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WSTĘP

Kwartalnik „Warszawskie Studia Pastoralne” jest czasopismem teo-
logicznym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW. Posze-
rzona tematyka badań pastoralnych otwiera łamy tego czasopisma 
zwłaszcza przed tymi Autorami, którzy podejmować będą naukową 
dyskusję o wszystkich problemach współczesnego Kościoła i świata. 
Stanowi to świadomą odpowiedź na zalecenie Jana Pawła II, że „ko-
nieczne jest studium określonej dyscypliny teologicznej – teologii pa-
storalnej, czyli praktycznej, będącej naukową refleksją o codziennym 
wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii; 
a więc o Kościele jako „powszechnym sakramencie zbawienia”, jako 
znaku i żywym narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa, działającym 
przez słowo, sakramenty i posługę miłości” (PDV 57). Współczesne 
wyzwania, jakie stają przed teologią pastoralną prowadzą do badań 
naukowych pastoralistów koncentrujących się na trzech kierunkach 
myśli teologicznej: refleksji o Bogu, o człowieku i o Kościele. Jak do-
daje bowiem papież „teologia pastoralna nie jest tylko umiejętnością, 
zespołem wskazań, doświadczeń i metod. Ma status pełnoprawnej 
dyscypliny teologicznej, ponieważ czerpie z wiary zasady i kryteria 
działalności duszpasterskiej Kościoła w historii; Kościoła, który „ro-
dzi” każdego dnia Kościół” (tamże). Wśród tych zasad i kryteriów 
szczególnie ważne miejsce zajmuje ewangeliczne rozeznanie sytuacji 
społeczno-kulturalnej i kościelnej, w której prowadzona jest działal-
ność duszpasterska.”

„Warszawskie Studia Pastoralne” są czasopismem punktowanym 
znajdującym się na liście ministerialnej B. W ostatniej parametry-
zacji czasopism naukowych pismo otrzymało 8 punktów. W swej 



strukturze zawiera następujące działy: artykuły, recenzje i omówie-
nia, a także sprawozdania.

Redakcja „Warszawskich Studiów Pastoralnych” wciąż podejmuje 
próby dostosowywania pisma do zmieniających się wymogów mini-
sterialnych dotyczących czasopism naukowych.

Redakcja
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Lidia Jakubowska

DUSZPASTERSTWO W ZAKŁADACH  
PENITENCJARNYCH – CZY OSOBY POZBAWIONE 

WOLNOŚCI POTRZEBUJĄ RELIGII
Prison Ministry – Do the Incarcerated Need Religion?

W polskich zakładach karnych z roku na rok pracuje coraz większa 
liczba księży. Powstaje więc pytania: czy zjawisko to jest spowodowane 
potrzebą osadzonych, czy osoby pozbawione wolności potrzebują 
religii? Fakty są takie, że od roku 2000 liczba księży pracujących 
w zakładach penitencjarnych podwoiła się, w Polsce wynosi ona 
168. W większości duszpasterzami są księża katoliccy, ale są także 
przedstawiciele Kościołów prawosławnych, ewangelickich i innych.1

Pierwsze kaplice w polskich zakładach karnych zaczęto otwierać 
po upadku komunizmu. Według K. Bedyńskiego najważniejszą datą 
dla duszpasterstwa więziennego w Polsce jest 18 września 1550 roku. 
W tym dniu kanclerz koronny Stanisław Ocieski wydał instrukcję 
świadczącą o opiece moralnej nad więźniami, w której zaznaczono, 
aby m.in. „nauki duchowne były więźniom dawane, by nad ich oby-
czajami mieć baczność”.2

Dziś, oprócz etatowych kapelanów, z więźniami współpracuje 
ponad 600 osób świeckich, zrzeszonych w różnych organizacjach 
religijnych. Oprócz działalności stricte ewangelizacyjnej prowadzą 

 1 J. Korus, Duchowni za kratami, „Newsweek” z 09.12.2009 r., www.newsweek.
pl/polska/duchowni-za-kratami,50079,1,1.html [dostęp: 16.11.2017 r.].
 2 P. Wojtas, Kontakty międzynarodowe i etaty dla kapelanów, Materiały Semi-
naryjne (1996) 14, s. 35; J. Sikorski, Duszpasterstwo więzienne, w: Duszpasterstwo 
specjalne, red. R. Kamiński, B. Drożdż, Instytut Teologii Pastoralnej KUL, Lublin 
1998, s. 322–323.

Zagadnienia teologiczno-pastoralne
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one np. warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu czy narkoty-
ków, wspierają skazanych w trakcie odbywania kary, wysyłając im 
paczki, a także pomagają w znalezieniu dachu nad głową po wyjściu 
na wolność.

Polskie duszpasterstwo więzienne utrzymuje kontakty międzyna-
rodowe z następującymi organizacjami zajmującymi się przywraca-
niem osób uwięzionych społeczeństwu:

 – Międzynarodowy Komitet Katolickich Kapelanów Więzien-
nych (ICCPC). Jego członkami są naczelni kapelani więzienni 
z całego świata. Co 3 lata organizowane są zjazdy, na których 
m.in. wybierane są władze naczelne. W 1996 r. takie spotkanie 
odbyło się w Warszawie;

 – Międzynarodowe Bractwo Więzienne (PFI). To organizacja 
skupiająca osoby świeckie różnych wyznań pomagające więź-
niom. Światowe zjazdy tej organizacji odbywają się co 4 lata.

 – Ekumeniczne Stowarzyszenie Kapelanów Więziennych (IPCA). 
To organizacja ogólnoświatowa skupiająca kapelanów więzien-
nych różnych wyznań chrześcijańskich. Od 9 do 13 września 
1996 r. odbyła się w Warszawie IX Światowa Konferencja Między-
narodowego Komitetu Katolickich Kapelanów Więziennych.3

Podstawową podstawą prawną dotyczącą opieki religijnej w zakła-
dzie karnym jest art. 106 Kodeksu Karnego Wykonawczego, według 
którego skazany ma prawo do:

 – wykonywania praktyk religijnych,
 – korzystania z posług religijnych,
 – bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych 
w zakładzie w dni świąteczne,

 – słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego 
przekazu,

 – posiadania niezbędnych książek, pism i przedmiotów,
 – uczestniczenia w nauczaniu religii,

 3 Zob. IX World Congress International Commission of Catholic Prison Pastoral 
Care-Final Report, red. G. de Wit, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 
1997.
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 – brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej Koś-
cioła lub innego związku wyznaniowego.4

Realizowanie wyżej wspomnianych praw nie może naruszać zasad 
tolerancji ani zakłócać ustalonego porządku w zakładzie karnym. 
Jeśli natomiast chodzi o tymczasowo aresztowanego, to organ, do 
którego dyspozycji pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób 
korzystania przez niego z prawa do kontaktowania się z duchownymi 
świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami.

Od momentu ustanowienia stanowiska Naczelnego Kapelana Wię-
ziennictwa RP rozpoczęło się kształtowanie struktury duszpasterstwa 
więziennego. W strukturze tego duszpasterstwa są trzy ogniwa: Na-
czelny Kapelan, kapelani diecezjalni i kapelani poszczególnych zakła-
dów. Kapelani więzienni w swojej pracy są wspomagani przez licznych 
wolontariuszy. W Polsce wielu spośród nich jest członkami Stowa-
rzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne”.5

Nasuwa się pytanie: jakie tak naprawdę są zadania społeczno-
-kulturalne duszpasterstwa więziennego? Według H. Świdy-Ziemby 
w procesie tworzenia nowych więzi społecznych należy uwzględnić 
następujące warunki:

 – ukazywanie więźniowi innych wartości niż te z jego dotychcza-
sowego życia postrzegane jedynie w kategoriach negatywnych,

 – nawiązanie normalnego kontaktu opartego na tolerancji i ak-
ceptacji prowadzi do porozumienia z więźniem i nie tworzy 
iluzji,

 – poczucie winy nie powinno rozpoczynać procesu resocjalizacji, 
ale go finalizować,

 – nowe więzi społeczne stworzone w więzieniu, mają być pod-
trzymane na wolności, w przeciwnym razie wszystkie wysiłki 
w okresie izolacji tracą sens.6

 4 P. Wojtas, Kontakty międzynarodowe i etaty dla kapelanów, Materiały Semina-
ryjne (1996) 14, s. 35; J. Sikorski, Duszpasterstwo więzienne, art. cyt., s. 322–323.
 5 J. Sikorski, Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne”, Materiały Seminaryjne (1993).
 6 H. Świda-Ziemba, Tworzenie więzi społecznej w procesie resocjalizacji, Materiały 
seminaryjne (1989) 1.
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Kościół, realizując swoją misję ewangelizacyjną, obejmuje opieką 
duszpasterską ludzi różnych środowisk i grup społecznych. Otacza 
nią także tych wiernych, którzy weszli w konflikt z prawem i zostali 
skazani na karę pozbawienia wolności. W tym celu utworzono nawet 
specjalną formę posługi religijnej, zwaną duszpasterstwem więzien-
nym. Od blisko dwóch stuleci znana jest ona także np. w środowisku 
rzeszowskim.

Duszpasterstwo więzienne przeszło wiele przeobrażeń. Na ogół 
władze państwowe doceniały jego znaczenie, gdyż nie ograniczało 
się ono do zaspokajania potrzeb duchowych więźniów, ale wydatnie 
wspomagało proces ich resocjalizacji. Z tej formy pracy z więźniami 
zrezygnowano jedynie w okresach panowania dwóch totalitaryzmów: 
faszystowskiego i komunistycznego, łamiących podstawowe prawa 
człowieka. Nie można wskazać konkretnie, jaki był wpływ posługi 
religijnej na zachowania więźniów, gdyż jest on z reguły niewymierny. 
Trudność też sprawia środowisko, w którym jest ona realizowana. 
Adresowana jest ona przecież do ludzi wchodzących w konflikt z pra-
wem oraz rekrutujących się często z marginesu społecznego. Niemniej 
posługa ta jest bardzo ważna. Pozwala bowiem więźniom uświadomić 
sobie popełnione zło oraz wskazać im drogi powrotu.7

Wspólnota chrześcijańska stanowi szansę tworzenia nowych więzi 
społecznych w więzieniu i podtrzymania ich na wolności. Właś-
ciwie pojęta formacja religijna wzmacnia wiarę w siebie, która jest 
słaba wśród więźniów. W przypadku więźniów długotrwała zmiana 
w zachowaniu zależy od promowania własnej wartości. Można to 
osiągnąć za pomocą powstałych więzi międzyludzkich, w których 
osoby nawzajem potwierdzają własną wartość.

W literaturze przedmiotu można spotkać się ze stwierdzeniem, że 
ważnym elementem tworzenia nowych więzi społecznych wśród osa-
dzonych jest doradztwo, którego zadaniem ma być przede wszystkim 
pomoc w uwolnieniu się od smutnych doświadczeń z przeszłości. Dla 
osadzonych funkcję doradczą może przejąć grupa modlitewna oparta 

 7 A. Motyka, Duszpasterstwo więzienne, www.niedziela.pl [dostęp: 02.10.2017 r.].
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na gruncie, na którym więźniowie czują się wystarczająco pewnie, aby 
dzielić z innymi część swoich przykrych doświadczeń z przeszłości.8

Duszpasterstwo więzienne ma znaczący udział w resocjalizacji pro-
wadzonej w zakładach karnych i aresztach śledczych. Powinno ono 
mieć swoje miejsce w podejmowanych działaniach profilaktycznych 
wobec przestępczości. Podstawowe jego zadania społeczno-kulturalne 
streszczają się w pomocy w tworzeniu nowych więzi społecznych 
poprzez różne akcje, działalność terapeutyczną, oświatowo-kultu-
ralną i pomoc postpenitencjarną. Przykładów tego typu działań jest 
w historii wiele. Inicjatorami dwóch ciekawych akcji, mających na 
celu tworzenie nowych więzi społecznych, byli francuscy kapelani. 
Akcja „Le Courrier” (Posłaniec) polega na korespondencji między 
więźniami i ludźmi wolnymi. Już w 1989 r. ponad tysiąc osób z całej 
Francji utrzymywało kontakt listowny z więźniami z 55 więzień. 
Druga akcja: „Cotis de Noel” (Paczki świąteczne) jest organizowaniem 
paczek od więźniów dla ich dzieci i bliskich.9 Z kolei w Polsce warto 
zwrócić uwagę na członków Bractwa Więziennego, którzy głosili 
katechezy w kościołach warszawskich na temat więźniów i działalno-
ści Bractwa. W swoich wystąpieniach ukazywali, że człowiek, który 
dokonał przestępstwa niejednokrotnie sam w dzieciństwie został 
skrzywdzony przez swoich bliskich. Księża zwracali wówczas uwagę 
na nie odrzucanie skazanego po odbyciu przez niego kary.10

Na początku XIX w. władze austriackie umiejscowiły w zamku 
w Rzeszowie zakład karny dla więźniów. Wtedy też wśród personelu 
więziennego znalazł się duszpasterz zwany kapelanem więziennym, 
który sprawował opiekę religijną nad skazanymi. Początkowo obo-
wiązki te spełniał jeden z wikariuszy parafii farnej, później kapłani 
oddelegowani do tej pracy przez władze diecezjalne, w tym gronie 
byli m.in.: ks. Jan Miksiewicz, ks. Tytus Hibl, ks. Jan Bazylewicz. Od 
połowy XIX w. aż do drugiej wojny światowej obowiązki duszpasterza 

