnych. W zakresie fizjologii, w adolescencji, dochodzi do zmian w budowie
i czynnościach ciała, co dokonuje się pod wpływem łącznych oddziaływań procesów nerwowych i hormonalnych, tzw. mechanizmów neuroendokrennych9.
W aspekcie psychologicznym, najważniejszym w okresie dorastania wydaje się
być proces poszukiwania własnej tożsamości. Erikson wskazywał, że około 16
roku życia występuje u adolescenta tzw. kryzys tożsamości. W czasie tym nasilają się konflikty szkolne oraz, zwłaszcza u chłopców, nasilają się zachowania
neurotyczne, czyli przejawy nadwrażliwości emocjonalnej i lękliwości. Kryzys ten, podobnie jak kryzysy sytuacyjne i emocjonalne, stawia przed młodym
człowiekiem zadania rozwojowe. Adolescent musi dokonać wyborów pomiędzy ważnymi dla niego alternatywami. Wybory, które wówczas są dokonywane, w znacznym stopniu determinują dalszy rozwój psychiczny wkraczającego
w dorosłość człowieka10. Psycholodzy rozwojowi wyodrębniają dwa subokresy
adolescencji: wczesną adolescencję – wiek dorastania i późną adolescencję –
wiek młodzieńczy.

1.1.1. Wczesna adolescencja. Wiek dorastania
Wczesna adolescencja, zwana także wiekiem dorastania, przypada na okres
pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Z biologicznego punktu widzenia na rozwój
w tym okresie znacząco wpływa tzw. skok pokwitaniowy, czyli szybkie przyrosty wzrostu i wagi ciała w dość krótkim czasie. Proces ten przebiega bardziej
intensywnie u chłopców, gdyż rozpoczyna się u nich później niż u dziewcząt,
aby zakończyć się mniej więcej w tym samym czasie, czyli około 15 roku życia. Po zakończeniu tych zmian człowiek uzyskuje dojrzałość płciową, a więc
niedawne dziecko w ciągu kilku lat zbliża się do progu dorosłości11.
Dokonujące się dynamicznie zmiany fizyczności, które są dostrzegane przez
dorastających nastolatków, wpływają na ich obraz własnej osoby oraz na związane z nim emocje. Zmiany w zakresie emocji, jakie zachodzą w fazie dorastania, są także uwarunkowane złożonymi procesami neurohormonalnymi, które
przekształcają organizm. Przyczyniają się one do zwiększonego pobudzenia
emocjonalnego oraz labilności adolescenta. U wielu dzieci na progu adolescencji nasila się lękliwość, która osiąga swój szczyt około 13 – 14 roku życia.
 Tamże, s. 163.
 Tamże, s. 166.
11
 Tamże, s. 167-168.
9

10
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Dominującymi są lęki społeczne, obawy związane z ekspozycją czy też niepowodzeniami12. Nierzadko nastolatek musi radzić sobie z napadami paniki i często występującymi w związku z nimi fobiami, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz zespołami lęku uogólnionego13.
Okres dorastania, w zakresie czynności poznawczych, charakteryzuje się
przejściem ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych.
Oznacza to, że myślenie dziecka, które opierało się na konkretach i związkach
konkretno-funkcjonalnych, stopniowo zastępuje myślenie abstrakcyjne i logiczne. Młodzi adolescenci stają się bardziej wnikliwi, dostrzegają różne opcje, są
otwarci i gotowi do poszukiwań racjonalnych wyjaśnień. W zakresie percepcji
następuje rozwój uwagi dowolnej, pamięci, a w konsekwencji rozwija się zdolność do organizacji i kierowania procesem uczenia się14.
W zakresie relacji społecznych następuje czas prymatu relacji i związków
rówieśniczych. Dzięki nim dorastający ma możliwości uzyskania alternatywy
dla wpływu rodziny, która dotąd była podstawą dla funkcjonowania społecznego. Grupy rówieśnicze pomagają w ustabilizowaniu osobowości, określają
pewne standardy zachowania, a sam fakt przynależności do nich przyczynia się
do wzbudzenia poczucia wartości. Niestety bywają także źródłem zagrożeń dla
młodego adolescenta15.
W okresie dorastania dochodzi także do wykształcenia się autonomii moralnej. Postępowanie nastolatka uniezależnia się od opinii otoczenia, a zastępuje ją
subiektywna odpowiedzialność. Kohlberg w stworzonej przez siebie koncepcji
rozwoju moralnego okres wczesnej adolescencji powiązał z konwencjonalnym
okresem rozwoju moralnego. Poziom ten realizuje się w dwóch stadiach: stadium 3 i 4. Stadium 3 charakteryzuje konformizm interpersonalny, czyli zachowania moralne wyznaczają w świadomości dorastającego zachowania większości, a ważnym kryterium jest też osiąganie osobistej przyjemności z działania.
Nieco później poglądy moralne adolescenta ewoluują i wchodzą w stadium 4,
które cechuje wzrost rygoryzmu moralnego powiązanego z idealizmem i poszukiwanie zasad zachowania w ustaleniach prawnych16.

 Tamże, s. 172.
 Por. S. G. Mattis, T. H. Ollendick, Lęk i fobie nastolatków, Gdańsk 2004, s. 9-20.
14
 I. Obuchowska, Adolescencja, s. 172-175.
15
 Por. tamże, s. 176-178.
16
 Zob. tamże, s. 181-183; Por. R. Vasta, M. M. Haith, S. A. Miller, Psychologia dziecka, Warszawa 1995, s. 484-485.
12
13
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1.1.2. Późna adolescencja. Wiek młodzieńczy
Późna adolescencja, nazywana wiekiem młodzieńczym, poprzedza bezpośrednio okres dorosłości i kończy się, według niektórych psychologów rozwojowych, dopiero około 20 roku życia. W przeciwieństwie do dorastania, okres
ten jest czasem stabilizacji i nie jest tak bardzo dynamiczny jak poprzedzające
go lata. Głównymi zadaniami rozwojowymi przypadającymi na wiek młodzieńczy są: osiągnięcie dojrzałości uczuciowej, rozbudowa związków interpersonalnych, wykształcenie autonomii moralnej oraz wykształcenie, a właściwie wybór
światopoglądu. Jednak pośród owych procesów, które generalnie zmierzają do
ustabilizowania funkcjonowania adolescenta, pojawia się kwestia konieczności
poradzenia sobie z rosnącym popędem seksualnym i pragnieniem zaspokojenia potrzeb seksualnych, które pojawiają się dopiero w tym czasie na podłożu
wcześniejszego dojrzewania płciowego. Na okres młodzieńczości przypada zazwyczaj pierwsza miłość, która jest określana jako romantyczna, gdyż cechuje się idealizacją obiektu miłości. Jest to czas pięknej relacji, ale powiązanej
z konfliktem generowanym przez potrzebę seksualną. Źródłem kryzysu może
być także rozpad pierwszego związku, który adolescent może odbierać jako
osobistą porażkę, co wpływa na jeszcze nie do końca ukształtowane poczucie
własnej wartości17.
Na okres młodzieńczości według koncepcji Kohlberga przypada trzeci poziom rozwoju moralnego, nazywany postkonwencjonalnym. Moralność młodego człowieka zaczyna opierać się na obronie praw innych, a ostatecznie finalizuje się w osiągnięciu tzw. stadium uniwersalnych praw etycznych, które
charakteryzuje się samodzielnym poszukiwaniem reguł, które zgodne są z logicznym rozumieniem18.
Niestety współczesność utrudnia płynny rozwój moralności młodzieży.
Wpływ mediów, chaos informacyjny przekłada się także na chaos moralny,
w którym młodzi ludzie pozbawieni są wyraźnych drogowskazów. Przyczynia
się to do wykształcenia się poczucia bezradności oraz opuszczenia, z którego
trudno jest wyjść o własnych siłach19. Na ile w tej sytuacji religia i wykształcona indywidualna religijność mogą być źródłem siły dla adolescentów?

 Zob. I. Obuchowska, Adolescencja, s. 186-188.
 Tamże, s. 188-189; Por. R. Vasta, M. M. Haith, S. A. Miller, Psychologia dziecka, s. 485-486.
19
 I. Obuchowska, Adolescencja, s. 190.
17
18
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1.2. Definicja i wskaźniki religijności
Zdefiniowanie religijności jest niezwykle trudne, gdyż jest to pojęcie wieloznaczne. Istnieje wiele definicji religijności. Część z nich wywodzi się z filozofii, inne z teologii, nie można zapomnieć także o naukach społecznych, takich
jak: socjologia, kulturoznastwo i oczywiście psychologia.
Filozof Glasenapp rozumie religię jako wiarę w coś nadprzyrodzonego,
dzięki czemu człowiek staje się zależny od czegoś. Determinuje to myślenie,
odczuwanie, bądź też postępowanie w stosunku do tej siły20. Oczywiście definicja religii nie stanowi definicji religijności, jednak wspomniane podejście
pozwala dostrzec i wyodrębnić także dynamiczne aspekty religii, jej przejawy,
a więc religijność. Są to: myślenie, odczuwanie oraz postępowanie.
Metodologia psychologii religii, a zwłaszcza badania jej przejawów, czyli
religijności, skupia się tylko na opisywaniu faktów przez pryzmat doświadczeń
i zachowań jednego człowieka lub też grupy społecznej. Zjawisko religii traktowane stricte psychologicznie, opisuje i interpretuje przyczyny doświadczeń
religijnych. Transcendentnym wymiarem religii zajmują się teologia, a także
filozofia21.
Chlewiński w psychologicznym ujęciu religijności wskazuje na relację,
jaka występuje między Bogiem a człowiekiem. Prowadzi ona do nawiązania
specyficznej więzi stworzenia ze Stwórcą, która dokonuje się w sferze sacrum22.
Pragnienie utrzymania tego typu relacji kształtuje człowieka, wpływa na jego
emocjonalność, motywację, determinuje działania, a więc kształtuje osobowość,
a może nawet tworzy specyficzną osobowość religijną.
Osobowość religijna określana jest jako „zespół psychicznych cech i zachowań znamiennych dla jednostek religijnych”23. Religijność człowieka należy
ujmować więc w odniesieniu do całości jego osoby. Składowymi są emocje, zachowanie oraz myślenie. To wszystko tworzy pełnię życia człowieka oraz jego
wnętrze. Można powiedzieć, iż akt religijny nie tylko ma charakter indywidualny, ale również i społeczny24.

 H. Glasenapp, Religie niechrześcijańskie, Warszawa 1966, s. 10.
 Zob. G. Lanczkowski, Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1986, s. 80.
22
 Z. Chlewiński, Psychologia religii, Lublin 1982, s. 15.
23
 Zob. J. Makselon, Psychologia dla teologów, Kraków 1990, s. 263.
24
 Zob. D. Wulff, Psychologia religii. Klasyczna i współczesna, Warszawa 1999, s. 443-445
20
21
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1.2.1. Relacja do Boga jako wskaźnik religijności
Jak już wspomniano, relacja jest odniesieniem do Boga lub rodzajem więzi
z Nim, która jest budowana na fundamencie intencjonalnego wypełniania aktów
religijnych. Bóg zaprasza człowieka do spotkania i nawiązania więzi. Zadaniem
człowieka jest przyjąć owo zaproszenie i odpowiedzieć na nie, włączyć się do
dialogu. Nawiązanie relacji z Bogiem nie tylko pogłębia więź człowieka z Nim,
ale także polepsza jego relacje interpersonalne z ludźmi oraz pogłębia harmonię
ze światem. Buber wyróżnia następujące typy relacji personalnej, które stanowią cztery niezależne bipolarne kontinua: relacja dialogiczna – monologiczna,
wzajemna – jednostronna, bezpośrednia – pośrednia, zaktualizowana – niezaktualizowana25.
Relacja dialogiczna występuje wówczas, gdy człowiekowi towarzyszy
otwartość na głos Boga. Człowiek z Bogiem wymienia informacje, przedstawia własne przeżycia, problemy i doświadczenia. Jednocześnie jest otwarty
na wsłuchiwanie się. W tym typie relacji człowiek niekiedy jest podmiotem,
a w innych sytuacjach przedmiotem zachodzącej relacji. Niekiedy ją inicjuje,
a innym razem wypełnia wolę Boga. Dialog ten realizuje się przez słuchanie
słowa oraz doświadczenie wewnętrzne. Przeciwieństwem dialogu jest monolog,
który charakteryzuje gadulstwo i obawa przed kontaktem z Bogiem w milczeniu. Brakuje tutaj wsłuchania się, a co za tym idzie, otwarcia na informacje
dopływające od Stwórcy26.
Relacja wzajemna zachodzi, gdy człowiek ma świadomość, że jest zarazem podmiotem, jak i przedmiotem zachodzącej interakcji. Bóg w ludzkiej
świadomości mobilizuje jednostkę do określonego typu działania, domaga się
uzgadniania pewnych decyzji. Różnica pomiędzy relacją wzajemną a dialogową
uwidacznia się w tym, iż w tym przypadku nie następuje tylko wymiana informacji, ale aktualizuje się wymiar działaniowy, decyzyjny. Po drugiej stronie
kontinuum znajduje się relacja jednostronna, którą charakteryzuje bierność oraz
postawa pasywnego oczekiwania27.
Relacja bezpośrednia charakteryzuje się dojrzałym traktowaniem czynników pośredniczących w religijności, którymi mogą być ludzie, normy moralne, formy kultyczne, reprezentanci Kościoła, których zadaniem jest pobudzanie
człowieka do intensyfikacji przeżyć religijnych. Natomiast relacja pośrednia
zachodzi wówczas, gdy element pośredniczący staje się celem samym w sobie i zarazem kresem przeżyć religijnych. Przy tym typie relacji człowiek nie
 M. Jarosz, Skala Personalnej Relacji do Boga, [w:] Tenże [red.], Psychologiczny pomiar religijności, Lublin 2011, s. 113-114.
26
 Tamże, s. 115.
27
 Tamże.
25
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spotyka się z podmiotowym Bogiem, gdyż pozostaje w wirze obrzędowości,
rytuałów czy też systemów religijnych28.
Relacja zaktualizowana posiada lokalizację w czasie i przestrzeni i ma
charakter dynamiczny, zależny od aktualnej sytuacji człowieka. Człowiek jest
w stałej gotowości do spotkania z Bogiem i włącza wszystkie sfery swojego
życia w sferę religijną, a Bóg jest przeżywany „tu i teraz”. Jej przeciwieństwem
jest relacja niezaktualizowana, która charakteryzuje się brakiem wewnętrznego
dynamizmu w przeżywaniu wyznawanej religii, nie aktualizuje jej w przeżywanej przez człowieka codzienności29.