 8 Zob. P. Tarlton, Human Growth in Prison, „New life” 1989, nr 6, s. 59–60.
 9 Y. Aubry, Przemówienia gości zagranicznych, Materiały seminaryjne (1989) 1.
 10 B. Wojtkowska, Z zagadnień formacji ewangelizatora, Materiały seminaryjne 
(1996) 13.
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więźniów pełnił jeden z zakonników rzeszowskiego konwentu Bernar-
dynów. W okresie okupacji hitlerowskiej zaczęto stwarzać trudności 
w swobodnym dostępie duszpasterza do więźniów oraz zakazywano 
odprawiania nabożeństw w kaplicy więziennej. Wówczas także ostat-
niej posługi skazanym na śmierć udzielał niemiecki kapelan wojskowy. 
Były jednak i wtedy przypadki, zwłaszcza gdy któryś ze skazańców 
nie znał języka niemieckiego, że w tajemnicy przed władzami oku-
pacyjnymi kapelan szedł do niego w asyście jednego z miejscowych 
kapłanów, przebranego w mundur jego ordynansa. Nieprzyjazne 
stanowisko wobec posługi religijnej w więzieniu kontynuowano rów-
nież w okresie rządów komunistycznych. Zniesiono wówczas urząd 
kapelana więziennego, zlikwidowano kaplicę, a posługę religijną 
ograniczono jedynie do udzielania sakramentów skazanym na śmierć 
bądź śmiertelnie chorym więźniom. Szafarzami tych sakramentów 
byli zazwyczaj kapelani wojskowi pracujący w miejscowym kościele 
garnizonowym. Poza tymi przypadkami uniemożliwiano dostęp 
kapłana do skazanych. Stanowisko takie motywowano swoiście poj-
mowaną wolnością sumienia i wyznania. Ta sytuacja zmieniła się 
dopiero po wydarzeniach sierpniowych 1980 r. Pod ich wpływem 
oraz na skutek starań samych więźniów 17 września 1981 r. minister 
sprawiedliwości wydał zarządzenie, na mocy którego kapelani mogli 
wrócić do pracy w więzieniach. W rzeszowskim Zakładzie Karnym, 
zlokalizowanym już w Załężu, obowiązki duszpasterskie podjęło 
wówczas trzech kapłanów: ks. Stanisław Bełza, ks. Stanisław Słowik 
i ks. Tadeusz Szetela. Od tej pory, mimo iż niejednokrotnie utrud-
niano posługę kapelanów, zwłaszcza w okresie stanu wojennego, 
duszpasterstwo więzienne jest realizowane bez przerwy do chwili 
obecnej. Jego ranga wzrosła po 1989 r., kiedy zwiększono liczbę dusz-
pasterzy oraz umożliwiono pełniejszy ich kontakt ze skazanymi. Na 
usprawnienie duszpasterstwa wpłynęło też otwarcie w październiku 
1991 r. kaplicy więziennej. Była ona jedną z pierwszych w powojen-
nej historii więziennictwa w Polsce. W ciągu dwóch stuleci zmie-
niały się także formy pracy duszpasterskiej z więźniami. Były jednak 
pewne praktyki religijne wspólne w poszczególnych okresach dziejów 
duszpasterstwa. Zalicza się do nich przede wszystkim niedzielną 
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i świąteczną Mszę Świętą, udzielanie sakramentów i innych posług 
religijnych, odwiedziny duszpasterskie więźniów i rozmowy z nimi, 
urządzanie pogadanek religijnych i rekolekcji, a także naukę religii. 
Duszpasterstwo więzienne przeszło wiele przeobrażeń.

Zdaniem ks. Przemysława Kalickiego, kapelana więziennego w Za-
kładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce z 25-letnim doświadczeniem, 
najważniejszym zadaniem w tego rodzaju służbie jest sprawowanie 
posługi kapłańskiej oraz dzielenie się wiarą i rozmową. W Zakładzie 
Karnym w Gdańsku-Przeróbce ksiądz spotyka się z osadzonymi, 
którzy trafili do więzienia po raz pierwszy i chcą rozmawiać. W każdą 
niedzielę odprawia w więzieniu Mszę Świętą, a w pozostałe dni przy-
gotowuje ich do sakramentów Bierzmowania, I Komunii Świętej oraz 
Chrztu Św. Przed świętami odbywają się rekolekcje. Bezcenna jest 
jednak rozmowa, o duchowości i o tym, co w życiu najważniejsze. 
Dla księdza kapelana najważniejszy jest człowiek i jego zbawienie. 
Nawrócić, Jego zdaniem, może się każdy, kto uzna swoją winę.

„Przebywając w zakładzie karnym najważniejsze jest, by człowiek 
zaakceptował swoją sytuację. Trzeba przyznać się do winy i rozpocząć 
pracę nad sobą. Poprawiać się. Jedynie wówczas, można odzyskać god-
ność. Dzięki temu każdy może się wyzwolić, nawet będąc za kratami. 
Trzeba tego oczywiście chcieć. Więzienie nie jest w stanie naprawić 
człowieka, który tego nie chce. Ono daje jedynie szansę naprawy życia. 
Człowiek ma tam możliwość odnowienia życia duchowego i napra-
wienia krzywd. Sama kara jest tylko izolacją. Ale kara powinna być też 
ekspiacją. Kto uczynił jakieś zło, nie tylko powinien przeprosić. Jeżeli 
na przykład kogoś zamordował, powinien płacić alimenty rodzinie, 
łożyć na utrzymanie dzieci. Państwo, które wymierza karę, powinno 
mu to umożliwić. Wówczas dopiero mógłby być w pełni pogodzony 
ze swoimi ofiarami. To by go głębiej rehabilitowało”.11

W tym momencie warto zadać pytanie: co daje więźniom rozmowa 
z duszpasterzem i modlitwa. Ciekawym przykładem jest tu rozmowa 
z jednym z więźniów, który w rozmowach z siostrami zakonnymi 

 11 www.sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-
-misja-ksiedza-kapelana [dostęp: 02.09.2017 r.].
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i kapelanem więziennych odnalazł pewnego rodzaju ukojenie i drogę 
do zrozumienia siebie i Boga. W wywiadzie, który ukazał się w In-
ternecie, więzień opowiada: „Zobaczyłem, że koledzy nie mogą mi 
pomóc, że mama, siostra są bezradne. Że ogromu tych spraw nikt 
nie jest w stanie ogarnąć. Zobaczyłem, że żaden człowiek nie może 
mi pomóc. Powiedziałem w modlitwie: «Panie Boże, ja po prostu 
nie potrafię swoim życiem kierować, bo jeżeli tak się uzależniłem 
od wszystkiego i doprowadziłem do takiego zniewolenia, to znaczy, 
że nie potrafię. Tyle wyroków mi się zbiera. Pomóż mi i poprowadź 
mnie. Wyzbywam się swojej woli, będę się starał podporządkować 
Tobie. Niech na mnie spadną jakieś ciężary, czy doświadczenia. Pro-
szę, uratuj mnie!» Wtedy zacząłem interesować się tym, co się dzieje 
w więzieniu. Okazało się, że przychodzą tam siostry”.

Więzień opowiada, że kiedy zaczął się modlić, Pan Bóg dawał mu 
dobre myśli, odpowiedzi na wiele pytań uzyskał od sióstr zakon-
nych i kapelana więziennego. „To, co czułem i myślałem, potwier-
dzało się w ich słowach. Takiego Chrystusa poznawałem i tak to się 
kształtowało”.12

Pozbawienie wolności z założenia ma stanowić moment zwrotny 
w życiu człowieka. „Działalność resocjalizacyjna powinna prowadzić 
do trwałej zmiany w sferze świadomości i w sferze zachowań, oducza-
nia zachowań destrukcyjnych, konstruktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym, wytwarzania motywacji do działań prospołecznych”.13

Przez lata wypracowano na całym świecie wiele rozwiązań, które 
stały się swoistą klasyką w postępowaniu ze skazanymi, a jako jedną 
z form resocjalizacji można wymienić opiekę duszpasterską. W sy-
stem rozwiązań prawnych i praktykę działań resocjalizacyjnych 
w jednostkach penitencjarnych w naturalny sposób wpisuje się religia. 
Jednostki penitencjarne to instytucje, w których przestrzegany jest 
określony porządek oparty o Kodeks karny wykonawczy i regulaminy. 

 12 http://rozaniec.info/wolnosc-jaka-daje-bog-rozmowa-z-piotrem-ktory-nawrocil-
-sie-w-wiezieniu/ [dostęp: 02.09.2017 r.].
 13 B. Kowalska-Ehrlich, System instrukcji profilaktyczno-resocjalizacyjnych, w: Polska 
myśl resocjalizacyjna . Wybór tekstów, Warszawa 1993, s. 181.
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Więzienia to także miejsca, w których występuje swoiste połączenie 
sacrum i profanum. Religia sytuuje się w nich jako uzupełnienie „świe-
ckich” metod działania. W sytuacji izolacji więziennej mamy więc do 
czynienia z pewnym „zejściem” skrajnie odmiennych instytucji , jakie 
stanowią Kościół i więzienie. I choć cele „operacyjne” każdej z nich 
nieco się różnią (Kościół – głosi wybaczenie, więzienie –egzekwuje 
karę), cel główny, jakim jest naprawa moralna skazanego, prowadzi 
do ich zjednoczenia. Intencją autora jest obiektywna ocena uzasad-
nionego współistnienia tak różnych „porządków” i procedur, które 
mają wpływ na człowieka podlegającego procesom naprawczym. 
Osoby poddane izolacji penitencjarnej mają ze strony instytucji świe-
ckich zapewnione możliwości realizacji prawa do praktyk religijnych. 
Wiąże się z tym swobodne przenikanie i współpraca w działaniach 
ewangelizacyjnych podejmowanych wobec osób pozbawionych wol-
ności. Obecnie obowiązujące ustawodawstwo dotyczące realizacji 
prawa do praktyk religijnych w jednostkach penitencjarnych opiera 
się na Kkw z 6 czerwca 1997 roku, art. 106 oraz Rozporządzeniu Mi-
nistra Sprawiedliwości z 5 listopada 1998 roku w sprawie szczegóło-
wych zasad wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych 
w zakładach karnych (Dz.U. nr 139, poz. 904). Przepisy te precyzują, 
zgodnie z trybem osadzenia osoby pozbawionej wolności, regulamin 
wykonywania tymczasowego aresztu oraz regulamin wykonywania 
kary pozbawienia wolności z 12 sierpnia 1998 roku.14

Duszpasterz więzienny pełni rolę tak jakby instytucjonalnego 
wysłannika jednej instytucji do drugiej, który nie jest zazwyczaj 
negowany przez osadzonych, ze względu na fakt, iż jest osobą „z ze-
wnątrz” i nie jest utożsamiany z represyjnym oddziaływaniem na 
więźniów. „Transmisja wiary i religijności w codzienność więźnia, 
odzwierciedlona w subtelności spotkania (uwarunkowana odwoła-
niem do religijnej i moralnej wrażliwości) (…) staje się jedną z bardziej 

 14 J.D. Pol, Czy religia jest w więzieniu koniecznie potrzebna?, w: Religia w procesie 
resocjalizacji, red. P. Gołdyn, Konin 2010, s. 46–55.
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wiarygodnych i prawdziwych gwarancji skuteczności działania ro-
zumianego jako pozytywny wpływ na więźnia” .15

Omawiając działania duszpasterskie na terenie jednostek peni-
tencjarnych, należy podkreślić, że uzależnione są one od aktywności 
i możliwości zaangażowanych tam księży. Zdecydowana większość 
duchownych ma do tego typu posługi jedynie podstawowe przygo-
towanie, wynikające z formacji do kapłaństwa, czyli standardowe 
wykształcenie teologiczne i pastoralne. Praca duszpasterska z oso-
bami odizolowanymi w zakładach penitencjarnych polegająca na 
pomocy w odkrywaniu przez nich potrzeb, a następnie świadomym 
kształtowaniu postaw religijnych wymaga od kapelana ogromnego 
zaangażowania, a zarazem odporności psychofizycznej.

W momencie, gdy osadzony odbudowuje swoją religijną tożsamość, 
uczy się budowania przyszłej tożsamości społecznej, a odnalezienie 
nowej drogi pozwala mu na osiągnięcie poczucia celu, jak również 
podniesienie własnej wartości. Proces ten może być jednocześnie 
przyczyną lęku i osamotnienia towarzyszącego izolacji więziennej. 
Dlatego też przynależność osób wchodzących w konflikt z prawem 
karnym do zrzeszeń chrześcijańskich odgrywa ważną rolę dla ich 
wielowymiarowego rozwoju, gdyż wzmacnia postawy i zachowania 
zgodne z charyzmatem zrzeszenia, a tym samym spełnia podstawową 
funkcję resocjalizacyjną. Jeżeli skazany nie może pogłębić swojej toż-
samości religijnej w rodzinie czy parafii, to takim środowiskiem może 
być zrzeszenie chrześcijańskie oparte na wymiarze wspólnotowym, 
biblijno-sakramentalnych inspiracjach oraz osobistym i społecznym 
doświadczeniu wiary.16

Resocjalizacja religijna to istotny aspekt oddziaływań zarówno na 
aktualnych, jak i byłych skazanych. Świadomość przynależności do 

 15 M. Kuć, Duszpasterstwo więzienne a indywidualizacja kary pozbawienia wolności, 
w: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, red. J. Świtka, M. Kuć, Lublin 
2007, s. 136.
 16 M. Kalinowski, Znaczenie resocjalizacji religijnej w kształtowaniu dojrzałych 
postaw u osób skazanych na karę pozbawienia wolności, w: Rola wartości moralnych 
w procesie socjalizacji i resocjalizacji, red. J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska, Lublin 
2005, s. 156.
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innej wspólnoty niż przestępcza, musi być podtrzymana po opusz-
czeniu więzienia. W przeciwnym razie wszystkie wysiłki w okresie 
izolacji tracą sens. Wspólnota chrześcijańska daje szansę tworzenia 
nowych więzi społecznych w zakładzie karnym i podtrzymania ich 
na wolności. Obecność kapelana staje się więc dla więźniów znakiem, 
że choć zostali czasowo wykluczeni ze społeczeństwa, Kościół i spo-
łeczeństwo ich nie odrzuca. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, 
że proces ekskluzji i marginalizacji społecznej jest mniej odczuwalny 
dla więźniów w momencie, kiedy spotykają księdza odpowiedzialnego 
za duszpasterstwo więzienne. Rozmowa z kapelanem więziennym po-
zwala nabrać pewności siebie tym, którzy chcą zmierzyć się z rzeczy-
wistością funkcjonowania „na wolności”, w środowisku oczekującym 
od nich przestrzegania norm społecznych. Dostrzega się tu wyraźnie 
znaczenie kapelana i osób włączonych w duszpasterstwo więzienne 
jako mediatorów pojednania ze społeczeństwem.

Bardzo ważne w całym procesie resocjalizacji jest ukazanie osa-
dzonemu świata innych wartości oraz sprawienie, aby swój dotychcza-
sowy życiorys widział i oceniał w kategoriach negatywnych. Zdaniem 
K. Tyberskiego „zadaniem duszpasterstwa więziennego powinno 
być umożliwienie dokonania refleksji nad własnym postępowaniem 
skazanego – pogodzenia się z samym sobą i zaakceptowania swojego 
życia”. Ponadto, zdaniem autora, powinno być ono obszarem, w któ-
rym podawana jest treść dotycząca samego sedna ludzkiej egzysten-
cji – ukazanie miłości Boga do człowieka. Z treści tej zawsze powinna 
płynąć zachęta do przemiany wszystkich dziedzin życia skazanego, 
który w wyniku odosobnienia często traci umiejętność radzenia sobie 
w warunkach wolności. Nauczenie zaufania do Boga i zwracanie się 
do Niego z wszelkimi problemami powinno współgrać z poczuciem 
odpowiedzialności za własny rozwój.17

Więźniowie mają zapewnione możliwości realizacji zarówno pro-
cesu readaptacji społecznej, jak i prawa do praktyk religijnych na 

 17 K. Tyberski, Wspieranie duchowe człowieka w warunkach izolacji więziennej, 
w: Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu, red. M. Kalinowski, Lublin 2005, 
s. 239.
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poziomie instytucjonalnym. W naturalny sposób za duszpasterstwo 
odpowiadają przede wszystkim duchowni, aczkolwiek w procesie tym 
mogą pomagać również osoby świeckie, które zapoznały się z proce-
durami obowiązującymi w zakładach penitencjarnych.

Warto zaznaczyć, że posługa duszpasterska w tak specyficznych 
warunkach, jakie stwarza zakład karny, prowadzi do sytuacji, w której 
kapelan spotyka się z pryzonizacją, karceralizacją osobowości pod-
opiecznych i podkulturą więzienną. Praca ze skazanymi wymaga 
nie tylko społecznego oddania, ale również dużej wiedzy o zasadach 
funkcjonowania psychiki ludzkiej i strukturze życia więziennego. 
Specyfika tej formy kapłaństwa w oczywisty sposób pociąga za sobą 
także zagrożenie wypaleniem sił. „Każdy człowiek zasługuje na mi-
łość, bowiem został stworzony przez Boga z miłości i dla miłości. 
Nawet jeśli w procesie wychowania oraz w bycie państwa konieczne 
jest – wskutek istniejącego zła i słabości człowieka – stosowanie kary, 
(…) to nie może mieć ona innej racji poza miłością do tego słabego 
i moralnie złego człowieka”.18

Streszczenie
Istotą resocjalizacji religijnej opartej na sferze duchowej człowieka jest stwo-
rzenie skazanym możliwości przemiany, a poprzez religijność uwolnienia 
się od poczucia winy oraz przyjęcia odpowiedzialności za własne działania. 
Skazany, który za pomocą duszpasterza dostrzega wagę chrześcijańskich 
prawd moralnych, staje się szlachetniejszy, a jego drogą po przemianie jest 
religijność. Religia bowiem dostarcza pojęć moralnych, dzięki którym czło-
wiek może porządkować i oceniać świat. Uwewnętrznione normy moralne 
stają się efektywnymi regulatorami zachowania i rozwoju człowieka. Dzieje 
się tak, gdyż ocena rozpoczyna się od ukształtowania obrazu własnego 
człowieczeństwa, wynikającego z godności nadanej przez Boga i znalezienia 
odpowiedzi na pytania o sens własnego życia.

Niniejszy artykuł przedstawia zjawisko duszpasterstwa wśród więźniów 
zakładów penitencjarnych. Celem artykułu jest ukazanie skali działalności 
duchownych oraz odpowiedź na pytanie: czy ten rodzaj duszpasterstwa oraz 

 18 T. Guz, Filozoficznoreligijny namysł nad duszpasterstwem jako służbą człowie-
kowi, w: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, dz. cyt., s. 105.
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rosnąca liczba kapłanów w zakładach karnych są odpowiedzią na potrzeby 
samych osadzonych?

Summary
The essence of religious resocialization based on the spiritual sphere of 
man is to create the condemned possibility of transformation, and through 
religiousness to be free from guilt and accept responsibility for their own 
actions. The condemned, who by the pastor sees the importance of Christian 
moral truths, becomes nobler, and his path after conversion is religiousness. 
Religion provides moral concepts through which man can organize and 
judge the world. Internalized moral norms become effective regulators of 
human behavior and development. This is because the evaluation begins 
with the shaping of the image of our own humanity, arising from the dignity 
of God and finding answers to the questions of the meaning of one’s own life.

This article presents the phenomenon of pastoral care among prisoners 
of penitentiary institutions. The aim of the article is to show the scale of the 
clergy and to answer the question whether this pastoral ministry and the 
growing number of priests in prisons are due to the need of the prisoners 
themselves.

Słowa kluczowe: duszpasterstwo, zakład penitencjarny, resocjalizacja, re-
socjalizacja religijna, sfera duchowa, izolacja, ewangelizacja

Keywords: Pastoral care, penitentiary institution, social reintegration, re-
ligious resocialization, spiritual sphere, isolation, evangelism
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ODSTĘPSTWO OD PRAWDY I JEDNOŚCI JAKO PRÓBA 
ZWRÓCENIA UWAGI NA ZANIEDBANIA ZE STRONY 

KOŚCIOŁA
The deviation and heresy as attempt to pay attention  

on neglect from the site catholic Church

Świętość Kościoła, której gwarantem jest Chrystusowa i Apostolska 
geneza, zakłada tym samym posiadanie pełni prawdy i fundamen-
talną nieomylność dzięki trwałej asystencji i obecności w Nim Ducha 
Świętego – Ducha Prawdy (J 16, 13). Ostateczne Objawienie dokonane 
w Osobie Wcielonego Syna Bożego nie zakładało jeszcze ostatecznego 
jego zrozumienia nawet przez bezpośrednich odbiorców nauki. Z tego 
względu pojmowanie Bożego Objawienia, już poprzez słowa Jezusa, 
zawierało w sobie pewną etapowość, swego rodzaju ewolucjonizm 
myśli religijnej. Było to oczywistą konsekwencją teandrycznego wy-
miaru Kościoła, czyli Bożoczłowieczej współpracy w dziele zbawienia 
świata obciążonego piętnem grzechu.

Przynależność do Kościoła, już u samych Apostołów nie oznaczała 
jakiegoś szczególnego visio beatifica oglądu spraw Bożych i wynie-
sienia ich ponad pozostałych wiernych w charakterze religijnych 
nadludzi. Pozostali oni rzecz jasna w sposób naturalny ludźmi, nadal 
zmagającymi się ze skłonnościami upadłej natury (por. Rz 7, 14–25) 
oraz już samej bezpośredniej wierności Chrystusowi, które w wielu 
przypadkach determinowały uwarunkowania typowo ludzkie.1

 1 Por. L. Grula, Powszechność Kościoła i Jego konsekwencje . Czyli o współczesnych 
problemach wynikających z inkluzywizmu Kościoła katolickiego w Polsce, „Warszaw-
skie Studia Pastoralne” 2016, nr 2, s. 91.
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Wiara jako Boży dar w człowieku jest nieodłącznie związana 
z przyjęciem Bożej Prawdy, którą jest Chrystus. Zakładając On Koś-
ciół, już ze względu na Jego etymologię suponował wspólnotowe do-
chodzenie do prawdy poprzez wiarę i coraz doskonalsze pojmowanie 
Bożego zamierzenia. Przyjęcie wiary i jej rozwój we wspólnocie Koś-
cioła zakładały nieuchronnie konieczność stopniowej precyzacji arty-
kułów wiary, przede wszystkim w kontekście definicji doktrynalnych.

Regulacje doktrynalne jako konsekwencje herezji
Wpisanie Kościoła w rzeczywistość czasowo-historyczną już w swej 
koncepcji zakładało wspomnianą wcześniej etapowość wyrażoną 
poznaniem, czyli stopniowym i nieomylnym odkrywaniem prawdy, 
wraz ze wzrostem Kościoła. Z tego względu fundament apostolski 
był z jednej strony podstawą, która była bezpośrednią spuścizną Bo-
żego dzieła i Objawienia w świecie, na którym Kościół miał wzra-
stać, a z drugiej był początkową, nieusystematyzowaną formułą tak 
w znaczeniu kultycznym, jak i doktrynalnym. Upływ czasu, połą-
czony z rozszerzaniem się Kościoła w świecie i wobec różnych ludzi, 
wymuszał na Nim pewną kodyfikację wyrazu wiary. Wyjęcie spod 
władania drobiazgowego Prawa żydowskiego nie oznaczało wcale 
włączenia w nowy, szczegółowy zbiór Prawa chrześcijańskiego. Nowe 
Przymierze dokonane w Chrystusie było z początku nową i konkretną 
nadzieją panowania Królestwa Bożego bez systematycznej doktryny 
sformułowanej w kodeksie. Potrzeba konkretnej, wyrażonej ludzkim 
językiem normatyzacji wiary pojawiła się szybciej niż być może się 
tego spodziewano. Dotyczyło to przede wszystkim określenia natury 
Chrystusa w kontekście Jego misji i odniesienia do Ojca. Wydaje się, 
że z początku chrześcijaństwo opierało się, oprócz fundamentalnego 
przyjęcia za Pana i Zbawiciela, na spontanicznym kulcie wyrażonym 
świadomością Jego Boskości, która nie oznaczała jeszcze teologiczno-
-doktrynalnej wiedzy, ale raczej odczucie niewcielone w język.

Wejście chrześcijaństwa w struktury świata spotkało się z jego 
niejednoznaczną oceną. Zderzenie z judaizmem, myślowym trendem 
pogańskim oraz prześladowaniami ze strony cesarstwa nie ułatwiały 
mu ustawicznego rozwoju i tolerancyjnego uznania. Ta ówczesna 
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nowość chrześcijaństwa wymuszała pewną rewizję młodej wspólnoty 
pod kątem doktrynalno-statusowym. Boska świadomość Chrystusa, 
zaaplikowana na sposób kultu, bardzo szybko odczytana została tak 
przez żydów, którzy już w słowach Jezusa nazywającego się Synem 
Bożym widzieli świadome włączenie samego siebie w istotę Bóstwa 
(por. J 10, 30–33), jak również przez pogan, którzy niejako z racji 
charakteru swej religijności, w sposobach wczesnych adoracji chrześ-
cijańskich dostrzegali cześć „Chrystusa jako Boga”.2

W perspektywie wczesnej historii chrześcijaństwa potrzeba wy-
rażenia świadomości wiary zrodziła się przede wszystkim z racji 
kontestacji doktrynalnej żydów, którzy w obliczu surowego mono-
teizmu judaistycznego, nie mogli i nie chcieli widzieć w Chrystusie 
kogoś równorzędnego Bogu JHWH3, ale również samych chrześcijan, 
ponieważ pierwsza herezja chrystologiczna nie pochodziła już ani od 
żydów i pogan, ale jak mówi św. Jan, od tych, którzy: „Wyszli z nas” 
(1 J 2, 19). Janowa rewizja błędu była zatem biblijnym obrazem miejsca 
i autorytetu apostolskiego w środowisku kościelnym, która stano-
wiła ostateczny punkt odniesienia wobec konkretnych odstępstw. 
Wydarzenia późniejszych wieków odzwierciedlają również autorytet 
Kościoła wobec błędów duchownych, których autorzy, podobnie jak 
w czasach apostoła Jana, wyszli z nas (np. Ariusz, Macedoniusz, 
Nestoriusz, Sergiusz itd.).