1.2.2. Spójność przekonań religijnych jako wskaźnik religijności
Przekonania religijne pełnią istotną orientacyjną funkcję w relacji człowieka do rzeczywistości nadprzyrodzonej, do Boga. W psychologicznym badaniu
religijności są one jednym z istotnych aspektów jej opisu. Przekonania religijne
wyrażają ustosunkowanie do systemu doktrynalnego religii, z którą identyfikuje się człowiek. U ich podłoża leży zarówno znajomość zasad, doktryny danej
religii, ale także i indywidualna zgoda na ich przyjęcie. Gdy w tym obszarze
następuje rozbieżność, to zachodzi niespójność w obrębie przekonań. System
przekonań religijnych jest spójny, gdy stosunek jednostki do systemu doktrynalnego i jego poszczególnych składników jest zgodny pod względem znaku
(kierunku) oraz siły (intensywności)30.
Chaim w analizie spójności przekonań religijnych oparł się na różnorodnych
koncepcjach teoretycznych, jednak ostatecznie podzielił przekonania na dwie
grupy, dwa wymiary. W skład pierwszego, który pozwala przeanalizować spójność przekonań, wchodzą wymiary przekonań: podstawowych (ogólna wiedza
dotycząca zasad wiary), kościelnych (wiedza odnosząca się do bardziej szczegółowych aspektów nauki Kościoła) oraz naturalnych (przekonanie o istnieniu
Boga i Jego znaczenia w życiu, niekoniecznie powiązane ze znajomością doktryny i nauki Kościoła). Druga grupa umożliwia zweryfikowanie ortodoksyjności, czyli zgodności przekonań z nauką Kościoła w obrębie czterech zakresów
tematycznych: twierdzeń teocentrycznych (opisują stosunek człowieka do Boga
i świata), twierdzeń chrystocentrycznych (ujmują stosunek do Jezusa Chrystusa
i Jego zbawczej roli), twierdzeń eschatycznych (ujmują stosunek do życia po
śmierci w jego wymiarze indywidualnym i społecznym) oraz twierdzeń eklezjalnych (opisują stosunek do Kościoła). Wymienione obszary tematyczne od Tamże.
 Tamże, s. 116.
30
 W. Chaim, Skala Spójności Przekonań Religijnych, [w:] M. Jarosz [red.], Psychologiczny pomiar religijności, Lublin 2011, s. 89-90.
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noszące się do twierdzeń doktrynalnych i przekonań stały się składnikiem Skali
Spójności Przekonań Religijnych, która została wykorzystana w badaniach referowanych w tym artykule31.

1.2.3. Emocje do Boga jako wskaźnik religijności
Religijność jest źródłem emocji i jako taka wpływa, a nawet kształtuje
ludzką uczuciowość. Uczucia religijne mogą mieć charakter pozytywny bądź
negatywny, powstają w określonej sytuacji osobistej człowieka, pobudzają do
przeżyć religijnych albo je blokują. Do podstawowych pozytywnych uczuć
związanych z przeżywaniem religijności należą: radość, szczęście czy miłość.
Jednak kwestia uczuć religijnych jest trudna do opisu i jest to zjawisko dość
mało znane, a nawet tajemnicze. Uczucia religijne mogą informować o życiu
religijnym oraz o jego dojrzałości, a także o formie relacji, jaka łączy osobę
wierzącą z Bogiem32.
Jednak z religijnością mogą wiązać się także emocje negatywne. Co więcej
niektórzy uważają, że to one motywują człowieka do zwrócenia się ku Bogu.
Zgodnie z powiedzeniem: „jak trwoga to do Boga”, niektórzy uznają, że ludzka
słabość, lęk i przeżycie zagrożenia prowadzą do rozwoju religijności. Istnieją różne rodzaje lęku: niepokój osobowościowy, wynikający z braku integracji osobowości, lęk neurotyczny, lęk moralny, niepokój egzystencjalny i wiele
innych, a w każdym z nich w inny sposób przejawia się religijność. W lęku
egzystencjalnym obecna jest trwoga i zaniepokojenie w sytuacjach związanych
z cierpieniem, śmiercią i pytaniem o ich sens. Religia daje odpowiedź i pokazuje alternatywę wobec poczucia pustki i braku nadziei w obliczu nieuchronności
śmierci czy też codziennego życia w rzeczywistości naznaczonej cierpieniem.
Jednak również zwykły lęk, a raczej strach, mogą być motywem podejmowania
zachowań religijnych, ale prawdopodobnie nie są źródłem głębokiej religijności, ale stanowią okazję dla jej zainicjowania33.
Ważnym czynnikiem emocjonalnym, przeżywanym czasami w powiązaniu
z religijnością, jest poczucie winy. Może być ono przeżywane jako emocja negatywna, która ujawnia się w obliczu odkrycia własnej słabości i grzeszności.
Wówczas może blokować człowieka i wzbudzać w nim niepokój, zniechęcenie,
a nawet paraliż i depresję. Jednak w kontekście religijnym może stać się ono
źródłem tęsknoty za Bogiem, który, mimo iż nieskończony i doskonały, chce
być blisko człowieka i zaprasza go do swojej wspólnoty, aby wspomóc czło Tamże, s. 91-95.
 Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, Lublin 2005, s.18-23
33
 Zob. J. Makselson, Psychologia dla…, s. 257-258.
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wieka na drodze do zbawienia. Tak odczytane poczucie winy przekształca się
w poczucie grzeszności i umacnia więź człowieka z Bogiem, staje się płaszczyzną dla uzdrowienia34. Tak więc doświadczenie poczucia winy, które ewoluuje
ku poczuciu grzechu, staje się poszukiwaniem Bożej pomocy, także w trudnych
sytuacjach życiowych, przez odwoływanie się do Boga i szukanie Jego pomocy.
Człowiek często obwinia także Boga, zwłaszcza wtedy, gdy sam czuje się
winny. Odczuwa wobec Niego gniew, złość, czuje się oszukany, osamotniony.
Jednak nawet w tej sytuacji buntu, pogardy dla Boga, gniewu na Niego, On
przychodzi z propozycją uzdrowienia, którą człowiek w swojej wolności może
odrzucić. Jednak wówczas pozostanie mu depresja i lęk. Gdy odpowie na Boże
wezwanie i uzna, że w ten sposób w jego życiu realizuje się plan Boży, który
należy zaakceptować, uzyska nadzieję35. Religijność kształtuje ludzką nadzieję36, ale pełni także funkcję terapeutyczną, co realizuje się w zrekompensowaniu
słabości ludzkiej.

1.3. Rozwój religijności w okresie adolescencji
Według koncepcji rozwoju religijności Fowlera, który był pastorem Kościoła Metodystycznego, teologiem i psychologiem rozwoju związanym z Emory
University, na okres od 12 roku życia aż po wczesną dorosłość przypada stadium wiary konwencjonalnej. Religijność w tym czasie odwołuje się do tzw.
świadomości zwierciadlanej i możliwości przyswajania perspektywy obopólnej.
Nastolatkowie wiele czasu spędzają z grupą rówieśniczą, w której debatują na
bardzo różnorodne tematy. Potrafią rozmawiać długimi godzinami „o wszystkim i o niczym”, jak to odbierają przedstawiciele świata dorosłych37. W tym
czasie dorośli stopniowo przestają być inspiracją dla swoich dzieci, ich autorytet
stopniowo przenosi się na rówieśników. Nie jest jednak tak, że świat dorosłych
przestaje być dla nastolatka źródłem inspiracji, z tym że jej źródłem stają się
bohaterowie filmowi czy też ikony kultury popularnej, a rzadziej w dzisiejszych
czasach ich źródłem są książki. Pojawia się bunt. Bodźcem do przeciwstawienia się światu dorosłych, których bezpośrednimi przedstawicielami są rodzice
i nauczyciele, jest „ja interpersonalne”, które kompiluje w sobie obce przekona Por. G. Sovernigo, Poczucie winy, Kraków 1993, s. 24.
 Zob. K. I. Pargament, H. G. Koenig, L. M. Perez, The many methods of religious coping:
Development and initial validation of the RCOPE, „Journal of clinical psychology” 56( 2000),
s. 519-543.
36
 Por. K. Dufault, B. Martocchio. Hope:Its Spheres and Dimensions, „Nursing Clinics of North
America 20 (1985), s. 379-391.
37
 J. W. Fowler, Stages of faith. The psychology of human development and the quest for meeting,
s. 153.
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nia oraz całokształt wartości. Idolem staje się rówieśnik. Skondensowanie przemyśleń religijnych jak również mitologizacja swojej próby życiowej, wprawia
i sakralizuje myślenie religijne (stereotyp). Bierność stereotypu doprowadza do
anarchicznej rozpaczy oraz do ucieczki „od świata do Boga”38.
W okresie adolescencji człowiek przeżywa kryzys tożsamości. Boi się pogardy, braku wiary w niego, oburza się na fałsz, hipokryzję i obojętność. Młodzież gimnazjalna stawia pytania natury egzystencjalnej, pyta o sens życia, potrzebę uczenia się, wartość wiary w ludzkim życiu. Rozpada się harmonijny
obraz świata z dzieciństwa, a rzeczywistość jest postrzegana bardzo krytycznie.
Młodzież, która nie była w młodszym wieku kształtowana religijnie, w tym
okresie przenosi w wymiar przeżywania swojej religijności szereg postaw dziecięcych: antropomorfizmu (wyobrażania sobie Boga na ludzki sposób)39, animizmu (przypisywania martwym przedmiotom określonych zamiarów)40 oraz
rytualizmu magicznego (magicznego traktowania obrzędów religijnych)41. Jednak z drugiej strony jest to czas kształtowania się religijności autonomicznej.
Szczególnego znaczenia nabiera aktywność indywidualna w tym zakresie oraz
procesy transcendowania i partycypacji w życiu religijnym osób doskonalszych
(zwłaszcza mistrzów życia wewnętrznego)42.
Następnie nastolatek już u progu dorosłości w rozwoju religijności osiąga
stadium wiary „indywidualno-refleksyjnej”. Zapoczątkowanie tej wiary wiąże
się z odejściem od apatycznego polegania na zewnętrznych wzorcach. Jest to
czas, gdy młody człowiek sam dla siebie staje się autorytetem, modelem. Pomimo to nadal korzysta z formalnych źródeł wartości, przeświadczeń i konwenansów, jednak wykształca świadomość, że to on samodzielnie decyduje o ich
  Zob. J. W. Fowler, Faith development and pastoral care, Philadelphia 1987, s. 66.
 Dziecko do pewnego etapu swojego rozwoju poznawczego przypisuje dorosłym atrybut
wszechwiedzy. Ten fakt nie pozostaje bez znaczenia dla idei antropomorficznej, jaką dziecko
wytwarza o przyrodzie, ale także o Bogu. Por. J. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, Warszawa
2005, s. 189.
40 Według badań dzieci aż do 7-8 roku życia nie zgadzały się z tezą, że rzeczy nie robią tego,
co chcą, gdyż nie mają woli, lecz twierdziły, iż nie robią czegoś, gdyż tego im robić nie
wolno (ich „wola” przyporządkowana jest prawu moralnemu, którego zasadą jest czynienie
wszystkiego dla najwyższego dobra ludzi). Rzeczy mają więc wolę, ta wola jednak w ogromnej większości przypadków jest skrępowana przez obowiązek. Około 7-8 roku życia pojawia
się pierwsze pojęcie determinizmu fizycznego: pewne ruchy, jak przesuwanie się chmur czy
płynięcie rzek, są tłumaczone coraz częściej jako skutek już nie obowiązku moralnego ani
przymusu legalnego, lecz przymusu całkowicie fizycznego. Jednak owo nowe pojęcie ulega
dość wolnemu schematyzowaniu i początkowo znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do
niektórych zjawisk, a dopiero w wieku około 11-12 lat dziecko ostatecznie zastępuje pojęcie
reguły moralnej w odniesieniu do rzeczy wyjaśnieniami uwzględniającymi determinizm fizyczny. Por. J. Piaget, Jak sobie dziecko wyobraża świat, Warszawa 2006, s. 176-177.
41
 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy, Kraków 2001, s. 50.
42
 Por. Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, Lublin 2005, s. 81.
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wyborze i ewentualnej dyskwalifikacji. Eliminowanie autorytetu jest związane
z wprowadzeniem decyzji społecznej, różniącej się od wcześniejszego stadium
wiary „syntetyczno-konwencjonalnej”. Kluczowymi są tu: odczucie posiadania
przez „ja” własnej doktryny (filozofia życia), zmieniającej się w czasie, i sprawności oceny siebie, a także siebie na tle innych, uwzględniając światopogląd
oraz wpływ doświadczeń grupy, jakie go stwarzają. W koncepcji Fowlera ten
okres rozwoju wiary i religijności nazywany jest „wiarą indywidualno-refleksyjną”. Owo stadium wiary może się rozpocząć już przed 18 rokiem życia, na
granicy adolescencji i stawania się młodym dorosłym43.
Badania religijności adolescentów, ponawiane dość regularnie od początków XXI wieku, wskazują na utrzymującą się wciąż, w przedziale około 40%,
wiarę w Boga bez wątpliwości adolescentów. Wiarę targaną wątpliwościami deklaruje około 25% uczniów szkół ponadpodstawowych. Jednak znacząco spada
udział młodzieży w praktykach religijnych, a niemal drastycznie udział uczniów
liceów ogólnokształcących w lekcjach religii44.

2. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych
w okresie adolescencji i terapia
Uzależnienia są chorobą współczesności. Jest to czas rywalizacji, zdobywania dóbr, ogromnej dynamiki życiowej i funkcjonowania w chaosie informacyjnym. Współczesny człowiek ma przekonanie, że ma niezbywalne prawo
do robienia wszystkiego, co mu przynosi przyjemność, ulgę, a jakiekolwiek
stawianie granic rodzi silny bunt. W takiej rzeczywistości funkcjonują także
adolescenci, którzy są w jeszcze trudniejszej sytuacji, gdyż, jak to było przedstawione w poprzedniej części tego artykułu, dorastanie to czas gwałtownych
zmian, skoku pokwitaniowego oraz kryzysu tożsamości i wartości. Funkcjonują
oni w chaosie naszych postmodernistycznych czasów, dodatkowo doświadczając chaosu rozwojowego. Niestety, egzystencja w takiej sytuacji otwiera drzwi,
za którymi znajdują się różnorodne drogi prowadzące na manowce. Jedną z nich
jest narkomania, czyli szaleństwo, które prowadzi do poszukiwania „szczęścia”
w odurzaniu się substancjami psychoaktywnymi45.
43

A. Królikowska, Pojęcia religijne młodzieży. Badania empiryczne detonacyjnego
i konotacyjnego rozumienia pojęć, Kraków 2008, s. 35-37.

 Por. K. Święs, Religijno-moralny portret młodzieży polskiej, „Roczniki Teologiczne” (66)
2018, s. 47-51.
45 Słowo narkomania jest złożeniem dwóch greckich słów: narke – zdrętwienie, paraliż, martwota, także odurzenie oraz mania – szaleństwo, obłęd, obłąkanie. Zob. B. Popowski, Wielki
słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, s. 377, 407.
44
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2.1. Diagnoza uzależnienia w okresie adolescencji
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych adolescentów przez wiele lat
było traktowane jako dość rzadkie zjawisko, uważano, że dotyczy ono głównie dorosłych mężczyzn, którzy przez dziesiątki lat nadużywają tego typu substancji, a przede wszystkim alkoholu. Co prawda w odniesieniu do młodych
ludzi powątpiewano w ich zdolność do utrzymywania abstynencji, ale jednocześnie zażywanie przez nich odurzających substancji chemicznych traktowano
jako epizody związane z eksperymentowaniem, które jest wpisane w specyfikę
rozwoju w okresie adolescencji. Pogląd taki należy zweryfikować w kontekście szeregu badań epidemiologicznych prowadzonych od początku XXI wieku
w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych oraz w Australii. Sondaże
epidemiologiczne, niezależnie od kraju, w którym były prowadzone, wykazują,
że młodzi ludzie częściej doświadczają uzależnienia niż osoby starsze. Początki
uzależnienia przypadają na okres adolescencji, a nawet na jej wcześniejszą fazę,
czyli dorastanie. Co więcej, rozpowszechnienie zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza u chłopców, jest prawie trzy razy
większe, niż w grupie dorosłych mężczyzn w wieku średnim, czyli w przedziale
wiekowym pomiędzy 34 a 54 rokiem życia46.

2.1.1. Diagnoza uzależnienia według dotychczas obowiązujących
klasyfikacji zaburzeń psychicznych (ICD-10 i DSM IV)
Czwarta edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM IV) wyróżnia dwie kategorie zaburzeń, które są
skutkiem używania substancji psychoaktywnych. Pierwsza z nich to zaburzenia
związane z ich używaniem, a druga opisuje zespoły związane z ich patologicznym stosowaniem47. Podobnie, obowiązująca jeszcze do początku roku 2022,
klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia, czyli ICD 10, odróżnia szkodliwe
używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych od uzależnienia48.

 Wyniki te dotyczyły głównie używania konopii i odnosiły się do badań amerykańskich (Epidemiologic Catchment Area i National Comorbidity Survey), sondażu brytyjskiego (Mental Health Survey) oraz australijskiego (National Survey of Mental Health and Well-Being).
Zob. M. Teeson, I. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Gdańsk 2005, s. 23-29.
47
 S. I. Dubovsky, Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych [w:] J. H.
Scully [red.], Psychiatria, Wrocław 1995, s. 185-186.
48
 Zob. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ICD-10. Zaburzenia psychiczne w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej, Warszawa 1999, s. 76.
46
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Uzależnienie jest patologicznym stosowaniem substancji psychoaktywnych,
któremu towarzyszą zaburzenia zachowania, a przede wszystkim jego kontroli,
zespół abstynencyjny, czyli negatywne doświadczenia związane z brakiem substancji, silne pragnienie jej przyjmowania oraz zmiany w tolerancji, co oznacza,
że ilości, które były początkowo przyjmowane, nie wystarczają już do osiągnięcia efektu odurzenia. Konsekwencją uzależnienia jest degradacja w sferze psychiki, emocji oraz funkcjonowania społecznego49. Na tym etapie dochodzi także
do utraty kontaktu z wartościami wyższymi. Źródłem ulotnego szczęścia jest
zaspokojenie głodu narkotykowego, a zasady moralne, jako stojące na drodze
do zaspokojenia tej jedynej potrzeby, są odrzucane.
Uzależnienie jest jednak poprzedzone ryzykownym używaniem substancji
psychoaktywnych. Nawet jednorazowe jej przyjęcie może być przyczyną zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego nastolatka. Konsekwencjami
mogą być zatrucia, zaburzenia funkcjonowania poznawczego, utrata kontroli
zachowania, a w efekcie szkody o charakterze społecznym, a nawet konflikty
z prawem50.

2.1.2. Diagnoza uzależnienia według najnowszych klasyfikacji
zaburzeń psychicznych (ICD 11 i DSM V)
W 2013 roku opublikowano najnowszą wersję podręcznika klasyfikacji
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a mianowicie DSM-V. Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas DSM-IV. W tej wersji znajduje się nowa
kategoria, a mianowicie: zaburzenia używania substancji i nałogów (ang. Substance-Related and Addictive Disorders). Ponadto w DSM-V kryteria nadużywania substancji psychoaktywnych zostały włączone do kryteriów uzależnienia
chemicznego, co jest ważną zmianą w stosunku do poprzednich dwóch edycji podręcznika (DSM-III oraz DSM-IV). Zmiana ta nawiązuje do założenia
o podobieństwie etiopatologicznym nadużywania i uzależnienia od substancji
psychoaktywnej. Oznacza to, że w procesie diagnozy z wykorzystaniem DSM
-V diagnozuje się uzależnienie już w sytuacjach nadużywania i ryzykownego
przyjmowania substancji, Nałóg czy też uzależnienie i nadużywanie uznano
w ten sposób za jedno zaburzenie51.
Zmiany nastąpią również w stosowanej w Polsce klasyfikacji ICD. 18 czerwca 2018 r., po ponad dekadzie przygotowań, Światowa Organizacja Zdrowia
 Zob. Tamże, s. 24 oraz S. I. Dubovsky, Zaburzenia związane z…, s. 185.
 Zob. Tamże, s. 186 oraz Światowa Organizacja Zdrowia, ICD-10…, s. 24.
51
 I. Niewiadomska, A. Palacz-Chrisidis, Zmiany kryteriów w diagnozowaniu zaburzeń związanych z hazardem oraz uzależnień chemicznych i czynnościowych, „Resocjalizacja Polska”
12/2016, s. 100.
49
50
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(World Health Organization, WHO) przedstawiła nową, jedenastą już wersję
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems). Opublikowana wersja klasyfikacji była elementem procesu wdrażania ICD-11 w państwach członkowskich WHO. Stała się materiałem wyjściowym dla szkoleń pracowników ochrony zdrowia i przygotowania tłumaczeń na
lokalne języki. Zaplanowano, że ostatecznie ICD-11 będzie obowiązywać od 1
stycznia 2022 roku. Po raz pierwszy w historii ICD nowa wersja (ICD-11) jest
całkowicie elektroniczna, co ma znacząco ułatwić jej stosowanie. W porównaniu z ICD-10, która zawierała niecałe 14,5 tys. kodów oznaczających jednostki
chorobowe, ICD-11 ma ich aż 55 tysięcy. W wielu wypadkach dokonano nowego podziału chorób i problemów zdrowotnych, tak by lepiej odzwierciedlał
on aktualną wiedzę medyczną. Rewolucją w zakresie uzależnień jest dodanie
rozpoznania dotyczącego uzależnień od gier wideo52.
Wprowadzenie ICD-11 będzie oznaczało także zmiany w procesie diagnozowania uzależnień. Zasadniczą jest wydłużenie listy substancji psychoaktywnych, w przypadku których można będzie diagnozować zaburzenia spowodowane ich używaniem. Obok znajdujących się w ICD-10 „klasycznych” narkotyków, takich jak kanabinole, opioidy, kokaina, substancje stymulujące z kofeiną
na czele, substancje uspokajające i nasenne, halucynogeny oraz lotne rozpuszczalniki, pojawiły się nowe kategorie substancji53. Przede wszystkim wyodrębnione zostały amfetaminy i metaamfetaminy, a dodano syntetyczne katynony
(stanowią dużą grupę dopalaczy), MDMA, leki dysocjacyjne, w tym ketaminy
i fenycyklidyny. Jednak największą nowością jest wyodrębnienie tzw. nieznanych lub nieokreślonych substancji psychoaktywnych, czyli popularnych wśród
młodzieży, wytwarzanych chałupniczo substancji odurzających. Pojawiły się
także nowe kategorie zachowań zaburzonych w wyniku używania substancji
psychoaktywnych. W ICD-11 będą to: epizod szkodliwego używania, szkodliwy wzór używania, uzależnienie od substancji oraz wycofanie, majaczenie, zaburzenia psychotyczne wywołane używaniem substancji54.
Kierunek, w którym następują zmiany w zakresie diagnostyki uzależnień
od substancji psychoaktywnych, wskazuje na zmianę percepcji tego problemu.
Przede wszystkim diagnoza może być bardziej szczegółowa, a przez to determinować specyficzne formy terapii, dostosowane bardziej do problemu i specyfiki substancji. Ważną zmianą, która funkcjonuje już od kilku lat w diagnostyce
 J. Sarnecki, Nowa klasyfikacja chorób ICD-11 opublikowana, https://www.standardy.pl/newsy/id/201 (26.06.2021).
53
 Międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD-10, http://leksykon.com.pl/icd.html#icd-F.html
(26.06.2021).
54
ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version : 05/2021) https://icd.who.int/
browse11/l-m/en (26.06.2021).
52
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przeprowadzanej z wykorzystaniem DSM-V, jest wskazanie, że tzw. szkodliwe używanie czy też szkodliwy wzór używania (ang. Harmful pattern of use
– ICD-11) to już tak naprawdę uzależnienie, które wymaga profesjonalnej pomocy. Jak najszybsze rozpoczęcie kompleksowej terapii jest szczególnie ważne
w przypadku młodzieży, adolescentów.

2.2. Specyfika terapii uzależnień w ośrodku katolickim
Papież Jan Paweł II 2 lutego 1998 r., do obecnych w Rzymie z wizytą ad
limina apostolorum biskupów polskich powiedział:
Nie wątpię, że bardzo leży wam na sercu sprawa młodzieży i to, aby nikt z tych
młodych ludzi się nie zgubił. A jeszcze bardziej to, aby szukać tych wszystkich,
którzy odchodzą lub odwracają się na skutek moralnego zagubienia, doznawanych zawodów czy rozczarowań. Ich droga powinna stać się szczególną troską
Kościoła55.

Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu akcentował te elementy nauki
Kościoła, które mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny, zwłaszcza w odniesieniu do młodych, którzy zagubili się w swojej egzystencji. Podczas przemówienia do uczestników VIII Światowego Kongresu Wspólnot Terapeutycznych w Castel Gandolfo, 8 września 1984 r., mocno podkreślił:
Opłacalny jest wysiłek włożony w poznawanie jednostki i zrozumienie jej świata wewnętrznego – doprowadzenie jej do odkrycia lub też ponownego odkrycia godności
własnej człowieka; pomóc mu ponownie rozbudzić i powiększyć zniszczone przez
narkomanię zasoby osobowości traktowanej jako podmiot aktywny, poprzez pełną ufności, reaktywację mechanizmów woli, zwróconych ku niewzruszonym i szlachetnym
ideałom56.