Ważnym jest to, że definicja błędu lub zdanie przeciwne do prawdy 
chrześcijańskiej przychodziły oponentom znacznie łatwiej niż ich 
formułowanie przez Kościół. A jako, że jak mówi o. Jacek Salij: „Nie 
ma zasadniczo myśli niewcielonych w język, odrzucenie danego ję-
zyka tylko wówczas dokonuje się bez szkody dla samej prawdy, jeśli 
zarazem umiemy ją wcielić w jakiś inny język”4, eliminacja języka 

 2 List Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana, w: Pierwsi świadkowie, red. M. Sta-
rowieyski, Kraków 2010, s. 362.
 3 Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 55, 1, w: 1 i 2 Apologia . Dialog 
z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012, s. 217.
 4 J. Salij, Próba reinterpretacji prawdy o królewskości Matki Bożej, „Collectanea 
Theologica” 1973, nr 2, s. 25.
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niezgodnego z myślą chrześcijańską domagała się wcielenia go w ję-
zyk, który po ludzku wyrażał wiarę Kościoła. W tym sensie herezja 
wymuszała niejako na Nim słuszną zresztą konieczność jakościowej 
nominalizacji prawdy, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości językowe.

Odstępstwo jako impuls duszpastersko-pastoralny
Historyczny i przede wszystkim przestrzenny rozwój Kościoła do-
prowadziły również do konieczności systematyzacji Jego struktur 
organizacyjno-prawnych. Umacnianie się Kościoła w świecie wy-
magało ustabilizowania statusu wspólnoty od spontanicznych jej 
form do bardziej hierarchiczno-rubrycystycznych. Również w tym 
przypadku nie można mówić o konkretnych datach Jego równowagi 
wewnętrznej, gdyż był to proces wieloetapowy, rozpoczęty właściwie 
już w czasach apostolskich i kontynuowany bezpośrednio po nich.5 
Z tego względu urząd apostolski oraz późniejsza sukcesja biskupia 
obrazują fundamentalne znaczenie biblijnego pojęcia episkopoi6 jako 
ludzkiego stróża Bożego dzieła na ziemi, którego ustanawia zresztą, 
według relacji Biblii, Duch Święty (por. Dz 20, 28).

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to właśnie biskup jest szcze-
gólnie predestynowany do aktywnej kooperacji z Duchem Świętym, 
z racji funkcji wynikających z jego urzędu – nauczycielskiej, paster-
skiej, rozpoznawczej i autorytatywnej. Kościół jest jednak wspól-
notą ludzi natchnionych jedną wiarą, z tego względu jedna wiara 
przynależna jest zarówno episkopoi, jak i laikos (KK 32). Urząd jest 
jedną z funkcji w Mistycznym Ciele Chrystusa i nie implikuje na 
biskupa jakiegoś wyjątkowego rodzaju świętości, co więcej nakłada 
tym większy obowiązek i odpowiedzialność wynikające z jego uni-
kalnego charakteru (KK 26).

 5 Szerzej kwestię rozwoju urzędu biskupa w Kościele na przykładzie wspólnot 
w Jerozolimie, Antiochii i Rzymie opisał ks. Marek Skierkowski w swoim artykule 
Od Apostołów do biskupów – trzy drogi, „Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – 
Łomża” 2011, nr 29, s. 29–55.
 6 „Niech nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa”, 
Ignacy do Kościoła w Smyrnie, w: Pierwsi świadkowie, dz. cyt., s. 136.
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Charyzmat, czyli przysposobienie Ducha Świętego dla poszczegól-
nych członków Mistycznego Organizmu do Jego budowania i wzrostu, 
nakłada na wszystkich pewnego rodzaju odpowiedzialność za Koś-
ciół zgodnie z rozeznanym charyzmatem lub możliwościami. Z tego 
względu nie może być mowy o obojętności, biernym uczestnictwie 
w życiu religijnym lub indywidualizmie skupiającym wiarę jedynie na 
sobie samym, gdyż już w samej etymologii słowa ekklesia tłumaczo-
nego dosłownie, widzi się „wspólnotę” lub „zwołanie”. Wspólnota zaś 
jest w samej sobie instynktowości ludzkiej wpisana w jakość budowy 
tkanki społecznej, w której każdy spełnia stosowną dla siebie rolę 
w służbie innemu człowiekowi. Z tego względu również w Kościele 
jako społeczności wiary, specyficznej, bo zawsze mającej odniesienie 
do Mistycznego Organizmu, w którym dokonuje się zbawienie (KK 8), 
istnieje właściwy sobie podział ról, w którym każdy członek, zgodnie 
ze swoim powołaniem, realizuje Jego żywotność.

Pawłowa interpolacja obrazu Kościoła jako Mistycznego Ciała 
Chrystusa odzwierciedla się w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, 
który zdrowie i właściwe działanie zawdzięcza koherencji swoich 
członków. Komunia wszystkich wiernych zjednoczonych w Mistycz-
nym Organizmie, dla zachowania Jego wzrostu, konsekwentnie wy-
maga współpracy, której spoiwem jest wiara i apostolski zapał Jego 
członków. Chodzi tu zatem o wzajemną współpracę kleru i laikatu, 
w  którym uwzględnia się wnioski i  potrzeby konkretnych grup 
z założeniem woli i otwartości wobec wyzwań, przed którymi staje 
Kościół.7 Tymczasem szeroko rozumiane upowszednienie Kościoła 
znacząco spłyciło właściwą Jego misję.8 Nadzieję gruntownej jego od-
nowy upatrywano w realizacji postulatów Soboru Watykańskiego II 

 7 „[Biskup] wzięty spośród ludzi i podległy słabości, potrafi współczuć z tymi, 
którzy trwają w nieswiadomości i błędzie (por. Hbr 5, 1–2). Niech nie wzbrania się 
wysłuchiwać swoich poddanych, których jak dzieci własne bierze w opiekę i do 
pilnego współdziałania ze sobą zachęca. Mając odpowiadać za dusze ich przed 
Bogiem (por. Hbr 13, 17), niech w modlitwie, w naukach i we wszelkich uczynkach 
miłości troszczy się zarówno o nich, jak też i o tych, którzy nie są jeszcze w jednej 
owczarni, a których niech ma za powierzonych sobie w Panu”. KK 27.
 8 Por. L. Grula, Powszechność Kościoła i Jego konsekwencje…, art. cyt., s. 99.
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i pewnych możliwości, które on sam Kościołowi dawał. Ks. Franciszek 
Blachnicki w 1975 r., wymieniając bolączki Kościoła, z którymi mu-
siał się zmierzyć, nadzieję upatrywał w rodzącym się wówczas ruchu 
charyzmatycznym9, który zresztą istniejąc po dzień dzisiejszy, jak się 
zdaje, nie zrealizował nawet widocznych postulatów założycielskich, 
trwając często nadal za drzwiami Wieczernika.

Otwarcie się na to, co Duch mówi do Kościołów (por. Ap 2, 7; 2, 11; 
2, 17; 2, 29; 3, 6; 3, 13; 3, 22) jest ze wszech miar pewną umiejętnością 
otwarcia się na Boże wskazówki, których bynajmniej nie należy ocze-
kiwać w postaci mistycznych wyroczni Bożych, ale przede wszystkim 
zdolności do pedagogii i mądrego odniesienia wobec potrzeb, zagro-
żeń czy tez widocznych zaniedbań. Z tego względu reforma Kościoła 
jest otwarciem się na głos Ducha Świętego przemawiającego do niego 
przez wzgląd na jakość funkcjonowania czy głos wiernych. Perspek-
tywa historyczna pokazuje, że w wielu przypadkach Kościół zamykał 
się na słuszny głos potrzeby zmiany lub dostrzeżenia zaniedbania 
praktyczno-duszpasterskiego.

Chodzi tu na przykład o podejście Kościoła do uwag Marcina 
Lutra, który odważnie sprzeciwił się wówczas praktyce sprzedaży 
odpustów, niemoralnego życia duchownych oraz przede wszystkim 
systemu, który to ułatwiał i tolerował. I chociaż sam Luter nie wy-
zbył się błędów teologicznych, które warunkowane były subiektywną 
interpretacją skutków grzechu pierworodnego i samego w sobie an-
tyintelektualnego nastawienia wyrażonego w wielu niewybrednych 
epitetach wobec rozumności ludzkiej10, to jednak schizma refor-
macyjna nie jest jedynie winą Lutra. Podobnie w kontekście obo-
pólnej winy rozpatrywać należy schizmę starokatolicką – czy to 
w kontekście matki Feliksy Kozłowskiej i jej założeń wewnętrznej 

 9 F. Blachnicki, Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła . Pneumatologiczny 
wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne, w: Duch, który jednoczy, red. 
M. Marczewski, Lublin 1998, s. 206–209.
 10 Por. J. Maritain, Trzej Reformatorzy . Luter, Kartezjusz, Rousseau, Warszawa-Ząbki 
2005, s. 63–68.
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reformy duchowieństwa wyrażonej w „Objawieniu Dzieła Wielkiego 
Miłosierdzia”11, czy też sporu o majątki kościelne i udział świeckich 
we współdecydowaniu nimi wśród Polonii amerykańskiej, wobec 
czego wyłoniły się starokatolickie Kościoły narodowe.12 W wymienio-
nych przypadkach oprócz konsekwencji słusznej winy postępowców, 
którzy w swych sądach i działaniach brnęli nazbyt daleko, wina leży 
również po stronie Kościoła i błędów hierarchii, która nie zachowała 
właściwej pedagogii w odniesieniu do słusznego głosu swoich wier-
nych i z właściwym sobie triumfalizmem odrzuciła zagrażające jej 
postulaty, doprowadzając do rozłamu Kościoła.13

Protestancki historyk Martin Marty powiedział słusznie, że: „Nie 
byłoby nigdy protestantyzmu, gdyby Kościół był zdolny przyjąć gdzie-
kolwiek głosy protestu”.14 Z tego względu obchody 500. rocznicy 
Reformacji nie są rzecz jasna dla Kościoła powodem do świętowania, 
ile właśnie zwróceniem sobie uwagi na to, dlaczego Kościół pozwo-
lił na tak bolesne rozdarcie jedności, które trwa nieprzerwanie już 
500 lat15, a które w wyniku różnorodnych opcji interpretacyjnych 
rozczłonkowało doktrynalnie sam protestantyzm na niezliczoną ilość 
pomniejszych wspólnot.16

 11 Por. T. i J. Piątek, Starokatolicyzm, Warszawa 1987, s. 78–79.
 12 Por. tamże, s. 44.
 13 Por. A.A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan . Podręcznik ekumenizmu, 
Kraków 2011, s. 143.
 14 Cyt. za: L.J. Suenens, Nowe Zesłanie Ducha Świętego, Poznań 1988, s. 29.
 15 Podobną myśl wyraża również wspólny list kard. Kurta Kocha i ks. Martina 
Junge Złączeni w nadziei, w którym sygnatariusze podkreślają trzy obszary dalszej 
współpracy tj.: dziękczynienie, za dar słowa Bożego i dary, które przyniosła Refor-
macja. Pokutę za utraconą jedność i upolitycznienie sporów teologicznych, które 
przyczyniły się do wojen religijnych oraz wspólne świadectwo o radości i pięknie 
wiary poprzez służbę ubogim i uciskanym, por. Złączeni w nadziei – wspólny list 
kard . Kurta Kocha i ks . Martina Junge na wspólne upamiętnienie 500 lat Reformacji, 
http://luter2017.pl/zlaczeni-nadziei-wspolny-list-kard-kurta-kocha-ks-martina-
-junge-wspolne-upamietnienie-500-reformacji/ [dostęp: 15.11.2016 r.].
 16 „Przedstawiciele innych wspólnot uczestniczących w dialogu ekumenicznym 
wezmą udział we Wspólnym Upamiętnieniu, towarzysząc katolikom i luteranom 
w tym znaczącym momencie i zachęcając swoją obecnością do kontynuowania 
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Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint stwierdził, że: „Kościół 
katolicki nie zapomina jednak, że z winy wielu jego członków zamysł 
Boży staje się mniej wyrazisty, bowiem winy nie można przypisać 
wyłącznie «innym»” (UUS 11). W ten sposób Kościół przyznaje się 
do zaniedbań, które doprowadziły do schizm, włączając się również 
aktywnie w ruch ekumeniczny, jednak refleksja nad pomyłką przyszła 
w tym przypadku o kilkaset lat za późno, kiedy fundamenty schizmy 
zdążyły na dobre okrzepnąć. Kardynał Leo Suenens komentując cyto-
wanego wcześniej protestanckiego historyka sugerował, że konieczne 
jest badanie co jakiś czas tego, co tworzy instytucję oraz nie obawianie 
się w tym względzie krytyki Kościoła „instytucjonalnego”, gdyż: „Im 
bardziej Kościół będzie ewangeliczny i wierny swym początkom, 
tym bardziej będzie sobą, tym bardziej będzie narzędziem Ducha 
Świętego”.17