Kościół katolicki w Polsce już w latach 80-tych XX wieku towarzyszył
narkomanom organizując dla nich wsparcie duszpasterskie. Warto wspomnieć
tu salezjanina ks. Szpaka, który był jednym z bardziej aktywnych duszpasterzy środowisk, w których nie brakowało ludzi uzależnionych od narkotyków.
Jednak już wtedy wielu kapłanów wspierających osoby uzależnione widziało,
że ich pomoc jest ważna, ale narkomani wymagają także specjalistycznej terapii57. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku zaczęły powstawać pierwsze
katolickie placówki terapeutyczne dla osób uzależnionych. Już od roku 1985
w Mstowie koło Częstochowy funkcjonował ośrodek rehabilitacyjno-readapta Cyt. za: A. Długosz, Narkomania – ucieczka donikąd, Częstochowa 2007, s. 110.
 Cyt. za: Cz. Cekiera, Psychoprofilaktyka uzależnień…, s. 216.
57
 Por. S. Luft, Medycyna pastoralna, Warszawa 2002, s. 65-67.
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cyjny „Betania”, który prowadziła wspólnota o tej samej nazwie, powstała trzy
lata wcześniej58. Za sprawą ks. Rosika zaczął funkcjonować Katolicki Ruch Antynarkotykowy (KARAN), a w Radomiu działał katolicki ośrodek stacjonarny
leczenia uzależnień. W 1991 r., pod patronatem św. Józefa, w Bielsko-Białej
ks. Walusiak otworzył Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży „Nadzieja”, który zaoferował (i czyni to aż do dzisiaj) specjalistyczną
pomoc dla adolescentów59. Od tego czasu powstawały podobne ośrodki, które już w XXI wieku stały się specjalistycznymi placówkami funkcjonującymi
jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, często w powiązaniu z Caritas
poszczególnych diecezji. Przykładem takiej placówki jest założony w 2004 roku
przez terapeutkę uzależnień Elżbietę Kalmus i księdza Wojciecha Miłka w Strychach, na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży „Anastasis”60. Pięć lat później w podpoznańskiej
Wierzenicy, zainspirowany doświadczeniami zdobytymi w Strychach, ksiądz
Twardowski otworzył NZOZ Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej „Wierzenica”. Właśnie w tej placówce
w przededniu pandemii zostały przeprowadzone badania religijności adolescentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które są ważną częścią tego
artykułu.

2.2.1. Znaczenie społeczności terapeutycznej w ośrodkach katolickich
Kręgosłupem szeroko pojętego programu terapeutycznego w każdym ośrodku dla osób uzależnionych jest społeczność terapeutyczna. Jest ona terapeutycznym kontekstem wszystkich innych specjalistycznych i wspierających oddziaływań, jakie mają miejsce w placówce. Społeczność terapeutyczna ma stanowić
swoistą protezę dla zaburzonych relacji uzależnionych. Ma ona funkcjonować
jak zdrowa rodzina, której członkowie nieustannie komunikują się, potrafią mówić o swoich radościach, ale także i bolączkach, doceniają się, wspierają, ale
potrafią także mówić w sposób asertywny, a więc stanowczo, ale i łagodnie,
o tym, co nie wychodzi, blokuje proces terapii, a nawet jest przejawem zła.
W tej bezpośredniej relacji, która jest szczególnie ważna dla młodych ludzi podejmujących terapię, odbywa się komunikacja bezpośrednia, której zadaniem
jest umacnianie wartości poszczególnych członków tej wspólnoty, a nie ich deprecjonowanie. Dzięki społeczności ośrodek może także funkcjonować, gdyż
w tego typu placówkach praca, troska o porządek, stan domu jest ważnym ele Zob. A. Długosz, Narkomania…, s. 62-92.
 http://www.nadzieja.bielsko.pl/info/osrodek (26.06.2021).
60
 https://www.strychy.org/index.php?go=o_nas (26.06.2021).
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mentem odzyskiwania kontroli oraz odpowiedzialności za siebie, z uwzględnieniem troski o innych, którzy są na tej samej drodze wychodzenia z matni uzależnienia. Jej doktryna, która funkcjonuje także pod zbiorczą nazwą obyczajnego życia, obejmuje nakazy moralne, wartości, przekonania i zalecenia, które
są próbą integracji ideologicznych i psychologicznych wizji na temat realizacji
celów, jakimi są trwały powrót do zdrowia i zmiana stylu życia61.
Społeczność terapeutyczna w ośrodkach katolickich ma szerszy wymiar, niż
w tego typu placówkach funkcjonujących bez łączności z Kościołem. Po pierwsze jest to wspólnota modlitwy, obrzędów religijnych, udziału w Eucharystii,
przez co zaproszony do niej zostaje sam Bóg w Trójcy Jedyny. Bóg Ojciec
wielu pacjentom zastępuje ziemskiego ojca, który był nieobecny w życiu wielu
adolescentów borykających się z problemem uzależnienia. Syn Boży przychodzi jako brat w człowieczeństwie, a jednocześnie Ten, który może przynieść
uzdrowienie, powołać, wskazać drogę, którą powinien w miłości do siebie,
Boga i innych podążać młody człowiek. Duch Święty przychodzi ze swoimi
darami, daje mądrość, która uzdalnia pacjenta do pełnego wykorzystania terapii,
a jednocześnie umacnia, czyni mężnym i odważnym w sytuacjach zwątpienia.
Wspólnota społeczności terapeutycznej ośrodków katolickich nawiązuje także
do charyzmatu Świętej Rodziny. Dzięki temu jest w niej obecna także czuła
i troskliwa, a jednocześnie prowadząca do Boga Matka, czyli Maryja. Natomiast wzorem odwagi, wytrwałości, konsekwencji i pracowitości dla pacjenta
staje się św. Józef. W tej specyficznej atmosferze katolickiej społeczności terapeutycznej młody, pogubiony człowiek może poczuć się bardziej jak w domu,
który przybliża nie tylko do odzyskania zdrowia fizycznego, psychicznego, ale
także duchowego, bez którego niezmiernie trudno jest o zbawienie.

2.2.2. Terapia w ośrodku „Wierzenica”
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień, jak każda placówka
zajmująca się leczeniem osób uzależnionych, funkcjonował jako społeczność
terapeutyczna. Jej członkami byli pacjenci w wieku od 14 do 18 roku życia,
którzy odbywali roczną terapię stacjonarną. Kadrę ośrodka stanowili przede
wszystkim specjaliści terapii uzależnień, z księdzem Twardowskim na czele,
którzy mieli dodatkowo wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, a także
teologiczne. Funkcję duszpasterza tej wspólnoty pełnił przez długi czas ksiądz
Kompf, który znany był z organizacji, wraz z obecnym biskupem Stułkowskim,
duszpasterstwa osób uzależnionych z Poznania i okolic, a w tamtym czasie proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Wierzenicy, na terenie której funkcjonowała
 G. De Leon, Społeczność terapeutyczna. Teoria, model, metoda, Warszawa 2003, s. 107.
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placówka. Dodatkowo w dni powszednie z osobami uzależnionymi, głównie
w zakresie organizacji pracy, współpracowała dyrektor administracyjna, konserwator i kucharka. Stałą opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka, a kilka razy
w tygodniu pacjenci mieli możliwość skorzystać z konsultacji psychiatrycznej
lub internistycznej. Na terenie ośrodka odbywało się także nauczanie indywidualne na poziomie szkoły podstawowej, a przed reformą także i gimnazjum,
które prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3, a wcześniej gimnazjum
w Swarzędzu.
Podstawową formą oddziaływania terapeutycznego, które dokonywało się
na bazie społeczności terapeutycznej, była terapia grupowa. W jej trakcie dokonywało się przepracowanie problemów leżących u podstaw uzależnienia, które ujawniały się w codziennym funkcjonowaniu pacjenta w postaci deficytów,
aspołecznych i patologicznych wzorców zachowania. Terapia grupowa miała
także na celu pomoc w identyfikacji z chorobą oraz w jej akceptacji. Zawierała ona elementy edukacyjne oraz treningowe, które przyczyniały się do tego,
że pacjent rozpoznawał u siebie objawy uzależnienia i potrafił im przeciwdziałać, zanim staną się destrukcyjne dla jego emocji, psychiki i relacji. Terapia
ta korzystnie wpływała na budowanie zdrowego poczucia własnej wartości, co
zwiększało szansę adolescenta na powrót do trzeźwości i uzdalniało do prowadzenia normalnego życia62.
Podczas odbywania terapii każdy pacjent pozostawał także pod indywidualną opieką specjalisty terapii uzależnień. Terapia indywidualna jest ważną formą
uzupełniającą terapię grupową. Pozwalała ona na monitorowanie trzeźwienia
pacjenta, udzielenie mu wsparcia w sytuacjach kryzysowych, a także pomagała w zbudowaniu indywidualnej motywacji do leczenia. Terapia indywidualna
umożliwiała także jednoczesną pracę nad problemami, które z przyczyn merytorycznych musiały być wyłączone z terapii grupowej63.
Ważnym elementem procesu terapeutycznego była ergoterapia, czyli terapia
przez pracę. Adolescenci uzależnieni od narkotyków byli niezdolni do pracy.
Unikali oni podstawowych obowiązków domowych, przerywali naukę, a starsi
pacjenci, którzy próbowali podjąć pracę zarobkową, bardzo szybko ją tracili.
W ośrodku młody pacjent musiał nauczyć się pracy, co u podstaw wiązało się
z troską o higienę, odpowiedzialnością za społeczność i jej funkcjonowanie. Pacjenci doświadczali, że zaniedbanie pracy przez jednego członka społeczności
wpływa negatywnie na pozostałych. Ergoterapia pomagała uzależnionemu ado-

 Program terapeutyczno-wychowawczy Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej „Wierzenica”.
63
 Tamże.
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lescentowi przejść przemianę dawnego, zobojętniałego narkomana w człowieka
odpowiedzialnego za siebie i innych64.
Ośrodek „Wierzenica” był także miejscem, gdzie dokonywała się głęboka
formacja religijno-moralna. Sfera duchowa nie może być pominięta w terapii
człowieka jako nierozłącznej całości. Podmiotem każdego uzdrowienia jest
Bóg, który stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Działalność założonego
przez Zbawiciela Kościoła, który za sprawą Ducha Świętego nieprzerwanie trwa
w głoszeniu Dobrej Nowiny, w swoich założeniach, zasadach i wszystkich wymiarach praktycznego oddziaływania jest profilaktyczna i terapeutyczna. Profilaktyczne jest nauczanie i wychowanie w Kościele, które zmierza do rozwoju
pełnej, dojrzałej osobowości każdego człowieka. Natomiast terapeutyczne oddziaływanie Kościoła polega na przywracaniu poczucia godności człowiekowi,
nawet najbardziej upadłemu, poprzez ukazywanie mu jego nieutracalnej wartości dla świata65. Oznacza to, że pomoc uzależnionemu adolescentowi w nawiązaniu relacji z Bogiem, wykształceniu nowej, zdrowej religijności, jest ważnym
elementem w wyjściu z uzależnienia, a następnie w wytrwaniu w trzeźwości.

3. Religijność adolescentów odbywających terapię
w ośrodku „Wierzenica”
Podsumowaniem tego artykułu będą badania religijności uzależnionych adolescentów, którzy odbywali terapię stacjonarną w ośrodku „Wierzenica”. Badania miały charakter diagnostyczny, a religijność pacjentów została zbadana
w trzech aspektach: emocji do Boga, personalnej relacji do Niego oraz przekonań religijnych.

3.1. Charakterystyka grupy badawczej
Badanie odbyło się pomiędzy 27 grudnia 2019 roku a 5 stycznia 2020 roku.
Diagnozą zostali objęci wszyscy pacjenci odbywający w tym czasie terapię. Grupa badanych składała się z 17 osób w przedziale wiekowym od 15 do 18 roku
życia. Dominowali chłopcy, którzy stanowili 76% badanych (13 osób). Dziewczęta stanowiły 24% badanych (4 osoby). W badanej grupie 2 osoby kończyły
terapię, czyli były już w 12 jej miesiącu. Na początku terapii, czyli w pierwszym
 Por. I. Kozak, Ergoterapia – psychoterapeutyczny wymiar pracy, [w:] A. Dobrychłop, E. Kowalska, P. Prüfer, Labor czy opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, Zielona Góra
2012, s. 220-223.
65
 Cz. Cekiera, Psychoprofilaktyka…, s. 216.
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jej miesiącu, były 4 osoby badane. Pozostali, czyli 11 osób, rozpoczynali terapię
w okresie wakacyjnym 2019 r. (pomiędzy majem a wrześniem), czyli ich terapia
trwała już od 4 do 7 miesięcy, można więc przyjąć, że byli w jej połowie.

3.2. Metody i narzędzia badawcze
Badania odbywały się w kilkuosobowych grupach, metodą „papier-ołówek”, czyli badani adolescenci wypełniali wcześniej przygotowane kwestionariusze. Wykorzystano następujące narzędzia: polską adaptację Skali Emocji do
Boga (EtG) S. Hubera, Skalę Personalnej Relacji do Boga (SPRdB) oraz Skalę
Spójności Przekonań Religijnych (SSPR).