Kościołowi potrzebna jest zatem nieustanna rewizja Jego szeroko 
pojętych struktur, która wpisuje się w Jego historycyzm i świadomość 
poznania – tak pewnych tajemnic Bożych, które są ze swej natury 
święte i niezmienne, jak i odniesienia do własnych praktyk, typowo 
ludzkich, które muszą być zmienione, uwzględniając ich błędy lub 
nieaktualność historyczną.18 W tym względzie Kościół musi dostrzec 

dalszej drogi. Taki kontekst ekumeniczny podkreśli również przekonanie, że 
XVI-wiecznej Reformacji nie należy postrzegać jako fenomenu odizolowanego, 
gdyż zarówno przed i po Reformacji następowały również inne ruchy odnowy. Ruch 
reformacyjny zainicjowany przez Lutra został różnie przyjęty i rozumiany przez 
poszczególne tradycje wyznaniowe”. Złączeni w nadziei – wspólny list kard . Kurta 
Kocha i ks . Martina Junge na wspólne upamiętnienie 500 lat Reformacji, art. cyt.
 17 L.J. Suenens, Nowe Zesłanie Ducha Świętego, dz. cyt., s. 29.
 18 Św. Wincenty z Lerynu już w V wieku w swoich Pamiętnikach formułował po-
dobną myśl, której osią była konieczność dążenia do słusznej zmiany w Kościele, 
przy zachowaniu niezmiennych fundamentów dogmatów, które kształtowały 
doktrynę Kościoła: „Może jednak ktoś zapyta: Jak to? Więc nie będzie w Kościele 
Chrystusowym żadnego postępu religii? Owszem, powinien być i to jak największy. 
Bo kto by tak źle ludziom życzył, a Boga tak nienawidził, żeby usiłował nie dopuścić 
do tego? Ale ten postęp niech będzie naprawdę postępem wiary, a nie zmianą. Boć 
przecież istota postępu na tym polega, że rzecz jakaś rozrasta się w sobie; istota zaś 
zmiany na tym, że rzecz jakaś przechodzi w zupełnie inną. Niechże wiec wzrasta 
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i zważać na wszystkie spostrzeżenia i wątpliwości swoich członków, 
bez odrzucania z góry tych treści, które być może powierzchownie 
wydawać by się mogły zagrożeniem lub, poprzestając na gotowych 
i prostych formach kultycznych, nie rozwijać istotnie chrześcijańskiej 
świadomości wiernych. Jednym z zasadniczych problemów na polu 
właściwego przeżywania transcendencji Boga, jest według Heriberta 
Mühlena absolutyzowanie środków, przedmiotów sakralnych, sił po-
litycznych lub władzy w Kościele, które w znacznym stopniu zacierają 
w człowieku doświadczenie Ducha Świętego i prowadzenie do Boga 
przez bliźniego.19

Teologia, która przez pryzmat przestrzeni historycznej jest tą 
wspomnianą wcześniej próbą wcielenia myśli i świadomości wiary 
w ludzki język, zdaje się być rzeczywistością właściwie oderwaną od 
praktyki pobożności. Rozbrat między teologią a niektórymi formami 
kultu, determinowanymi magicznymi wyobrażeniami i praktykami 
lub ukierunkowaniem Kościoła raczej na formy świecko-polityczne 
niż na Ewangelię i służebną postawę Jezusa20 stawia coraz częściej 
teologię w postawie krytycznej wobec samej praktyki Kościoła. I choć 
co prawda poprzez poznanie teologiczne Kościół na ogół wyraża 
elementy swojej wiary, to jednak przyzwyczajenie do obyczajowości 
niektórych praktyk sytuuje ją w poznaniu dla samego poznania lub 
znacząco ją bagatelizuje. Ks. Michał Heller w referacie wygłoszo-
nym z okazji nadania mu doktoratu honoris causa UPJPII w Kra-
kowie twierdził otwarcie, że biorąc pod uwagę przestrzeń wieków, 

i olbrzymie nawet postępy czyni zrozumienie, wiedza, mądrość tak w każdym 
z osobna, jak u ogółu, tak w jednostce, jak w całym Kościele, według poziomu lat 
i wieków, ale koniecznie w swojej jakości, to jest w obrębie tego samego dogmatu, 
w tym samym duchu, w tym samym znaczeniu”, Wincenty z Lerynu, Commonitorium 
23, cyt. za: T. Baffoy, A. Delestre, J.P. Sauzet, Rozbitkowie Ducha . Rzecz o sektach 
charyzmatycznych, Komorów 1998, s. 345–346.
 19 Por. H. Mühlen, Entsakralisierung . Ein epochales Schlagwort in seiner Bedeutung 
für die Zukunft der christlichen Kirchen, Paderborn 1970, s. 106–107, w: A. Czaja, 
Znaczenie pneumatologii dla otwarcia ekumenicznego, „Roczniki Teologii Ekume-
nicznej” 2009, nr 1, s. 17–18.
 20 Por. A.J. Skowronek, Z Kościołem w trzecie tysiąclecie, Włocławek 1999, s. 109.
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współczesna teologia jest najbardziej rozdrobniona, zróżnicowana 
i zarazem tak bogato reprezentowana, przy czym nie zdołała ona 
dotychczas przeniknąć twórczo do kultury, znajdując się jedynie na 
jej obrzeżach.21 Skutkuje to widzeniem teologii w środowisku kul-
tury i nauki jako systemu nieuporządkowanego i nie mającego ładu 
metodologicznego, przez co naukowość teologii kontestowana jest 
często już przez samych teologów.22 Nie dziwi z drugiej strony fakt 
odmawiania teologii rangi naukowości, bo chociaż co prawda realiza-
cja postulatu środka jakim jest poszukiwanie, pozostaje zasadniczym 
jej mianownikiem, to jednak urzeczywistnienie postulatu celu, czyli 
badań oraz słusznych myśli naukowych w środowisku eklezjalnym, 
jest raczej zgoła czymś niewykonalnym. Problemem zdaje się być 
przede wszystkim przeintelektualizowanie teologii i abstrakcyjne 
wykraczanie poza ramy Objawienia, wobec którego opinie poznania 
teologicznego stają się często paradoksalne i nieautentyczne23, przez 
co teologia sama w sobie jest kiepska i nie trafia ani na ambony, ani do 
sal katechetycznych24. Gołym okiem widać to w samej świadomości 
wiary laików, na co uwagę, mniej lub bardziej świadomie, wskazują 
nawet sekty parachrześcijańskie.

Dla przykładu świadkowie Jehowy w jednym ze swoich czołowych 
periodyków „Strażnica. Zwiastująca Królestwo Jehowy” zamieścili 
pokazowy dialog świadka Jehowy z bliżej nieskonkretyzowanym 
chrześcijaninem, który dotyczył Osoby Ducha Świętego. Świadek 
Jehowy pyta w nim chrześcijanina: czy uważa on, że Duch Święty 
to osoba równa Bogu Ojcu? – na co nie otrzymuje odpowiedzi, że 
jest to podstawowym elementem wiary chrześcijanina, ale że: „Za-
wsze tak mnie uczono”.25 O. Orlando Bueno z Sekretariatu Sekcji 

 21 Cyt. za: M. Heller, Zdetronizowana królowa, „Tygodnik Powszechny” 2017, 
nr 1–2, s. 52.
 22 Por. tamże, s. 51–53.
 23 Por. L. Grula, Między charyzmatem a intelektem . Próba poszukiwania złotego 
środka w wierze w perspektywie pokusy jej ucharyzmatycznienia lub przeintelektu-
alizowania, „Teologia w Polsce” 2016, nr 2, s. 187–188.
 24 Por. M. Heller, Zdetronizowana królowa, s. 52.
 25 Czym jest duch święty?, „Strażnica. Zwiastująca Królestwo Jehowy” 2010, nr 10, s. 26.
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Ekumenicznej CELAM w zbiorowej publikacji poświęconej sektom 
i nowym ruchom religijnym, odnosząc się do wspólnoty świadków 
Jehowy i potencjalnych zagrożeń z nią związanych, postulował zapew-
nienie wszystkim wierzącym odpowiedniego kształcenia religijnego, 
które zmierzałoby do przebudzenia świadomości katolików i wyelimi-
nowania ignorancji, która sprzyja krzewieniu błędnych poglądów.26 
Podsumowując zaś swój syntetyczny artykuł, twierdził otwarcie, że: 
„Trzeba zdać sobie sprawę, że świadkowie Jehowy są wyzwaniem 
rzuconym nam przez samego Boga. Czy czasem nie jest to sąd Boga 
nad samym Kościołem? Czy nie jest to wyzwanie do wyrwania nas 
z apatii duchowej? Czy nie powinniśmy przestać tylko mówić o mocy 
Ewangelii, a uwierzyć w nią i dawać jej świadectwo zarówno naszym 
własnym życiem, jak i wspólnotowym?”27

Słusznie można zgodzić się z o. Bueno, że Ewangelia i pewne ramy 
doktrynalne katolicyzmu pozostają często jedynie martwą literą, 
o której szeroko rozpisuje się w podręcznikach dogmatyki, a które nie 
mają rzeczywistego odniesienia do wyrazu praktycznego wspólnoty 
eklezjalnej.28 Z tego względu ocena Kościoła w świecie nie opiera 
się na negacji systematyki teologicznej, ponieważ szczera próba jej 
podważenia nie przyniosłaby wymiernych skutków, ale właśnie na 
rewizji ewangelicznej egzystencji Kościoła i Jego członków. Znaczące 
od niej odstępstwo rodzi często skrajne postawy oddalające się ze 
wszech miar tak od założeń teologicznych, jak i samej Ewangelii, 
na które wielu wrogów Kościoła odpowiada skrajnym kontrastem, 
zakrawającym o mowę nienawiści.

Dochodzi tu zatem do swego rodzaju żywiołowania argumen-
tów i praktyk, czyli próby zneutralizowania jednego zwyczaju skraj-
nego, drugim, którym chce się zaleczyć naleciałości wydające się jako 

 26 Por. O. Bueno, Świadkowie Jehowy, w: Wspólnoty kościelne, niezależne grupy 
religijne, sekty, Warszawa 1994, s. 106.
 27 Tamże.
 28 Por. L. Grula, Powszechność Kościoła i Jego konsekwencje…, art. cyt. s. 102.
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niechrześcijańskie i dodatkowo na swój sposób wyolbrzymiane.29 
Teologia musi zawsze w tym przypadku stawać na straży czystości 
i pewnej regulacji żywiołów, które wzajemnie się wykluczają. Pew-
ność poznania teologicznego w zakresie fundamentalnych formuł 
wyrażonych w słowie, które o ile stałyby się poznaniem wierzących, 
być może wyeliminowałyby chociażby dowolność kultyczną, budzącą 
coraz bardziej słuszne wątpliwości dogmatyczne.30

Zasada poziomowania i ustalania meritum była już zmysłem fi-
lozofów starożytnych, dla których w obliczu sporu o ważność zasad 
etycznych lub typowo fizycznych, kluczem do ich rozwiązania było 
właśnie wyznaczenie punktu „złotego środka”. W tej materii, myśli 
filozoficznej przysłużył się głównie Arystoteles, który np. w wyniku 
polemik o parytet żywiołów, konkurujących wówczas między sobą 
przy próbie zrozumienia elementarnej budowy wszechświata, zapro-
ponował pojęcie quinta essentii czyli niejako prażywiołu lub pierwszej 
przyczyny, od której pochodzą żywioły budujące materię.31 Podobnie 
próbując regulować etyczny standard pewnych postaw, które w koeg-
zystencji stanowiły skrajne zaprzeczenie samych siebie, wspomniany 
Stagiryta definiował pojęcie „cnoty” (arete), która według niego była 
właśnie tym złotym środkiem pomiędzy dwiema wadami, z których 

 29 Warto w tym miejscu powołać się ponownie na świadków Jehowy, którzy w Straż-
nicy. Zwiastującej Królestwo Jehowy z 1 listopada 2009 r. zamieścili rewizję sześciu 
prawd katolickich, szeroko kultywowanych w pobożności – nieśmiertelność duszy, 
piekło, niebo, Trójca Święta, kult Maryjny, kult obrazów – sugerując zamieszczo-
nym obrazkiem, że pochodzą one bezpośrednio od (sic!) Sokratesa. Reasumując 
swoje konkluzje, Towarzystwo Strażnica stwierdza: „Jakie wnioski możemy wy-
ciągnąć z tej krótkiej analizy kilku nauk, do dziś głoszonych w wielu kościołach? 
Te „wydumane mity” nie mają nic wspólnego z prostymi i krzepiącymi prawdami 
zawartymi w Biblii (2 Piotra 1:16 Popowski). Miej więc otwarty umysł i nie wahaj 
się sprawdzić, czy to, czego cię do tej pory uczono, znajduje potwierdzenie w Słowie 
Bożym – źródle prawdy (Jana 17:17). Odczujesz na sobie spełnienie się obietnicy: 
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jana 8:32)”. Sześć mitów głoszonych 
w chrześcijaństwie, „Strażnica. Zwiastująca Królestwo Jehowy” 2009, nr 11, s. 9.
 30 Por. L. Grula, Między charyzmatem a intelektem, art. cyt., s. 187.
 31 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1970, s. 102–103.
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jedna grzeszyła nadmiarem, a druga niedomiarem.32 Już sama w ogóle 
„cnota” stała się przez wieki fundamentalnym terminem wyrażają-
cym ideał postawy etycznej, społecznej i indywidualnej, jak również 
zaaplikowana została do terminologii religijnej, w której pogłębiono 
jej znaczenie o zdolność zbliżenia się wierzącego do wzorca osobo-
wego Boga i realizację go w konkretnych formach życia.33

W przypadku omawianego tematu, potrzeba zatem umiejętności 
odnalezienia tejże cnoty, czyli zasady żywiołów lub skrajności, gdyż 
podobnie jak zdrowie jest zasadą, na której rodzi się choroba i sama 
w sobie nie mogłaby zaistnieć bez zdrowia, którego jest zaburzeniem, 
tak samo kontrast czy skrajność wyrasta zawsze od uporządkowa-
nej cnoty i ją znacząco dezorganizuje. Nie można jej jednocześnie 
utożsamiać ze spopularyzowanym powiedzeniem, że: „prawda leży 
gdzieś pośrodku”, gdyż tak prawdy, jak i cnoty nie można zbudo-
wać kompromisem korzyści, zaś obydwie same w sobie okupione są 
zazwyczaj trudem i wyrzeczeniami. Należy zatem zawsze z zapa-
łem dążyć do poszukiwania niezaprzeczalnych formuł Prawdy, gdyż 
w perspektywie skrajności w Kościele, ich rozwój zawsze związany 
był z zaniedbaniem wynikającym czy to z braku chęci podjęcia trudu 
zrozumienia, troski, ładu, uporządkowania, czy też właściwej peda-
gogii, które przyczyniały się do rozbicia jedności Kościoła.