3.2.1. Skala Emocji do Boga (EtG)
Twórcą skali EtG jest Huber. W założeniu jej autora emocje wyrażone
przez EtG odnoszą się do trzech kategorii teologicznych: świętości, opatrzności i sprawiedliwości. Postrzeganie Boga w tych kategoriach jest podstawą dla
formułowania oczekiwań człowieka względem Niego, co jest źródłem emocji
doświadczanych w tej relacji66.
Oryginalny kwestionariusz EtG składa się z 16 pozycji, które są nazwami
podstawowych, jak i złożonych emocji, jakich człowiek może doświadczać w relacji do Boga. W badaniach wykorzystano polską wersję kwestionariusza EtG,
która została wzbogacona o 4 dodatkowe pozycje, a więc w sumie było ich 20.
Instrukcja sprowadza się do pytania: Jak często doświadczasz sytuacji, w których odczuwasz następujące emocje względem Boga? Osoba badana ocenia na
5-punktowej skali odpowiedzi częstość odczuwania każdej emocji w stosunku
do Boga (nigdy, rzadko, czasem, często, bardzo często). Wynik w podskali to
suma punktów za odpowiedzi na pytania tworzące daną podskalę podzielona
przez liczbę pozycji67.
Skala EtG ma strukturę hierarchiczną i składa się z dwóch skal głównych,
którymi są Emocje pozytywne oraz Emocje negatywne. Skala Emocje negatywne zawiera trzy podskale, określane jako: Gniew, Lęk oraz Poczucie winy.
W podskali Emocje pozytywne suma punktów za odpowiedzi jest dzielona przez
11, a w podskali Emocje negatywne – przez 10. Wyniki w podskalach Gniew,
Lęk oraz Poczucie winy uzyskujemy przez podzielenie sumy punktów za odpowiedzi odpowiednio przez: 2, 3 i 4. Wyniki w podskalach EtG pozwalają
 B. Zarzycka, R. P. Bartczak, Polska adaptacja skali EtG S. Hubera, [w:] M. Jarosz, Psychologiczny pomiar…, s. 265.
67
 Tamże, s. 268.
66
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na ocenę częstości doświadczania poszczególnych emocji w stosunku do Boga:
pozytywnych i negatywnych (gniewu, lęku i poczucia winy). Wysoki wynik
(w okolicach 5) oznacza wysoką, a niski wynik (w okolicach 1) niską częstość
doświadczania każdej z emocji względem Boga68.

3.2.2. Skala Personalnej Relacji do Boga (SPRdB)
Teoretyczną bazą dla Skali Personalnej Relacji do Boga jest omówiona
w podrozdziale 1.2.1 koncepcja Bubera. Zgodnie z poglądami Bubera relację
człowieka do Boga można opisać w trzech kategoriach relacji: dialogicznej,
wzajemnej i zaktualizowanej. Wyniki uzyskane w SPRdB należy interpretować
jako wskaźnik personalnej relacji do Boga. Natomiast wynik ogólny opisuje
intensywność personalnego wymiaru religijności. Trzy wspomniane podskale
wskazują na strukturę relacji personalnej69.
Arkusz testowy zawiera krótką instrukcję oraz 20 stwierdzeń, na które odpowiada się na siedmiostopniowej skali Likerta. Do zliczenia wyników służy
odpowiedni klucz, który umożliwia identyfikację stwierdzeń, jako wskaźników
poszczególnych kategorii relacji. Zsumowanie wszystkich wyników jest wskaźnikiem personalnej relacji do Boga. Określenie jej poziomu jest możliwe dzięki
tabeli norm, która umożliwia zamianę wyniku surowego na centylowy70.

3.2.3. Skala Spójności Przekonań Religijnych (SSPR)
Skala Spójności Przekonań Religijnych opiera się na koncepcji Chaima, której
założenia teoretyczne przedstawiłem w podrozdziale 1.2.2. Dzięki temu narzędziu, w zależności od celu pomiaru, można diagnozować: spójność przekonań
religijnych bądź ich ortodoksyjność. W zakresie spójności przekonań ocena jest
dokonywana w trzech wymiarach: przekonań podstawowych (PP) – 30 twierdzeń,
przekonań kościelnych (PK) – 10 twierdzeń i przekonań naturalnych (PN) – 5
twierdzeń. Średnie wyniki uzyskane przez badanych w zakresie tych trzech kategorii pozwalają na uzyskanie obrazu przekonań religijnych jednostki lub grupy,
a przede wszystkim ich spójności bądź niespójności. Diagnoza ortodoksyjności
odnosi się do analizy przekonań badanych w czterech wymiarach (twierdzeniach), które zostały scharakteryzowane we wspomnianym już podrozdziale 1.2.2
tego artykułu. Są to twierdzenia: teocentryczne (9 twierdzeń), chrystocentryczne (12 twierdzeń), eschatyczne (8 twierdzeń) oraz eklezjalne (14 twierdzeń)71.
 Tamże, s. 268, 285.
 M. Jarosz, Skala Personalnej Relacji do Boga, s. 127.
70
 Tamże, s. 127.
71
 W. Chaim, Skala Spójności Przekonań Religijnych, s. 95-96.
68
69
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3.3. Wyniki badań
Wyniki badań zostaną zaprezentowane w odniesieniu do całej grupy badanej. Będą to uśrednione wyniki poszczególnych skal, wymiarów oraz podkategorii określające: emocje wobec Boga, formę personalnej relacji z Nim oraz
spójność przekonań.

3.3.1. Emocje względem Boga uzależnionych adolescentów

Wykres 1. Porównanie emocji względem Boga osób uzależnionych (opracowanie
własne)

Poziom emocji pozytywnych jest wyższy niż negatywnych. Jednak nasilenie jednego i drugiego wymiaru emocji względem Boga można określić jako
średnie, ani wysokie, ani niskie.
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Wykres 2. Podskale emocji negatywnych: gniewu, lęku oraz poczucia winy (opracowanie własne)

W zakresie emocji negatywnych u badanych adolescentów najwyższy jest
poziom poczucia winy względem Boga. Jednak wynik ten nie odbiega istotnie
od poziomów gniewu i lęku, który jest najniższy. Poziom gniewu i poczucia
winy mieszczą się w przedziale wyników średnich, natomiast w przypadku lęku
można go zakwalifikować do wyników niskich.

3.3.2. Formy personalnej relacji do Boga uzależnionych adolescentów

Wykres 3. Poziom ogólny personalnej relacji do Boga uzależnionych adolescentów
oraz poszczególnych jej wymiarów (relacji zaktualizowanej, wzajemnej i dialogicznej)
(opracowanie własne)
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Ogólny poziom personalnej relacji do Boga uzależnionych adolescentów
jest na średnim, przeciętnym poziomie. Dominuje relacja wzajemna, czyli taka,
w której człowiek dąży do współpracy z Bogiem, który mobilizuje człowieka
do określonego typu działania.

1.1.1. Przekonania religijne uzależnionych adolescentów

Wykres 4. Spójność przekonań religijnych adolescentów uzależnionych od substancji
psychoaktywnych (opracowanie własne)

Pomimo, że wydaje się, iż przekonania religijne osób uzależnionych nie są
do końca spójne, to należy zauważyć, że rozdźwięk nie jest duży. Pozwala to na
stwierdzenie, iż, mimo że niedoskonała, jednak owa spójność przekonań zachodzi. Ważnym jest to, że średni wynik wszystkich trzech skal jest wyższy niż 4,
a więc jest to już wynik na granicy wyników przeciętnych i wysokich. Oznacza
to, że badani, zwłaszcza w przypadku stwierdzeń, które były wskaźnikami przekonań naturalnych i podstawowych, najczęściej wybierali odpowiedź „raczej
zgadzam się”. Badanym najtrudniej było się zgodzić z tymi przekonaniami, które wskazywały na Kościół jako miejsce realizacji wiary, ale także kierownictwa
i władzy.
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Wykres 5. Ortodoksja przekonań adolescentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych (opracowanie własne)

Ortodoksja pacjentów ośrodka „Wierzenica” jest na poziomie górnej granicy przeciętnego. Spójność w tym zakresie została zachowana, mimo że wykres
wskazuje na większą zgodę badanych wobec twierdzeń o charakterze teocentrycznym i chrystocentrycznym, niż tych, które odnoszą się do kwestii eschatycznych i związanych z Kościołem i jego znaczeniem dla wyznawania wiary.

3.4. Wnioski
Diagnoza religijności 17 pacjentów ośrodka „Wierzenica” wykazała, że:
– ich religijność jest raczej ambiwalentna, jednak zaznacza się tendencja
wzrostowa, czyli istnieje szansa jej wzrostu,
– największym wskaźnikiem religijności uzależnionych są przekonania religijne, a szczególnie te, które opisują pozytywnie ich stosunek do Boga i świata
oraz Jezusa Chrystusa i jego zbawczej misji,
– najważniejszą formą relacji personalnej do Boga jest relacja wzajemna,
a więc ta, która zakłada dążenie do zmiany we współpracy z Bogiem,
– pomimo, że emocje pozytywne są nieco wyższe niż negatywne, to jednak
ważnym elementem emocji doświadczanych wobec Boga jest poczucie winy.
Podsumowując, w oparciu o wiedzę teoretyczną dotyczącą specyfiki adolescencji, wyniki pacjentów „Wierzenicy” wskazują, że ich religijność jest ogólnie
na wyższym poziomie niż ich rówieśników. Ponadto widać, że jest ona wyraźnie
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zdeterminowana wcześniejszymi doświadczeniami związanymi z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, a następnie z podjęciem decyzji o leczeniu.
Dowodem na to jest, według mnie, wyraźne poczucie winy w ich emocjonalnym
odniesieniu do Boga, które prawdopodobnie zastępuje dotychczas dominujący
gniew. Wyraźnie widać także kiełkującą wolę współpracy z Bogiem w procesie
powrotu do zdrowia, którego wyznacznikiem ma być trzeźwość. Przekonania
religijne, które wyrażają akceptację dla religii, są prawdopodobnie ukształtowane przez miesiące terapii powiązanej z formacją religijno-moralną i można powiedzieć, że stanowią ważny zasób badanych adolescentów w procesie leczenia
i uzyskania trwałej trzeźwości.

Zakończenie
Niestety Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień nie przetrwał
czasu pandemii i w roku 2020 zakończyło się jego przeszło dwudziestoletnie
funkcjonowanie. Uniemożliwiło to przeprowadzenie analizy porównawczej,
która była zaplanowana na wakacje 2020 r., po ponad półrocznym funkcjonowaniu pacjentów w wierzenickiej społeczności terapeutycznej.
Pomimo że badania diagnostyczne religijności, zaprezentowane w tym artykule, dotyczą niewielkiej grupy uzależnionych adolescentów i trudno na ich
podstawie wyciągać daleko idące wnioski, to liczę, że staną się początkiem analizy znaczenia wiary i osobistej relacji do Boga w procesie terapii uzależnień.
Na szczęście wciąż funkcjonują podobne placówki, które mogą stać się miejscem pogłębionych badań w tym zakresie, z Katolickim Ośrodkiem Wychowania i Terapii Młodzieży „Anastasis”, który funkcjonuje na terenie diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej.
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Subiektywna jakość życia dzieci a skłonność
do martwienia się i poczucie własnej wartości
Abstract
The subjective quality of life of children and the tendency to worry
and self-esteem.
The subject of this article was to present the results of empirical research on the
relationship between the tendency to worry and self-esteem and the subjective quality of
life in children aged 8-13. The first two parts of the article discuss the theoretical basis
and describe the variables studied. The second part presented the research group, the
research tools used and the results of the research obtained. The postulated hypotheses
about the existence of a relationship between the tendency to worry and subjective quality of life in children and between self-esteem and subjective quality of life in children
have been confirmed. The research was conducted before the pandemic, which severely
disturbed the everyday life of children, hence the increased scientific exploration of the
biopsychosocial condition of schoolchildren by scientists from various fields in the near
future is expected.
Keywords: children, subjective quality of life, tendency to worry, self-esteem

Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badań empirycznych dotyczących zależności pomiędzy skłonnością do martwienia się i poczuciem własnej wartości a subiektywną jakością życia dzieci w wieku 8-13 lat. W dwóch pierwszych częściach artykułu omówiono podstawy teoretyczne i opisano badane zmienne.
 Oktawia Zalewska – mgr, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS,
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Druga część prezentowała grupę badawczą, wykorzystane narzędzia badawcze oraz wyniki uzyskanych badań. Postulowane hipotezy o istnieniu zależności pomiędzy skłonnością do martwienia się a subiektywną jakością życia dzieci oraz pomiędzy poczuciem
własnej wartości a subiektywną jakością życia dzieci zostały potwierdzone. Badania
prowadzone były przed pandemią, która bardzo mocno zaburzyła codzienne życie
dzieci, stąd przewiduje się wzmożoną eksplorację naukową kondycji biopsychospołecznej dzieci w wieku szkolnym przez naukowców z różnych dziedzin w niedalekiej
przyszłości.
Słowa kluczowe: dzieci, subiektywna jakość życia, skłonność do martwienia się, poczucie własnej wartości

Wstęp
Często dorośli wspominając okres dzieciństwa ulegają tendencji do nadawania mu idyllicznego, pozbawionego trudności charakteru, a czas ten uważają
za beztroski. O swoich dziecięcych rozterkach mówią z rozrzewnieniem, z lekkością bagatelizują ówczesne emocje, konflikty i wyzwania, które w tamtym
czasie ich spotykały. Jest to zjawisko częste i, należałoby powiedzieć, nieobce
w świecie nauki. Podobnie dzieje się z badaniami psychologicznymi dotyczącymi okresu dzieciństwa. Naukowcy względnie lekceważą negatywną stronę
dzieciństwa, pomimo jej powszechnej zauważalności. Być może pokutuje przekonanie, że jest to drugorzędne względem umiejętności nabywanych w toku
rozwoju. Tym samym obserwuje się wśród badaczy skłonność do wyolbrzymiania zdolności poznawczych dzieci, ignorowania negatywnych i ambiwalentnych
aspektów macierzyństwa oraz traktowanie dziecka i matki jako istot żyjących
w odizolowanej od świata symbiozie, już na etapie badań okresu niemowlęcego2.
Gdyby jednak realistycznie i obiektywnie podejść do tego etapu życia człowieka, jakim jest całe dzieciństwo, okazałoby się, że jest to czas burzliwy,
z licznymi trudnościami, który wymaga ogromnej elastyczności, siły i umiejętności radzenia sobie. W swojej pracy badawczej skupiłam się na okresie
wczesnoszkolnym, gdyż względem pozostałych etapów rozwoju jest czasem
umiarkowanej stabilizacji i łatwiejszej adaptacji. Nie jest to czas naznaczony
kryzysami rozwojowymi, a zdobywanie określonych kompetencji i umiejętności cechuje się regularnością wynikającą z faktu bycia uczniem. Dziecko staje
się coraz dojrzalsze, szybciej przyswaja wiedzę, prezentuje już potencjalne zainteresowania i talenty oraz intensywnie angażuje się w kontakty społeczne. We
 B. S. Bradley, Dzieciństwo jako raj, [w:] A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski
[red.], Dziecko w zabawie i w świecie języka, Poznań 1995, s. 298-319.