„Kto ma uszy niech posłyszy, co Duch mówi do Kościołów”
Pawłowa perspektywa Kościoła wyrażona w obrazie Mistycznego 
Ciała Chrystusa (por. Rz 12, 3–8 i 1 Kor 12) jest najbardziej trafną 
alegorią, przy harmonijnym współdziałaniu Jego członków. Zdrowy 
organizm ludzki, zachowujący witalność psychofizyczną, odznacza 
się koherencją i współbrzmieniem wszystkich organów. Wpisanie go 
w rzeczywistość materialną, ze swej natury kruchą i przemijalną, nie 
oznacza jego trwania w wieczności ani dyspozycji do permanentnego 
zdrowia i wzajemnego oddziaływania członków. Niemniej jednak 

 32 Por. tamże, s. 107.
 33 Por. Cnota, w: Mały słownik religioznawczy, red. Z. Poniatowski, Warszawa 1969, 
s. 80–81.
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tożsamość i żywotność ciała podtrzymują wzajemną spójność orga-
nów, które choć różne w budowie i przeznaczeniu, współdziałają ze 
sobą, aby tworzyć organizm, w którym wyraża się indywidualizm 
jednostki osobowej.

Podobnie w Mistycznym Ciele Chrystusa mnogość członków 
i organów powinna zawsze stanowić jedność konieczną do Jego pra-
widłowego dynamizmu. Biorąc pod uwagę zauważalną od dawna 
kontestację między charyzmatem i urzędem34, charyzmatem i teo-
logią35 oraz oddziaływaniem teologii na urząd36, należy wziąć pod 
uwagę, że chociażby tylko te trzy rzeczywistości są darem i udziałem 
Ducha Świętego, który prowadzi Kościół. Duch mianowicie ustana-
wia hierarchię (por. Dz 20, 28), którą w ciele można przyrównać do 
kości trzymających go w pionie; poza tym jest dawcą charyzmatów 
(por. 1 Kor 12, 11), kojarzonych często z uczuciami, czyli postawą 
serca, oraz Tym, który naucza pełni Prawdy (por. J 14, 26) związanej 
z analizą intelektualną i rozumem. Kompleksowo zaś Duch Święty 
jest zasadą żywotnego oddechu Kościoła, który podobnie jak w opisie 
Księgi Ezechiela 37, 1–14 wzbudził do życia martwe kości, które obro-
sły ścięgnami i skórą, również i w tym przypadku wzbudza do życia 
Mistyczne Ciało, które trwać będzie z Chrystusem aż do skończenia 

 34 Por. Y. Congar, Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, Warszawa 1995, s. 185.
 35 Widać to chociażby w początkowych założeniach Kościołów zielonoświątko-
wych, które z pogardą odnosiły się do dedukcji rozumowych w sferze religijnej, 
kontestując wzajemnie tzw. „religię rozumu” i „religię wiary”: „Istnieje religia 
rozumu i religia wiary. Te wszystkie religie sformułowane i pięknie zorganizowane, 
ujęte w dogmaty i ceremonie, to religie przeważnie z rozumu. Wszystko pięknie 
zastawione, ujęte w formuły, okazałe na zewnątrz, pojmowane rozumem, to cecha 
powszechnej religijności. Lecz to, co znaczy być prowadzonym Duchem Bożym, mieć 
ono pomazanie, które nas uczy (…) to dziś w powszechnych Kościołach nieznane. 
Z chwilą, gdy nas Pan znalazł w tym świecie, a my się jemu oddajemy, wtedy na 
pamiątkę tego spotkania się, składa w duszę naszą nasienie wiary. Nasienie to może 
się rozwijać tylko tam, gdzie ustanie i umilknie nasze rozumowanie i filozofowanie”, 
cyt. za: Z. Pasek, Ruch Zielonoświątkowy . Próba monografii, Kraków 1992, s. 94.
 36 Por. Z.J. Kijas, Magisterium – teolog . Dialog ubogich o bogactwie Bożego życia, 
„Collectanea Theologica” 2003, nr 4, s. 120–123.
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świata (por. Mt 28, 20).37 I wprawdzie, jak zauważa ks. Lucjan Bal-
ter, spór chociażby między charyzmatem i instytucją jest zazwyczaj 
związany z niedomaganiem i skostnieniem oficjalnej religijności, to 
jednak jest to sama interwencja Trzeciej Osoby Bożej, która w obli-
czu zapomnienia lub wyparcia Jej z aktywności religijnej Kościoła, 
niejako w ten sposób upomina się o swoje prawa oraz dynamizację 
życia religijnego.38 Otwarcie się na Ducha Świętego jest, według bi-
skupa Andrzeja Czai, zrozumieniem, że Kościół jest owocem Jego 
nieustannej obecności i aktywności, a dopiero wtórnie przejawem 
ludzkiej aktywności. Podobnie uniwersalistyczny zakres działania 
Ducha nie ogranicza Jego działania jedynie do granic Kościoła, ale 
otwiera na świadomość tego, że Kościół nie jest jedynym, lecz uprzy-
wilejowanym – w ręku Chrystusa – narzędziem zbawienia (KK 1).39

Owa dynamizacja związana jest z  całym spektrum postawy 
chrześcijanina tak w Kościele, jak i społeczności świeckiej. Wszystko 
zależy zatem od świadomości wiary oraz obecności Ducha Świętego 
w Kościele, gdyż niskiej jakości wyrazu kultycznego nie można za-
wsze tłumaczyć niepoznawalnym i tajemniczym sensus fidei ludzi 
wierzących i podciągać go jako równoważny prawidłowym formom 
uwielbienia. Gdyby tak było, zewnętrzne Objawienie w Chrystusie 
ograniczyłoby się jedynie do samej formy odkupienia, które też zresztą 
fizycznie dokonało się poprzez brak uznania przez żydów Chrystusa 
za Mesjasza i Syna Bożego. Jakościowe wybrakowanie chrześcijańskiej 
świadomości wiernych nie jest problemem nowym i kształtowanym 
wyłącznie nowożytnym nurtem myślenia. Stopniowe wpisywanie 
chrześcijaństwa w elementy kultury społecznej, zamiast słusznie 
chrystianizować kulturę, doprowadziło do inkulturacji chrześci-
jaństwa, utraty zasadniczych racji ewangelicznych i granicy między 

 37 Por. L. Grula, Powszechność Kościoła i Jego konsekwencje…,art. cyt., s. 91; por. także 
tenże, Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną 
doktrynę świadków Jehowy, Warszawa 2015, s. 142–143.
 38 Por. L. Balter, Rola charyzmatów w życiu Kościoła, w: Duch Święty i Jego obecność 
w Kościele, Katowice 1997, s. 290–291.
 39 Por. A. Czaja, Znaczenie pneumatologii dla otwarcia ekumenicznego, s. 9.
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sacrum a profanum . Jak zauważa ks. Jan Kracik: „Epoka, w której 
chrystianizację pojmowano jako zaprowadzenie prawowiernego kultu 
Bożego po likwidacji kultu pogańskiego, przyjęcie przez ogół ludności 
nakazanego chrztu oraz obowiązujących ją odtąd nakazów i zakazów, 
czas religii prawa, a nie troski o motywację i świadomość neofitów, to 
okres równie powierzchownych sukcesów nowej wiary jak wątpliwe 
były metody jej zaprowadzania”.40 Tendencja do mnożenia rytualnych 
nabożeństw, tryumfalizmu i ubogacania elementów kultu, prawa za-
miast sumienia oraz rytu a nie słowa, bez którego również nowe bywa 
rozumiane po staremu41, stało się trwałym elementem katolicyzmu 
właściwie po dzień dzisiejszy. Bo chociaż, co prawda, zauważa się 
zasadnicze problemy, które niesie za sobą rytualizm i brak świado-
mości religijnej wiernych, to jednak setki lat obserwacji takiego stanu, 
rozłamy i schizmy będące mniejszą lub większą próbą zwrócenia 
uwagi na ewangeliczny nawrót ku rzeczywistemu sensowi chrześ-
cijaństwa, być może ze względu na umiarkowany wysiłek Kościoła, 
nie próbuje się skutecznie zapobiegać wspomnianym trudnościom. 
Daleko idące rozwarstwienie pomiędzy wspomnianymi wcześniej: 
teologią, charyzmatem i urzędem, prowadzące do braku wewnętrznej 
harmonii Mistycznego Ciała, w którym nieuporządkowana dowol-
ność stanowi kanwę kultu, prowadzi w rezultacie do postrzegania 
Kościoła jako synkretycznego systemu, w którym pozorna obfitość, 
nie niesie za sobą żadnych wymiernych skutków transcendentnych. 
Prawdziwa wiara rodzi się nie skądinąd, jak tylko ze słuchania słowa 
Chrystusa (Rz 10, 17). Z tego względu głoszenie i kontemplacja Słowa 
to podstawowe zadanie Kościoła, który w ten sposób wyposaża swoich 
wiernych w nieomylny depozyt prawdy oraz buduje świadomość racji 
samego siebie, odchodząc jedynie od rytualnej „sakramentalizacji” 
i dążąc do ewangelizacji, poprzez którą chrześcijanie zaczną żyć lo-
giką swojej wiary.42

 40 J. Kracik, Prawowierność i herezja . Z zapomnianych dziejów kohabitacji, „Znak” 
2007, nr 10, s. 48–49.
 41 Por. tamże, s. 49.
 42 Por. L.J. Suenens, Nowe Zesłanie Ducha Świętego, dz. cyt., s. 115.
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Zakończenie

Nawarstwienia historyczne i pewnego rodzaju tradycjonalizm reli-
gijny w znaczący sposób ukształtowały mentalność hierarchii oraz 
wiernych, która nie zawsze idzie w dobrym kierunku. Wspomniane 
na początku wpisanie Kościoła w materię ziemską, już z jej biologicz-
nych uwarunkowań zakłada ewolucjonizm w kategoriach wzrostu tak 
fizyczno-przestrzennego, jak i poznawczego. Z racji teandrycznego 
wymiaru Kościoła, Jego ożywienie rozpoczyna się od poznania Bo-
żego Objawienia, czyli zamiarów, poprzez które Bóg chce zrealizować 
cel, wpisując go w rzeczywistość ludzką. Jest to zatem proces dyna-
miczny i zarazem dwukierunkowy, w którym orientację rozwoju 
wyznacza zarazem nieustanny zwrot ku źródłom.