2
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wcześniejszym etapie życia za główny czynnik rozwojowy uznana była rodzina
i dokonujące się w niej wychowanie. W wybranej grupie wiekowej uznaje się,
że to szkoła i środowisko rówieśnicze mają zasadniczy wpływ na zachowanie
i myślenie dziecka, co w konsekwencji kształtuje jego osobowość3.
Niniejszy artykuł przedstawi wynik empirycznych badań nad subiektywną
jakością życia dzieci a skłonnością do martwienia się i poczuciem własnej wartości. Celem podjęcia tematu było wyjaśnienie, czy pomiędzy skłonnością do
martwienia się u dzieci i ich poczuciem własnej wartości a subiektywną jakością życia występuje zależność i jeśli tak, to o jakim kierunku.

1. Subiektywna jakość życia
1.1. Systematyzacja ujęć definicyjnych
Istnieje kilka głównych orientacji w naukach społecznych zajmujących się
jakością życia. Pierwszą z nich jest orientacja socjologiczna, która uzależnia
poziom życia człowieka od stopnia zaspokojenia jego potrzeb, a jakość życia od
sposobu ich zaspokojenia. W tym ujęciu jakością życia nazywamy satysfakcję
z powodu zaspokojenia potrzeb danej jednostki4.
Jedną z koncepcji pedagogicznych jest koncepcja Bogdana Suchodolskiego, który ujmuje jakość życia jako wypadkową czynników obiektywnych (rzeczywiste warunki bytowe, stan zdrowia, sytuacja życiowa) oraz subiektywnych (decyzje podejmowane przez człowieka i jego wybór wartości). Podobnie
w koncepcji Ericha Fromma mieć czy być, które u Suchodolskiego są próbą
zestawienia potrzeb poznawczych i rozwojowych człowieka, które prowadzą do
jego samostanowienia. Dwie podmiotowe motywacje człowieka – pragnienie
życia i pragnienie posiadania – tworzą tym samym poziom jakości życia danej
jednostki5.
Inną, również pedagogiczną i bazującą na gruncie aksjologicznym, koncepcją jest interpretacja jakości życia wg Marka Adamca i Katarzyny Popiołek
(1993). Jakość życia w ich rozumieniu można analizować na dwóch płaszczyznach: zewnętrznej i wewnętrznej. Ta pierwsza to wolność człowieka, bazująca
na jego samoświadomości, która pozwala na wytworzenie wartości generatywnych i wpływa na obszar, w którym rozwija się wewnętrzna jakość życia –
 M. Debesse, Etapy wychowania, Warszawa 1996, s. 66-70.
  B. Gałęski, Styl życia i jakość życia – próba systematyzacji pojęć, „Studia socjologiczne”
1 (1977), s. 15-21.
5
 J. Trzebiatowski, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja
ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health” 1 (2011) 46, s. 25-31.
3
4
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miejsce, w którym człowiek się realizuje. Obie są ze sobą ściśle powiązane
i oddziałują na siebie wzajemnie6.
Psychologiczne podejście, bezpośrednio oddziałujące na socjologiczne i pedagogiczne, uwzględnia dynamikę i zmienność życia człowieka, innymi słowy ukazuje ścieżki formowania się jakości życia. Stanisław Kowalik poddaje
analizie koncepcje dotyczące jakości życia w dwóch wymiarach: w wymiarze
źródeł jakości, czyli właściwości przypisywanych życiu, oraz w wymiarze mechanizmów psychologicznych, które charakteryzują jakość życia. W pierwszym
wymiarze wyróżnia dwie grupy koncepcji ze względu na system kryteriów ewaluacji jakości życia. Może on być zlokalizowany poza jednostką lub jednostka
sama może nim zarządzać. Tadeusz Tomaszewski reprezentuje pierwszą grupę,
gdyż jego zdaniem jakość życia człowieka zależy nie tylko od jego indywidualnego rozwoju, ale i od ciągle kształtującego się świata. Im wyższy poziom
zgodności obydwu, tym wyższy poziom jakości życia. Stanisław Kowalik uważa, że o jakości życia decydują jednostkowe, codzienne przeżycia, kumulujące
się i podlegające przekształcaniu, które tworzą indywidualny system poznawczy
danego człowieka7. Zwolenniczką drugiej koncepcji jest Nancy Cantor, która
uważa, że to człowiek sam wybiera swoje cele życiowe. Konieczność realizowania zadań rozwojowych stanowi podstawę kształtowania się zadań życiowych,
a z kolei ich wykonywanie wzbogaca człowieka o doświadczenia emocjonalne,
które w przyszłości stanowią o interpretacji konkretnych wydarzeń w życiu jednostki i zadowoleniu z nich. Im więcej doświadczeń pozytywnych, tym wyższa
ocena jakości życia8.
Istnieje grupa definicji, które podkreślają rolę zadań rozwojowych i życiowych w jakości życia. Przedstawicielami tego nurtu są m.in. Augustyn Bańka
czy John Raeburn z Irvingiem Rootmanem. Dla Bańki na jakość życia składają się zadania rozwojowe i życiowe człowieka. Zadania rozwojowe wiążą
się z umiejętnością uwewnętrznienia i realizowania społecznych oczekiwań
przez jednostkę, które są zapisane w dyspozycjach do pełnienia określonych
ról społecznych. Zadania życiowe odnoszą się do dziedzin, które dotyczą ludzkiej egzystencji (miłość, rozwój kariery czy poczucie sensu życia). Oba typy
zadań przyczyniają się do rozwoju podmiotowego człowieka. Podobną definicję podają Reaburn i Rootman, którzy uważają, że jakość życia można mierzyć poziomem wypełniania zadań, które stoją przed człowiekiem. Przy czym
 M. Adamiec, K. Popiołek, Jakość życia-między wolnością a mistyfikacją, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2 (1993), s. 24-35.
7
 S. Kowalik, Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne, [w:] A. Bańka, R. Derbis [red.],
Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo i bezrobotnych, Poznań–Częstochowa
1995, s. 75-85.
8
 I. Ramik-Mażewska, Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo. Poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych, Szczecin 2008, s. 29-30.
6
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należy zaznaczyć, że istotną rolę odgrywa tu czynnik samorealizacji człowieka, który nadaje sens wypełnianiu określonych zadań i jest siłą ich realizacji.
Można uznać, że o jakości życia człowieka decyduje stopień spełnienia i samoaktualizacji9.
Angus Cambell, jeden z prekursorów badań nad jakością życia, twierdził,
że pojęcie to należy wiązać ze stopniem satysfakcji z życia rodzinnego, zawodowego, towarzyskiego, stanu zdrowia, wykształcenia etc. i innych dziedzin cenionych w danej społeczności i wyznaczających określone standardy danej grupy. Człowiek ma wysoki poziom jakości życia, jeśli czuje, że jego jednostkowe
potrzeby są spełnione. Można twierdzić, że na jakość życia składają się czynniki zewnętrzne, mierzalne i obiektywne oraz czynniki wewnętrzne, subiektywne,
odczuwalne przez konkretną jednostkę10.

1.2 Wybrane definicje i modele jakości życia
Definicje dotyczące jakości życia można podzielić ze względu na ich formalny aspekt oraz ze względu na materialną (treściową) stronę. W pierwszej
grupie znajdują się definicje o charakterze globalnym, ujmujące jakość życia
całościowo, bez uwzględniania poszczególnych składników, a określające jakość życia w kategoriach szczęścia/nieszczęścia lub zadowolenia/niezadowolenia. Obok definicji globalnych są definicje jakości życia jako ogółu komponentów, wymiarów, które dzielimy na niespecyficzne (podana jest liczba wymiarów obiektywnych i subiektywnych, ale nie zawierają wszystkich wymiarów)
i specyficzne (cel badań wyznacza wybrane wymiary). Trzecią grupą definicji
formalnych są definicje zogniskowane, które odnoszą się do jednego lub małej
ilości wymiarów w sposób jawny (niska liczebność wymiarów istotnych i wyraźnie wyodrębnionych) lub ukryty (jeden lub dwa wymiary, niedookreślone).
Ostatnia grupa to terminy składające się definicji globalnych, ale ujmujących
określone wymiary11.
Podział materialny ujęcia jakości życia, który uwzględnia jej aspekty treściowe, wyodrębnia definicje związane z osiąganiem celów osobistych, poczuciem szczęścia, społeczną użytecznością i podkreślające holistyczny charakter
jakości życia. Druga grupa definicji treściowych wiąże jakość życia z poczuciem
szczęścia. Źródłem szczęścia może być zadowolenie lub dobrostan, który jest
konsekwencją zaspokojonych przez człowieka potrzeb. Warto w tym miejscu
doprecyzować pojęcie dobrostanu, które często pojawia się przy zagadnieniu
 J. Trzebiatowski, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja
ujęć definicyjnych, „Hygeia Public Health” 1 (2011) 46, s. 25-31.
10
 M. Oleś, Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie, Lublin 2010, s. 21.
11
 Tamże, s. 26.
9
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jakości życia i niejednokrotnie traktowane jest jako synonim, część składowa
jakości życia lub efekt wysokiej jakości życia. Pomiędzy pojęciem dobrostanu
a pojęciem jakości życia zachodzi relacja zwrotna, gdyż dobrostan może być
składnikiem jakości życia i odwrotnie12. Jedną z definicji, która akcentuje poczucie szczęścia i zadowolenia, stworzyła Meeberg, twierdząc, że to „poczucie
ogólnego zadowolenia z życia jednostki” i wiąże się to z warunkami życiowymi
człowieka i zaspokojeniem jego potrzeb13. Wyżej wymienione grupy definicji
podkreślają subiektywny charakter jakości życia. Trzecia grupa, która skupia
się na obserwowalnych i dających się poddać ocenie warunkach zewnętrznych,
spełnia kryterium obiektywne. Jest to możliwe, gdyż oceniają je osoby trzecie.
Analiza i obserwacja zewnętrznych czynników pozwala na określenie jakości
życia i porównywanie wyników.
Podejście, które uwzględnia zarówno czynniki subiektywne, jak i obiektywne, jest zwane holistycznym. Przykładem takiej całościowej koncepcji jest
holistyczne ujęcie jakości życia Felcea i Perreygo, którzy ujmują jakość życia
w pięciu obszarach: dobrostan fizyczny, dobrobyt materialny, dobrostan społeczny, emocjonalny i dobrostan w sferze produktywności. Te obszary da się
określić w sposób obiektywny. Na dobrostan fizyczny składa się brak stanów
chorobowych, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczna. Dobrobyt materialny to dochód, zasoby finansowe, stan posiadania, jakość miejsca zamieszkania czy zabezpieczenie socjalne. Pozytywne relacje społeczne i rodzinne,
wsparcie i akceptacja to elementy dobrostanu społecznego. Aktywny udział
w życiu, kształcenie, podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów składają
się na dobrostan w sferze produktywności. Natomiast dobrostan emocjonalny to
ogólne samopoczucie i nastrój człowieka, jego zdrowie psychiczne, samoocena
i przekonania14. Istotą tej koncepcji jest ujęcie jakości życia w dwóch aspektach, tym obiektywnym, jak i tym subiektywnym, który wynika z zadowolenia
z obiektywnych czynników. Ważne jest, że każdy z obiektywnych składników
ma inne znaczenie dla danego człowieka, a wynika to z przyjętego przez niego systemu wartości, ambicji oraz wpływu czynników zewnętrznych na obiektywne warunki życia, subiektywne odczucie i system aksjologiczny jednostki.
Zachodzące interakcje pomiędzy komponentami również oddziałują na ogólną
ocenę jakości życia.
Inną, ale również spełniającą kryteria ujęcia holistycznego, koncepcją jest
hierarchiczny i wielowymiarowy model jakości życia według Schalocka. Podstawę modelu stanowi dobrostan fizyczny, a kolejnymi składnikami są: dobrobyt materialny, prawa jednostki, przynależność społeczna, relacje interpersonal Tamże, s. 21.
 Tamże, s. 30.
14
 Tamże, s. 22
12
13
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ne, decydowanie o sobie, rozwój osobisty i dobrostan emocjonalny. Odbywa
się on na trzech płaszczyznach: mikrosystemu (ocena własna człowieka), mezosystemu (ocena obiektywnego funkcjonowania) i makrosystemu (wskaźniki
społeczne)15.

2. Skłonność do martwienia się i poczucie własnej wartości
2.1. Skłonność do martwienia się
Martwienie się jest zjawiskiem, które na gruncie współczesnej psychologii mieści się w obszarze szeroko rozumianej terminologii lęku i strachu. Lęk,
w zależności od stopnia nasilenia i częstotliwości występowania, może pełnić
funkcję adaptacyjną lub nieadaptacyjną. Jest zasadniczym elementem niemalże
wszystkich zespołów chorobowych w psychiatrii, wokół którego gromadzą się
inne symptomy psychopatologiczne. Przybiera on wiele form o różnym nasileniu. Różnica pomiędzy strachem a lękiem jest zasadnicza. Strach, w porównaniu do lęku, ma rzeczywistą przyczynę i charakter sytuacyjny. Wywołany jest
przez konkretny obiekt (przedmiot, człowieka, sytuacje), z którym kontakt wywołuje zmiany fizjologiczne typu: wzrost poziomu adrenaliny, przyspieszenie
akcji serca, pocenie się, itd. oraz psychiczne. Obiekt jest przerażający, wywołuje obawę i jest realny16.
Czym zatem wobec powyższych definicji jest martwienie się? Charakteryzuje się je jako serię nie podlegających kontroli myśli i obrazów, które są
źródłem negatywnych emocji, wpływających na rozwój i utrzymanie się lęku.
W odróżnieniu do ruminacji, martwienie się dotyczy przyszłości. Martwienie
się towarzyszy człowiekowi na co dzień. Każdego dnia pojawiają się sytuacje,
problemy, które sprawiają, że człowiek z obawą lub troską wygląda przyszłości17. Na podstawie wielu przeprowadzonych badań stwierdzono, że martwienie
się charakteryzuje się trzema głównymi właściwościami. Pierwszą jest tendencja do określania niejasnych sytuacji jako zagrażających. Oznacza to negatywne
nastawienie do sytuacji dwuznacznych, takich, o których z założenia nie można
powiedzieć, że są pozytywne. Jest to poznawczy pesymizm, poprzez który człowiek ocenia to, co może się w jego życiu wydarzyć. Drugą cechą jest zwiększone szacowanie ryzyka, czyli zakładanie, że każda niejednoznaczna sytuacja,
 Tamże, s. 32.
 A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1997, s. 15-16.
17
 A. Solarz, K. Janowski, Skłonność do martwienia się, przekonania o martwieniu się a osobowość – analiza wzajemnych zależności i różnic płciowych, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”
2 (2013) 22, s. 103-112.
15
16
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która nas spotyka, wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Trzecią właściwością
jest skłonność do uogólniania negatywnych scenariuszy na wszystkie niepewne
sytuacje. W praktyce wygląda to tak, że człowiek ma tendencję do przypisywania niejasnym sytuacjom niekorzystnego rozwiązania i wytworzenia sądu,
że wszystko, co niewiadome, jest niedobre18. Związek martwienia się z zaburzeniami lękowymi jest potwierdzony przez liczne badania, których celem jest
ukazanie natury i specyfiki martwienia się. O ile sam proces jest oczywistym
faktem w każdym zaburzeniu na tle lękowym, o tyle jego charakter jest różny
w każdym z nich. Natura martwienia się zależy od zaburzenia, którego jest objawem, oraz od psychicznych właściwości konkretnego człowieka. Martwienie
się jest także nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Dzieci martwią się i nie
musi być to symptomem jakiegoś zaburzenia, tylko jest odpowiedzią dziecka na
sytuacje, które go spotykają: kłótnia rodziców, uszkodzenie ciała czy niepowodzenia w szkole. Różnicą pomiędzy martwieniem się dorosłych a martwieniem
się dzieci jest nieumiejętność racjonalizowania zmartwień i bujna wyobraźnia,
która jest siłą napędową martwienia się19.
Tematyka martwienia się zależy też od wieku rozwojowego jednostki. Co
innego jest przedmiotem troski dziecka w okresie przedszkolnym, czym innym
martwi się nastolatek. Powiedzenie, że martwienie się jest zjawiskiem rozwojowym na określonych etapach życia, nie jest nadużyciem. Lęki i motywy martwienia się mogą mieć irracjonalne przyczyny, jednak pełnią role adaptacyjną,
np. w okresie przedszkolnym, lub stanowią integralną część danej fazy życia,
np. w okresie adolescencji lub wczesnej dorosłości20. W życiu dziecka występują fazy stanów lękowych, które pełnią rolę rozwojową, tzn. dziecko, pokonując
je, staje się bogatsze w określone doświadczenia i jest w stanie stawić czoła
pojawiającym się kolejnym dziecięcym wyzwaniom. Charakter tych lęków zależy od właściwości indywidualnych, jednak można wskazać na wspólne cechy
u wszystkich dzieci w określonym wieku. Dziecko do 3 roku życia przeżywa
lęki, głównie natury słuchowej (np. nagły głośny dźwięk) i wizualnej (np. duży
cień na ścianie). W tym czasie rozłąka z matką jest silnie przeżywana, spotkanie ze zwierzęciem dotąd nie znanym lub przemieszczające się przedmioty czy
zjawiska atmosferyczne mogą stanowić źródło lęku. Od 3 roku życia dominu M. Dugas, P. Gosselin, R. Landouceur, Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: a study of a theoretical model of worry, „Behaviour Research and Therapy” (2000) 38,
s. 933-941.
19
 B. Olatunij, M. Schottenbauer., B. Rodriguez, C. Glass, D. Arnkoff, The structure of worry:
Relations between positive/negative personalisty characteristics and the Penn State Worry Questionnaire, „Journal of Anxiety Disorders” (2008) 21, s. 540-553.
20
 A. Stevenson-Hinde, J. Shouldice. 4.5 to 7 years: fearful behaviour, fears and worries, „Journal
of Child Psychology and Psychiatry” 36 (1995) 6, s. 1027-1038.
18

376

Subiektywna jakość życia dzieci a skłonność do martwienia się

ją lęki wizualne oraz obawa przed nieznanymi ludźmi. Dziecko mające 4 lata
protestuje przy wyjściach rodziców z domu oraz boi się ciemności. Do 7 roku
życia pojawiają się lęki związane już z realnym zagrożeniem (np. śmierć kogoś bliskiego) i siłami nadprzyrodzonymi oraz wymyślonymi stworami. Takie
lęki mogą trwać nawet do 10 roku życia, przy czym ten wiek charakteryzuje
się również lękami o podłożu szkolnym (np. obawa przed porażką, złą oceną)
oraz lękami przed uszkodzeniami ciała (np. widok krwi i skaleczeń)21. Istotne
jest, aby zapobiegać długotrwałemu stanowi lękowemu, gdyż prowadzi to do
wyczerpania fizycznego dziecka, obniżając odporność, i może przerodzić się
w napady lękowe o silnych doznaniach somatycznych. Bez wypracowania właściwych strategii radzenia sobie z lękiem istnieje ryzyko wykształcenia fobii,
z którą dziecko będzie sobie samo radziło, poprzez dostępne mu sposoby (np.
ssanie kciuka, obgryzanie paznokci) w celu redukcji lęku22.

2.2. Poczucie własnej wartości
Pojęcie poczucia własnej wartości jest jednym z najważniejszych odkryć
w psychologii w XX wieku. Przez pewien czas niedoceniane w nauce, aktualnie
przeżywa swego rodzaju odrodzenie w psychologii jako jeden z ważniejszych
zasobów osobistych człowieka w radzeniu sobie ze stresem oraz warunek naszego zdrowia. W języku angielskim funkcjonuje jako self-esteem, na gruncie
polskim tłumaczone jako samoocena czy właśnie poczucie własnej wartości.
Samoocena jest emocjonalnym składnikiem koncepcji siebie i przedstawia globalną postawę wobec tego, co człowiek czuje względem siebie. Poczucie własnej wartości to rodzaj zreflektowanej samooceny, która odnosi się do konkretnego kryterium zewnętrznego, które jednostka przyjęła. Takim kryterium może
być uznawany system wartości, pełniona rola czy sytuacja, w której znajduje
się człowiek23.
W swoich rozważaniach Reykowski określa pojęcie poczucia własnej wartości jako wynik uogólniony doświadczeń bycia ważnym, bycia traktowanym
jako wartość i nastawienie jednostki na odbieranie dowodów od innych i od siebie samego. Pisze, że poczucie własnej wartości to akt wartościowania samego
siebie w porównaniu z otoczeniem. W tym miejscu rozmywa się u niego granica
pomiędzy samooceną a poczuciem własnej wartości, dlatego ważne jest, aby
zachować podział, w którym pojęcie samooceny rezerwuje podsumowanie osią L. Szewczyk, Lęk a okresy rozwojowe dziecka, [w:] W. Tłokiński [red.], Różnorodność przeżywania, Warszawa 1993, s. 72-75.
22
 M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002, s. 228-231.
23
 P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2009, s. 263.
21
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gnięć jednostki, a poczucie własnej wartości doświadczanie bycia ważnym24. To
rozróżnienie nie wyklucza możliwości uzależnienia poczucia własnej wartości
od samooceny, co sprawia, że ma ono warunkowy charakter. Może być i na
odwrót: poczucie własnej wartości może być niezależne od dokonań i samooceny. Poczucie własnej wartości to rodzaj wartościowania, które reguluje nasze zachowanie, balans psychiczny oraz dobre samopoczucie. Określa stosunek
człowieka względem samego siebie, który podlega zmianom w toku rozwoju
człowieka wraz z nabywaniem doświadczeń. Siła naszych przekonań to moc
naszego działania. Poczucie własnej skuteczności, czyli przekonanie człowieka
co do szans osiągnięcia zamierzonych celów, jest jedną z pochodnych poczucia
własnej wartości i odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu człowieka. Stanowi
jeden z zasobów osobistych i jest predyktorem działania25. Podobnie dzieje się
z poczuciem własnej wartości, gdyż wpływa ono na sposób myślenia, działania
i rodzaj podejmowanych przez człowieka decyzji. Buduje się ono u człowieka
przez całe życie, na kształt jego wpływa przede wszystkim rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej, jednak należy dodać, że prawidłowy przebieg rozwoju
w pozostałych sferach wtórnie oddziałuje na poczucie własnej wartości, a na
pewnych etapach życia poszczególne sfery mają większy wpływ na formowanie
się samooceny.
W okresie prenatalnym, niemowlęcym oraz poniemowlęcym kluczowym
warunkiem prawidłowego rozwoju poczucia własnej wartości jest właściwy
rozwój mózgu i dostateczna ilość stymulacji o dodatnim ładunku emocjonalnym. Prawidłowo przebiegające wychowanie zapewnia człowiekowi podstawę
do kształtowania pozytywnej samooceny. Baumrind wykazała w swoich badaniach o wpływie stylu wychowania na samoocenę dzieci, że te z domów o autorytatywnym stylu, cechują się wyższą samooceną, natomiast te wychowywane
w permisywnym stylu cechują się niższą samooceną. Jej zdaniem style wychowania różnią się natężeniem w dwóch wymiarach: czułości oraz wymagań. Rodzice preferujący styl autorytatywny mają wysokie wyniki w obu. W praktyce
wygląda to tak, że kontrolują oni swoje dzieci, wiele wymagają, wprowadzają
zasady i oczekują posłuszeństwa, ale jednocześnie są czuli, wspierający i oddani. Nie wyklucza to jednak możliwości, że rodzice ściśle przestrzegając zasad mogą pominąć potrzeby czułości i bliskości dziecka: tacy, charakteryzują
się niskimi wynikami w pierwszym wymiarze i bardzo wysokimi w drugim,
co mocno zaznacza się w psychice dziecka i ma konsekwencje w postrzeganiu
 J. Reykowski, Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie, „Kwartalnik
Pedagogiczny” 15 (1970), s. 45-57.
25
 Z. Juczyński, Inwentarz Poczucia Własnej Wartości CSEI Coopersmitha, [w:] M. Oleś [red.],
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości: metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży, Lublin 2005, s. 9-21.
24
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siebie jako niekochanym i nie wartym uczuć26. Permisywny styl wychowania
charakteryzuje się dużą dozą czułości, ale bez dostatecznego i realnego wglądu
w potrzeby dziecka. Zbyt liberalne podejście tworzy w dziecku schemat myślenia, że może robić wszystko, co chce, bo nikt nie stawia mu żadnych wymagań
i nie oczekuje od niego niczego. Efektem jest brak układu odniesienia, do którego dziecko mogłoby się ustosunkować, jest to brak poprzeczki wyzwań, które,
osiągane przez dziecko, budowałyby jego poczucie własnej wartości27.
Wiek przedszkolny, w porównaniu do innych okresów rozwojowych, charakteryzuje się zróżnicowaniem i wzbogacaniem emocjonalnym, które przejawiają się w sposób wyrazisty. Nowe środowisko jest źródłem wielu nowych
sytuacji społecznych i wyzwań, które stoją przed dzieckiem. Pierwsze przyjaźnie i sympatie, konflikty rówieśnicze, nabywanie niektórych umiejętności szkolnych (początki czytania, pisania, liczenia) sprawiają, że dziecko zaczyna wchodzić w role społeczne, których wcześniej nie doświadczało. Wcześniejsze przeżycia wraz z nowymi tworzą nowe układy odniesienia, do których ono zaczyna
się porównywać. Jakiekolwiek porażki, niepowodzenia wpływają na dziecięce
poczucie własnej wartości, tak samo jak sukcesy budują w dziecku poczucie
skuteczności i bycia wartościowym. Okres szkolny i dojrzewanie charakteryzuje się silnym wpływem sądów i opinii innych na własny temat. Odgrywają
one kluczową rolę w formułowaniu się poczucia własnej wartości i są typowym
kryterium, przyjmowanym przez dziecko, przy ocenianiu siebie.