Weryfikacja ewangelicznego wymiaru Kościoła jest właśnie tym 
horyzontalnym widzeniem fundamentów, które o ile są dostrze-
galne, stanowią światło i żywotność dla pielgrzymującej wspólnoty 
eklezjalnej. Poszukiwanie tego światła jest widzeniem ostatecznego 
Objawienia, które dokonało się w Chrystusie. Droga Kościoła, którą 
rozświetlają jedynie chwilowe i rzekome objawienia, dające pozór 
prawdy, są według papieża Franciszka jedynie fajerwerkami, które 
gasną tak szybko, jak się zapaliły.43 Są one pewnym pragnieniem 
człowieka, który chciałby posiadać coś w ręku, jednak nie ma ono nic 
wspólnego z wewnętrznym głosem Ducha Świętego, czyli chrześcijań-
ską nadzieją, która jest nicią przewodnią historii zbawienia i przed-
miotem pewności ostatecznego spotkania z Bogiem.44

Uznając Ducha Świętego za zasadę Kościoła, należy zatem zawsze 
mieć świadomość łaski wiary i nadziei chrześcijańskiej, którą Duch, 
jako sprawca poznania niezmiennej Prawdy, obdarowuje Mistyczny 
Organizm celem Jego zjednoczonego wzrostu. Cytowany wcześniej 
H. Mühlen dowodzi, że wszystkie Kościoły podzielone są częścią 
jednego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, gdyż w każdym 

 43 Por. Papież: strzeżmy nadziei Królestwa Bożego, nie szukajmy widowisk, www.
deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,5015,papiez-strzezmy-
-nadziei-krolestwa-bozego-nie-szukajmy-widowisk.html [dostęp: 15.11.2016 r.].
 44 Por. tamże.
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z nich jest «coś» z pełni Ducha.45 I pomimo, że Kościoły te ode-
szły od jedności z Kościołem katolickim, tworząc osobne struktury 
organizacyjno-konfesyjne, to jednak wywołane one były często 
słusznym pragnieniem koniecznej zmiany, wobec której hierarchia 
katolicka wyrażała zdecydowany sprzeciw, będąc przywiązaną do 
wygodnego tradycjonalizmu, który słusznymi refleksjami zastąpiony 
został nazbyt późno. Odstępstwa i błędy były jakimś nieodłącznym 
elementem historii chrześcijaństwa, wobec których Kościół musiał 
zająć konkretne stanowisko. W wielu przypadkach nieumiejętność 
refleksji swych własnych, ludzkich błędów, które stawały się centrum 
życia religijnego, doprowadziły do bolesnego rozłamu, który dzisiaj 
trudno przezwyciężyć. Zarazem trzeba również zauważyć, że wiele 
wspólnot i Kościołów genezy poreformacyjnej wyraźnie zaznacza 
swą konfesyjną odrębność tak między sobą, jak i przede wszystkim 
Kościołem rzymskokatolickim w charakterze posiadania pełnego 
patentu na prawdę. Jednak w tym przypadku zdaje się dostrzegać 
pewnego rodzaju mniej lub bardziej świadome widzenie, chociażby 
w Kościele Rzymskim apostolskich fundamentów, z których wspól-
noty chciałyby czerpać, pozostając zarazem w odłączeniu od pełnej 
jedności z Kościołem.46

 45 Por. H. Mühlen, Der eine Geist Christi und die vielen Kirchen nach den Aussagen 
des Vaticanum II, „Theologie und Glaube” 1965, s. 360, cyt. za: A. Czaja, Znaczenie 
pneumatologii dla otwarcia ekumenicznego, dz. cyt., s. 16–17.
 46 Dotyczy to przede wszystkim kwestii sukcesji apostolskiej we wspólnotach 
protestanckich, które to wspólnoty jej nie posiadają ze względu na to, że żaden 
z biskupów katolickich w czasach Reformacji nie opowiedział się po stronie refor-
matorów i nie przekazał im ważnej sukcesji biskupiej (por. Od konfliktu do komunii . 
Luterańsko-katolickie wspólne upamiętnienie Reformacji w 2017 roku, Dzięgielów 2017, 
s. 84–85). Jej kwestia wraca zawsze, ilekroć mowa o ważności święceń w Kościołach 
protestanckich, w których ordynacji, zgodnie zresztą z interpretacją Lutra o jedynie 
dwustopniowej hierarchii naznaczonej w Biblii, udzielają prezbiterzy (por. tamże). 
Nie skłania to jednak luteran do odrzucenia katolickiej wizji pojmowania sukcesji 
biskupiej, o czym przekonać się można chociażby w kontekście przykładu ordynacji 
na biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Walde-
mara Pytla. Wykładowca WSD w Świdnicy, ks. Zbigniew Chromy, w wywiadzie dla 
„Gościa Świdnickiego” stwierdził, że w związku z nieposiadaniem przez Kościoły 



Odstępstwo od prawdy i jedności…

| 39 |

Omawiana wcześniej logika postępu powinna stać się już dzisiaj 
formą pedagogii Kościoła, który zawsze przez wzgląd na swój po-
łowicznie ludzki wymiar, ulegać może pokusom «tego świata», od-
chodząc od pojęcia Kościoła jako communio ku wygodnym formom 
duchowej wegetacji. Trzeba pamiętać, że słuszna krytyka nie jest tylko 
i wyłącznie próbą walki z jakimś stanem rzeczy, ale przede wszystkim 
rodzajem troski o zmianę w zauważalnych przez innych niedomaga-
niach czy błędach w osiąganiu celu. Św. Paweł w 1 Kor 12, 20–25 pisał 
słusznie: „Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. 
Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo 
głowa nogom: «Nie potrzebuję was». Raczej nawet niezbędne są dla 
ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało 
godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak 
przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych człon-
ków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. 
Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku 
członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz 
żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem”. Trwanie 

poreformacyjne sukcesji apostolskiej, biskupa Pytla nie można nazywać biskupem 
„we właściwym tego słowa rozumieniu” (por. Katolicki ksiądz twierdzi, że biskup 
Waldemar Pytel nie jest biskupem, http://swidnica24.pl/katolicki-ksiadz-twierdzi-
-ze-biskup-waldemar-pytel-nie-jest-biskupem/ [dostęp: 07.03.2017 r.]). Ks. Zbigniew 
Obracaj, sekretarz biskupa Pytla, odpowiadając na zarzut wystosowany przez 
ks. Chromego bronił ważności święceń swojego biskupa, powołując się między 
innymi na pojedyncze gesty sukcesyjne biskupów katolickich w przestrzeni histo-
rycznej: „W dobie Reformacji, z przyczyn pragmatycznych, na gruncie niemieckim 
faktycznie odstąpiono od restrykcyjnego przekazywania sukcesji. Natomiast inaczej 
rzecz miała się w Szwecji, gdzie rzymskokatolicki biskup Peter Magni (konsekrowany 
przez papieża Klemensa VII) wyświęcił w rycie rzymskim, 22.09.1531 r., pierwszego 
luterańskiego Arcybiskupa Uppsali Laurentiusa Petri Nericiusa. Zatem Kościół 
Szwecji zachował nieprzerwaną sukcesję apostolską, która została przekazana 
Biskupowi Waldemarowi Pytlowi przez bpa Ragnara Perseniusa, który wcześniej 
przekazał ją również Biskupowi Jerzemu Samcowi – zwierzchnikowi polskich 
luteran. Oprócz bpa Perseniusa Biskupa Pytla konsekrował również bp Ryszard 
Bogusz, na którego z kolei ręce nałożył w roku 1994 bp Jan Tyrawa, ówczesny Biskup 
pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej” (tamże).
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we wspólnocie Kościoła jest patrzeniem na Boga razem z innymi 
członkami Mistycznego Ciała, którzy mogą dostrzegać to, czego nie 
widzą inni. Patrzenie we wspólnocie jest zatem patrzeniem z pozo-
stałymi braćmi w wierze, ale również z Duchem Prawdy, o którym 
Jezus Chrystus powiedział: „On was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26).47 Na tym polega 
zasadnicza dbałość o jedność i godność członków Mistycznego Ciała 
Chrystusa, które we wzajemnym współdziałaniu trwają we wzajemnej 
harmonii Organizmu, będąc jednocześnie nastawionym na fizyczną 
konieczność jakościowych zmian, które powoduje w Kościele Duch 
Święty.

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie z perspektywy historyczno-pastoralnej 
problemu herezji i szeroko pojętego odstępstwa od jedności z Kościołem, 
wskutek czasowych braków doktrynalnych lub zaniedbań duszpasterskich 
Kościoła wobec swoich wiernych. Główny akcent jednak położony jest 
na te drugie, ze zwróceniem uwagi na sztywne reguły praktyk Kościoła, 
powodowane nierzadko obojętnością pastoralną lub osobistą korzyścią 
hierarchii, w której zatraca się widzenie Kościoła jako komunii członków 
w Mistycznym Ciele Chrystusa. Wyznaczone zostały pewne teologiczne 
ujęcia, stanowiące potencjalną optykę rozwiązań, kładąc zasadniczy na-
cisk na konieczność umiejętności wsłuchania się w to, co „Duch mówi do 
Kościołów”.

Summary
The purpose of this article is to make with perspective an historical and 
pastoral problem heresy and broad deviation from unity with Catholic 
Church as a consequence of temporal absence of doctrine or Church pastoral 
neglect toward His believer. However the featured accent is to emphasise 
on thats seconds, to notice on fixed principles Church practices, to cause 
pastoral indifference or personal advantage hierarchys, wherein loss vision 

 47 Por. W. Wołyniec, Nowa interpretacja dogmatu we współczesnej teologii, „Leg-
nickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2004, nr 2, s. 126.
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Church as communion the member in Mistical Corpus Christi. Has been set 
theologicals perspectives to make potential optics deliveries to emphasize 
on need abilities to listen intently what the „Spirit says to the Churches”.

Słowa kluczowe: odstępstwo, herezja, Duch Święty, reforma Kościoła, 
ekumenizm

Keywords: deviation, heresy, Saint Spirit, Church reform, ecumenism
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OCHRONA PRAWNA TAJEMNICY SPOWIEDZI1

Legal protection of the seal of confession

Sakrament pokuty i pojednania jest jednym z siedmiu sakramentów 
istniejących w Kościele katolickim. Został on ustanowiony przez 
Jezusa Chrystusa po Zmartwychwstaniu słowami: „Którym odpuś-
cicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im za-
trzymane” (J 20, 23).2 Racją ustanowienia sakramentów w Kościele 
katolickim jest nieskończona dobroć i miłość Boża, dzięki której 
każdy, nawet największy grzesznik, może powrócić do Domu Pana. 
Jak podkreślono w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gen-
tium, „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują 
od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu 
i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, 
zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przy-
kładem i modlitwami”.3

W celu określenia sakramentu pokuty i pojednania używa się 
kilku pojęć. Nazywa się go m.in. sakramentem nawrócenia oraz 
sakramentem spowiedzi świętej. W literaturze stosuje się również 
rozłącznie nazwę sakrament pokuty lub pojednania.

W myśl kan. 965 KPK 1983 szafarzem omawianego sakramentu 
jest tylko kapłan – mężczyzna, który przyjął święcenia prezbiteratu 

 1 Artykuł w aspekcie prawnym odnosi się do uregulowań zawartych w Kodeksie 
prawa kanonicznego z 1983 r. oraz Kodeksie postępowania karnego.
 2 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), Poznań 2005.
 3 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 11; 
tekst polski, Wrocław 2004, s. 47.
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lub biskupie. Na mocy tych święceń kapłan działa in persona Christii.4 
Rozgrzeszenie sakramentalne jest aktem władzy odnoszącym się do 
sumienia penitenta, nie zaś aktem władzy rządzenia.5 Jak zaznacza się 
w literaturze kanonistycznej i teologicznej, kapłan, jako sługa Bożego 
przebaczenia, musi odznaczać się wieloma cnotami, m.in. dyskrecją. 
„Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz 
szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który 
spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zacho-
wania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez 
penitentów. Nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu 
penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie 
dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się pieczęcią sakramentalną, 
ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje »zapieczętowane« 
przez sakrament”.6

1. Pojęcie tajemnicy
W Słowniku języka polskiego podaje się, że tajemnica to „sprawa, wia-
domość, której nie należy rozgłaszać, która nie powinna wyjść na jaw; 
sekret; także: nieujawnianie, ukrywanie czegoś”.7 Jest to oczywiście 
podstawowa i niewystarczająca definicja, gdyż opisuje jedynie po-
toczne znaczenie interesującego zagadnienia. Wyczerpujące określe-
nie pojęcia tajemnicy może nastręczać pewnych trudności, ponieważ 
jest wiele aspektów, w których trzeba rozpatrzeć omawiany termin.

1.1. Tajemnica w aspekcie filozoficznym
Pojęcie tajemnicy od wieków jest przedmiotem badań filozoficz-
nych. Większość myślicieli lub ruchów filozoficznych podejmowało 
rozważania na temat tajemnicy, jej znaczenia, rozwoju, powiązań 

 4 Por. J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, 
t. III/2, Poznań 2011, s. 150.
 5 Por. W. Góralski, Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar 
według nowego Kodeksu prawa kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 1984, nr 3–4, 
s. 86.
 6 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1467.
 7 Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 9.
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ze światem zewnętrznym, a także duchowym. Nie sposób w kilku 
zdaniach przedstawić wyczerpującą analizę aspektu filozoficznego, 
dlatego też autorka dokona subiektywnego wyboru i prezentacji po-
glądów najważniejszych filozofów i szkół filozoficznych.