3. Badania własne
3.1. Grupa badawcza i narzędzia badawcze
W badaniu wzięło udział: 94 dzieci z rodzin wielodzietnych w przedziale
wiekowym 9-13 rok życia (M=11,5; SD=0,98), 99 dzieci z rodzin dwudzietnych
w wieku 8-13 lat (M=10,9; SD=0,98) oraz 33 jedynaków w wieku 10-13 lat
(M=10,9; SD=1,02). Przebadano więcej dziewczynek niż chłopców. W grupie
dzieci z rodzin wielodzietnych płeć żeńska wynosiła 58,5%, a w grupie dzieci z rodzin dwudzietnych płeć żeńska wynosiła 54,5%. W grupie jedynaków
odsetek dziewczynek wynosił 60,6%. Spośród badanych dzieci z rodzin wielodzietnych ponad 74% pochodzi ze wsi, a 23% z miast powyżej 50 tysięcy
mieszkańców. W przypadku dzieci z rodzin dwudzietnych ponad 54% pochodzi
 D. Baumrind, The influence of parenting style on adolescent competence and substance use,
„Journal of Early Adolescence” 11 (1991), s. 56-80.
27
 Tamże, s. 90-95.
26
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ze wsi, a 42% pochodzi z miast. U jedynaków proporcja jest odwrócona: 57%
pochodzi z miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, natomiast ponad 42% z terenów wiejskich.
W celu zmierzenia poziomu skłonności do martwienia się wykorzystano
polską wersję Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C) do badania dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat autorstwa B. F. Chorpity wraz ze współpracownikami28. Do zbadania poziomu poczucia własnej wartości wykorzystano
Inwentarz Poczucia Własnej Wartości, który w polskiej wersji został opracowany przez Zygfryda Juczyńskiego29. Aby zmierzyć poziom subiektywnej jakości
życia wykorzystano Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia dla Dzieci i Młodzieży (KPJŻ-DiM), który jest zmodyfikowaną metodą dla dorosłych Schalocka
i Keitha, która została przetłumaczona przez A. Jurosa30.

3.2. Skłonność do martwienia się a subiektywna jakość życia dzieci
W celu określenia problemu badawczego jedno z pytań badawczych brzmiało następująco: jaka jest zależność pomiędzy skłonnością do martwienia się
a subiektywną jakością życia u dzieci? Dotychczasowa wiedza dotycząca jakości życia podkreśla jej związek z zadowoleniem z siebie31, a wyniki badań
nad jakością życia, które ukazują jej zależność od dobrostanu emocjonalnego
i poziomu lęku32, pozwalają na sformułowanie następującej hipotezy:
H.1. Istnieje negatywna zależność pomiędzy skłonnością do martwienia się
a subiektywną jakością życia dzieci, tzn. im większa skłonność do martwienia
się, tym niższa subiektywna jakość życia dzieci.
Obliczono korelacje (r Pearsona) między skłonnością do martwienia się
(PSWQ-C) a subiektywną jakością życia u dzieci (KPJŻ-DiM). Korelacja pomiędzy wynikiem ogólnym KPJŻ-DiM a wynikiem ogólnym PSWQ-C we

B. F. Chorpita, S. A. Tracey, T. A. Brown, T. J. Collica, D. H. Barlow, Assessment of worry in
children and adolescents: an adaptation of the Penn State Worry Questionnaire, „Behaviour
Research Therapy” 35 (1997) 6, s. 569-581.
29
 Z. Juczyński, Inwentarz Poczucia Własnej Wartości CSEI Coopersmitha, [w:] M. Oleś [red.]
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości: metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży, Lublin 2005, s. 9-21
30
 M. Oleś, Jakość życia u dzieci i młodzieży – przegląd metod pomiaru, „Przegląd Psychologiczny” 53 (2010) 2, s. 227-229.
31
 I. Ramik-Mażewska, Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo.
Poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych, Szczecin 2008, s. 29-30.
32
 L. K. Dunn, J. L. O’Neill, S. R. Feldman, Acne in adolescents: quality of life, self-esteem,
mood, and psychological disorders, „Dermatol Online” 5( 2011)17. PMID: 21272492.
28
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wszystkich grupach badanych dzieci potwierdza postulowaną zależność w hipotezie 1.
Tab.1. Współczynniki korelacji r-Pearsona między wynikami kwestionariusza
PSWQ-C a rezultatami KPJŻ-DiM we wszystkich grupach badanych dzieci

KPJŻ-DiM

PSWQ-C
Wynik ogólny
Dzieci z rodzin Dzieci z rodzin Dzieci z rodzin
wielodzietnych dwudzietnych jednodzietnych
(N=94)
(N=99)
(N=33)
Zadowolenie

-0,38**

-0,24*

-0,60**

Umiejętności/
Kompetencje

-0,23*

-0,03

-0,37*

Przynależność do grupy/Integracja

-0,19

-0,01

-0,37*

Możliwości działania/
Samodzielność

-0,21*

-0,12

-0,36*

Wynik ogólny

-0,36**

-0,18

-0,52**

Oznaczenia poziomu istotności: * p<0,05; ** p<0,01

Zadowolenie z relacji społecznych, z sytuacji życiowej, przebyte doświadczenia i sukcesy korespondują ze skłonnością do martwienia się. U tych dzieci
skłonność do martwienia się oddziałuje na poczucie autonomii, posiadane zdolności, postępy w nauce, funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz rówieśniczym. Zależność tę można również rozumieć w sposób następujący: posiadane
umiejętności i doświadczenie, nawiązywane relacje i zadowolenie z życia modyfikują intensywność i częstotliwość skłonności do martwienia się. Powiązanie
subiektywnej jakości życia ze skłonnością do martwienia się zostało również
uzasadnione teoretycznie w rozdziale pierwszym, w nawiązaniu do badań Dienera33, który mówił o globalnej zależności pomiędzy częstym martwieniem się
a wykształceniem negatywnej postawy życiowej, która niekorzystnie wpływa
na przeżywanie życia, oraz Dugasa34, który podkreślał znaczenie relacji i ról
 E. Diener, Subjective well-being, „Psychological Bulletin” 3 (1984) 95, s. 542-575.
 M. Dugas i in, Worry Themes in primary GAD, secondary GAD and other anxiety disorders,
„Journal of Anxiety Disorders” 12 (1998) 3, s. 253-261.

33
34
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pełnionych w życiu społecznym jako czynników warunkujących dobrostan
człowieka.

3.3. Poczucie własnej wartości a subiektywna jakość życia dzieci
Drugie z pytań badawczych brzmiało następująco: Jaka jest zależność pomiędzy poczuciem własnej wartości a subiektywną jakością życia u dzieci z rodzin wielodzietnych? Poczucie własnej wartości pełni ważną rolę w przystosowaniu i funkcjonowaniu człowieka, wpływa na jego dobrostan i koresponduje
z poczuciem jakości życia. Przeprowadzono wiele badań nad związkiem samooceny i poczuciem własnej wartości a subiektywną jakością życia, które pozwalają stwierdzić, że poczucie jakości życia zależy od postrzegania siebie35. Na ich
podstawie można sformułować następującą hipotezę:
H.2. Istnieje pozytywna zależność pomiędzy poczuciem własnej wartości
a subiektywną jakością życia dzieci, tzn. im wyższe poczucie własnej wartości,
tym wyższa subiektywna jakość życia dzieci.
Korelacja pomiędzy wynikiem ogólnym KPJŻ-DiM a wynikiem ogólnym
CSEI potwierdza postulowaną zależność, że im wyższe poczucie własnej wartości, tym wyższa subiektywna jakość życia u dzieci.

 Tamże.

35
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Tab.2. Współczynnik korelacji r Pearsona między CSEI a KPJŻ-DiM w grupie
dzieci z rodzin wielodzietnych (W; N=94), dwudzietnych (D; N=99), jednodzietnych (J; N=33)
CSEI
Ja rodzinne

Zadowolenie

Umiejętności/
Kompetencje

Przynależność do
grupy/ Integracja

KPJŻ-DiM

Możliwości działania/ Samodzielność

Wynik ogólny

Ja towaJa
rzyskie szkolne

Ja osobiste

Wynik
ogólny

W

0,44**

0,39**

0,34**

0,38**

0,50**

D

0,43**

0,43**

0,39**

0,43**

0,52**

J

0,49**

0,64**

0,45**

0,68**

0,65**

W

0,34**

0,22*

0,41**

0,16

0,36**

D

0,07

0,23*

0,38**

0,39**

0,33**

J

0,49**

0,60**

0,38*

0,54**

0,58**

W

0,28**

0,32**

0,37**

0,42**

0,44**

D

0,19

0,23*

0,31**

0,19

0,28**

J

0,31

0,48**

0,33

0,43*

0,45**

W

0,09

0,06

0,12

0,25*

0,16

D

0,29**

0,15

0,22*

0,18

0,26**

J

0,45**

0,50**

0,34

0,47**

0,51***

W

0,41**

0,37**

0,46**

0,45**

0,54**

D

0,36**

0,38**

0,48**

0,43**

0,51**

J

0,54**

0,69**

0,46**

0,65**

0,67**

Oznaczenia poziomu istotności: * p<0,05; ** p<0,01

Oznacza to, że dzieci, które odczuwają zadowolenie z siebie, pozytywnie
odbierają swoje relacje z członkami rodziny i środowiskiem rówieśniczym oraz
mają przekonanie wypełniania roli ucznia w sposób prawidłowy i są bardziej
usatysfakcjonowane życiem. Jakość relacji interpersonalnych, na które składa
się bycie lubianym i społecznie akceptowanym, oraz poziom funkcjonowania
i aprobaty w rodzinie są związane z poziomem subiektywnej jakości życia. Ponadto związek poczucia własnej wartości z dobrostanem emocjonalnym, relacjami interpersonalnymi oraz przynależnością społeczną, stanowi istotną część
koncepcji jakości życia Schalocka - są one poszczególnymi poziomami w jego
hierarchicznym modelu jakości życia36.
36

M. Oleś, Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie, Lublin 2010, s. 34.

383

Oktawia Zalewska

Dla większości korelacji różnice w ich wartościach między grupami okazały
się być nieistotne (n.). Pomiędzy współczynnikami korelacji występują istotne
różnice u dzieci z rodzin dwudzietnych a jedynakami pomiędzy wynikiem ogólnym PSWQ-C a podskalą KPJŻ-DiM Zadowolenie. Ta zależność u jedynaków
jest istotnie większa, co oznacza, że korelacja pomiędzy skłonnością do martwienia się a zadowoleniem jest silniejsza u jedynaków niż u dzieci dwudzietnych. Występują również istotne różnice współczynników korelacji pomiędzy
wynikiem ogólnym i podskalami CSEI: ja towarzyskie i ja osobiste, a wynikiem
ogólnym PSWQ-C u dzieci z rodzin wielodzietnych i jedynaków. W tym wypadku ta zależność jest również silniejsza u jedynaków niż u dzieci z rodzin wielodzietnych. Pomiędzy jedynakami a dziećmi z rodzin dwudzietnych jest podobnie, z wyjątkiem podskali ja towarzyskie. Dzieci z rodzin wielodzietnych mają
istotnie wyższy związek ja towarzyskiego z wartościami podskali Umiejętności/
Kompetencje KPJŻ-DiM, niż zależności pomiędzy tymi zmiennymi u dzieci
z dwóch pozostałych grup. Identyczne różnice pomiędzy współczynnikami korelacji występują pomiędzy ja towarzyskie a wynikiem ogólnym KPJŻ-DiM.
Pomiędzy współczynnikami korelacji podskal CSEI ja szkolne i ja osobiste
a wynikiem ogólnym PSWQ-C występuje istotnie wyższy związek u dzieci
z rodzin jednodzietnych niż w pozostałych grupach. U jedynaków jest istotnie
silniejsza zależność pomiędzy wynikami ogólnymi CSEI a PSWQ-C niż u dzieci z rodzin wielodzietnych czy dwudzietnych. Pomiędzy podskalami i wynikiem ogólnym KPJŻ-DiM a podskalami i wynikiem ogólnym CSEI pojawiające
się zależności są istotnie silniejsze w grupie jedynaków niż u dzieci z rodzin
wielodzietnych i dzieci z rodzin dwudzietnych.
Przeprowadzone badania miały kilka słabych punktów. Pierwszym jest specyfika badań dzieci, które są utrudnione ze względu na dostępność do tej grupy
społecznej. Coraz trudniej uzyskać dane z uwagi na wyjątkową niechęć rodziców do jakichkolwiek badań ich dzieci, z obawy przed ujawnieniem niewygodnych faktów z życia rodziny. Pomimo zapewnień o anonimowości badań,
uzyskanie pozwolenia jest wyzwaniem. Kolejną trudnością jest badanie dzieci
w tym wieku metodą kwestionariuszową, która jest uciążliwa i często niedostosowana do poziomu rozwoju języka dziecka. W przyszłości takie badania
powinny opierać się na kwestionariuszach, które są maksymalnie zaadaptowane
do możliwości dzieci i zawierają minimalną liczbę pozycji.
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Zakończenie
Skłonność do martwienia zainspirowała badaczy, jako odrębne zjawisko,
już ponad trzydzieści lat temu. Jednak od kilku lat właściwości i natura martwienia są analizowane i badane pod wieloma względami przez psychologów,
psychiatrów i neurologów dość wnikliwie, a zapowiada się, że w przyszłości
będziemy obserwować zwiększenie częstotliwości tego typu badań. Wybór poczucia własnej wartości spowodowany był jego zależnością od właściwości
osobowościowych i wychowania, którego efekty i siłę obserwuje się u dzieci
w ich konfrontacji ze środowiskiem szkolnym. Trzecia zmienna była naturalną
konsekwencją, gdyż subiektywna jakość życia stanowi swoiste podsumowanie
wcześniej wymienionych zmiennych, ponadto okazała się zależna od skłonności
do martwienia się i poczucia własnej wartości. Wszystkie wymienione zmienne
są istotne w funkcjonowaniu dziecka, a zmieniają się wraz z biegiem życia,
gdyż powiązane są ze stylem wychowania, środowiskiem, rozwojem poznawczym i emocjonalnym. Obecne czasy, naznaczone zjawiskiem do tej pory niespotykanym dla dzieci, jakim jest pandemia, mobilizują do prowadzenia badań
dzieci, które mają za sobą wiele miesięcy zdalnego nauczania, aby poznać jakie
konsekwencje dla rozwoju osobowości dzieci poczyniła izolacja społeczna, lęk
przed chorobą czy nieprzewidywalność przyszłości.
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