Z ruchem orfików, który swoją doktrynę wyjaśniającą naturę oraz 
pochodzenie bogów, świata i człowieka otoczył ścisłą tajemnicą, był 
związany Pitagoras z Samos.8 Akcentował on fakt, że człowiek ma 
ograniczone możliwości poznawcze, zwłaszcza w odniesieniu do ta-
jemnicy świata. Twierdził, że podejmowanie rozważań filozoficznych 
nie powinno odbywać się publicznie, dlatego też bardzo starannie 
dobierał swoich uczniów – tak, aby umieli dochować sekretu. Istotny 
wkład w rozwój aspektu filozoficznego tajemnicy poczynili Sokrates 
i Platon. Pierwszy z nich był zwolennikiem teorii „wiedzy niewie-
dzy”, podkreślając, że człowiek nie jest władny poznać tajemnicę 
wszechświata. Zaś drugi z uczonych, założyciel Akademii Platońskiej, 
najważniejsze kwestie filozoficzne czynił dostępne jedynie na drodze 
ustnych przekazów.9 Tomasz z Akwinu zaprezentował twierdzenie, 
że filozofia przygotowuje do wiary i jest narzędziem jej obrony. Kant 
zauważył, że właściwie pytania filozoficzne oscylują w granicach 
ludzkiej egzystencji: kim jestem?, skąd pochodzę?, dokąd zmierzam? 
Tajemnicę bytu podjął również Hegel. Drogą do jej rozwiązania stało 
się ujęcie tajemnicy jako podmiotu otwierającego dostęp do tajemnicy 
samorozwijającego się Absolutu.10 Z kolei Nietzsche wyeksponował 
nieuchwytną tajemnicę rozwijającego się w czasie bytu. W rozwa-
żaniach Heideggera największą tajemnicą jest los człowieka, który 
stanowi istotę rzuconą w świat i przeznaczoną na śmierć.11

Trafnym podsumowaniem aspektu filozoficznego tajemnicy są 
słowa Stefana Swieżawskiego: „Tajemnicą dla rozumu ludzkiego wy-
daje mi się ta sfera wszelkiej rzeczywistości, o której nie jesteśmy 

 8 Por. J. Filipkowski, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 19, Lublin 
2013, k. 450.
 9 Por. tamże.
 10 Por. tamże.
 11 Por. tamże, k. 451.
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w stanie wygłaszać twierdzeń wyrażonych terminami oznaczającymi 
swoje desygnaty w sposób tak zupełnie wyczerpujący i jednoznaczny, 
jak się dzieje we wszystkich twierdzeniach matematyki. Tajemnicze 
w tym rozumieniu będzie więc właściwie wszystko, co nas otacza, 
choć stopnie tej tajemniczości bardzo będą liczne”.12

1.2. Tajemnica w aspekcie moralnym
Omawiając ten aspekt tajemnicy, warto sięgnąć do teologii moralnej, 
która definiuje zachowanie tajemnicy jako powściągnięcie się od roz-
głaszania określonej wiadomości. Nauka ta podejmuje rozważania na 
temat relacji sekretu do obowiązku prawdomówności. Przy ocenie trzeba 
wziąć pod rozwagę dobro odbiorcy wiadomości, osoby, która ją prze-
kazuje, a czasami nawet osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Rozpo-
wszechnienie tajemnicy, jak również zbytnia skrytość, wpływa bardzo 
negatywnie na relacje międzyludzkie, zwłaszcza w kontekście zaufania.13

Konieczność zachowania tajemnicy wywodzi się z obowiązku powią-
zania prawdy z poszanowaniem godności osoby ludzkiej. Należy podkre-
ślić, że zachowanie tajemnicy nie jest wyjątkiem od prawdomówności. 
W aspekcie moralnym podnosi się, że człowiek może zostać zwolniony 
z obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli zagrożone jest czyjeś dobro.14

W teologii moralnej rozróżnia się sekret powierzony i obiecany. 
Pierwszy jest następstwem złożonego przyrzeczenia lub obietnicy 
dochowania tajemnicy przed jej wyjawieniem. Jest to bowiem wa-
runek poznania sekretu, a zachowanie tajemnicy staje się wyrazem 
wierności. Sekret obiecany zostaje podjęty w sytuacji, gdy ktoś mi-
mowolnie poweźmie informacje, które nie powinny być przedmiotem 
wiadomości ogólnodostępnych. Najczęściej ten drugi rodzaj sekretu 
jest wynikiem prośby osoby, której dana sprawa dotyczy. Nie ulega 
wątpliwości, że znacznie donioślejszą rangę ma sekret powierzony, 
gdyż osoba dobrowolnie i świadomie przyrzeka zachować milczenie, 

 12 S. Swieżawski, Prawda i tajemnica . Pisma filozoficzne, Warszawa 2007, s. 153.
 13 Por. T. Zadykowicz, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 19, Lublin 
2013, k. 451.
 14 Por. tamże.
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jednak sekret obiecany również nie zezwala na lekkomyślne trakto-
wanie złożonego zobowiązania.15

Aspekt moralny wiąże się także z zachowaniem tajemnicy spowie-
dzi. Jest sprawą oczywistą, że nie tylko przepis prawa zobowiązuje 
duchownego do powstrzymania się od upowszechniania wiadomości 
powziętych podczas sakramentu pokuty i pojednania. Kapłana wiąże 
też sumienie i postawa moralna, których następstwem jest całkowite 
powstrzymanie się od ujawnienia informacji ze spowiedzi dla dobra 
i poszanowania godności penitenta.

1.3. Tajemnica w aspekcie prawa kanonicznego
Sakramentalna tajemnica jest nierozerwalnie związana z sakramen-
tem pokuty i pojednania. Nie obejmuje ona wyłącznie wyznania 
grzechów. Podlegają jej wszystkie fakty, o których spowiednik do-
wiedział się w czasie lub przy okazji sakramentu pojednania. Warto 
w tym miejscu przywołać słowa zwarte w Rytuale Obrzędu Pokuty: 
„Spowiednik jako sługa Boży wiedząc, że poznał tajniki sumienia 
swojego brata, zobowiązany jest jak najdokładniej zachować tajemnicę 
sakramentalną”.16

Obecne ustawodawstwo kościelne przewiduje najsurowszą karę – 
ekskomuniki late sententia – dla spowiednika, który dopuści się 
bezpośredniej zdrady tajemnicy. Nie jest istotne czy zdradzi treść 
słowami, czy w jakikolwiek inny sposób. Co ważne, nie ma znaczenia 
przyczyna, dla której kapłan się tego dopuścił. Również inne osoby, 
które miały obowiązek dochować sekretu spowiedzi, podlegają ka-
rom, choć już nie tak dotkliwym jak szafarze. Traktuje o tym kan. 983 
Kodeksu prawa kanoniczego.17

 15 Por. tamże, k. 451–452.
 16 Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu 
Polski, Rytuał . Obrzędy pokuty, nr 10d, www.kkbids.episkopat.pl/?id=271 [dostęp: 
18.07.2017 r.].
 17 § 1 „Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowied-
nikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny 
w czymkolwiek zdradzić penitenta. § 2 Obowiązek zachowania tajemnicy ma także 
tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób 
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Relacja osobowa dokonująca się w sakramencie pojednania ma 
na celu oddanie chwały Bogu, a także poszukiwanie większego do-
bra dla penitenta poprzez pełniejsze otwarcie go na działanie łaski 
uświęcającej dzięki posłudze szafarza.18 Dlatego nie powinno dziwić 
wprowadzenie tak restrykcyjnych przepisów dotyczących tajemnicy 
spowiedzi. Jest ona bowiem szczególną formą szacunku dla sakra-
mentu spowiedzi, a ponadto wyrazem poszanowania dla godności 
penitenta. Tajemnica ma na celu wzbudzenie zaufania u osoby spo-
wiadającej się w stosunku do kapłana, a przede wszystkim zapewnić 
szczerość w wyznaniu grzechów.

W literaturze przedmiotu pojawiają się stanowiska, że tajemnica 
wiąże także penitenta. Andrzej Derdziuk konstatuje, że „Obejmuje 
ona zakaz ujawniania przez kapłana i penitenta oraz osoby, które 
mogły być świadkami spowiedzi, zarówno samych grzechów bę-
dących przedmiotem wyznania, jak też i postawy penitenta oraz 
kapłana zaprezentowanej w czasie sprawowania sakramentu”.19 Jest 
to jednak odosobniony pogląd. Wydaje się również, że nie ma on 
żadnego poparcia w ustawodawstwie oraz praktyce Kościoła. Warto 
w tym miejscu przywołać słowa znamienitego kanonisty Mariana 
Pastuszki, który stwierdza: „[…] do zachowania tajemnicy czy sekretu 
spowiedzi nie jest zobowiązany sam penitent”.20 Oczywiście zaleca 
się, aby także penitent zachował powściągliwość w podejmowaniu 
rozmów na temat odbytej spowiedzi, jednak nie zostały ustanowione 
dla niego żadne sankcje karne za ten czyn.21

zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechu.” Codex Iuris Canonici auctoritate 
Joannis Pauli PP . II promulgatus (25 I 1983), AAS 75 II (1983), s. 1–317. Tekst polski: 
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład Polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu, Poznań 1984. Dalszej skrót: KPK 1983.
 18 Por. A. Derdziuk, Tajemnica spowiedzi wobec penitenta, w: Sakrament pokuty 
wobec problemów współczesności, red. K. Glombik, Opole 2011, s. 241.
 19 Tamże.
 20 M. Pastuszko, Obowiązki szafarza sakramentu pokuty i pojednania (kanon 983-
-986), „Prawo Kanoniczne” 1996, nr 1–2, s. 35.
 21 W tej kwestii wypowiedział się sam Jan Paweł II w trakcie przemówienia skie-
rowanego do członków Penitencjarii Apostolskiej: „Ta absolutna powściągliwość 
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Warto zauważyć, że przy dochowaniu tajemnicy sakramentalnej 
przez szafarza nieistotne jest czy zostało udzielone rozgrzeszenie, 
czy też go odmówiono – ten fakt również jest objęty tajemnicą. Ta-
jemnica obowiązuje kapłana także po śmierci penitenta; nie może 
on jej zdradzić nawet dla ochrony życia – własnego bądź cudzego.22

1.4. Tajemnica w ujęciu prawa polskiego
Tajemnica w ujęciu prawa stanowi wiadomość określoną przez prze-
pisy prawa, której poznanie lub ujawnienie jest zabronione właśnie 
przez prawo.23 Zakres tajemnicy może obejmować: osoby, rzeczy, 
miejsca, zdarzenia czy też zjawiska. Tajemnica zawsze jest związana 
z wiadomością na temat przedmiotu tajemnicy, która nie jest znana 
lub jest utrzymywana w sekrecie ze względu na jej wartość – pozy-
tywną lub negatywną – oraz skutki ujawnienia. Na gruncie praw-
nym ujawnienie lub rozpowszechnienie informacji objętych ochroną 
prawną wiąże się z odpowiedzialnością prawną.24

Podstawowym aktem normatywnym regulującym przedmiotową 
materię jest Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Podaje ona 
„zasady ochrony informacji, których ujawnienie spowodowałoby 
lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo 
byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie 

w mówieniu ma służyć bezpośrednio dobru penitenta. Tak więc nie popełnia on 
grzechu i nie podlega karze, jeśli z własnej woli i bez szkodzenia innym wyznaje poza 
spowiedzią to, z czego się spowiadał. Jest jednak rzeczą oczywistą, że powinien ze 
swej strony zachować milczenie na temat tego, co spowiednik – ufając jego dyskre-
cji – powie mu w czasie spowiedzi sakramentalnej. Wynika to z samego charakteru 
spowiedzi, obowiązku swoistej wzajemności i – powiedziałbym – lojalności wobec 
spowiadającego kapłana”. Jan Paweł II, Tajemnica spowiedzi świętej. Przemówienie 
do członków Penitencjarii Apostolskiej z 12 marca 1994 r., pkt 5, „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 1994, nr 5, s. 21.
 22 Por. L. Adamowicz, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 15, Lublin 
2011, k. 1066.
 23 Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, t. 27, Warszawa 2005, s. 119.
 24 Por. W. Lis, w: Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 19, Lublin 2013, 
k. 452.
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ich opracowywania […]” (art. 1).25 Istnieją informacje ściśle tajne, 
tajne, poufne oraz zastrzeżone.

W prawie polskim dostrzegalnych jest kilka rodzajów tajemnic. 
Możemy wyróżnić m.in. tajemnicę państwową, korespondencji, służ-
bową i zawodową. Z tajemnicą zawodową nierozerwalnie związane 
są zakazy dowodowe, które mogą mieć charakter bezwzględny lub 
względny. W Kodeksie postępowania karnego26 sformułowano zakazy 
bezwzględne wskazujące, że nie wolno przesłuchiwać jako świadków 
obrońców, adwokatów i radców prawnych co do faktów, o których 
dowiedzieli się, udzielając porady prawnej bądź w trakcie prowadze-
nia sprawy, a także duchownego co do faktów ujawnionych podczas 
spowiedzi (por. art. 178 k.p.k.).

2.  Zakres podmiotowy  
tajemnicy sakramentu pokuty i pojednania

Zakres podmiotowy tajemnicy spowiedzi świętej został określony 
przez prawodawcę kościelnego, jak również polskiego (w kilku aktach 
prawnych, m.in. w Kodeksie postępowania karnego). W tym ujęciu 
trzeba zaznaczyć, że KPK 1983 zawiera znaczenie szersze regulacje 
niż k.p.k.

2.1. Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy i sekretu spowiedzi
W kan. 983 KPK 1983 zostały wymienione podmioty zobowiązane 
do zachowania tajemnicy sakramentalnej. Należy zauważyć, że w ka-
nonie tym odróżniono tajemnicę (sigillum) od sekretu (secretum) 
spowiedzi. Dlatego też należy wskazać, że § 1 – stanowiącemu o tajem-
nicy – podlega kto inny, niż § 2 traktującemu o sekrecie. W myśl § 1: 
„Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spo-
wiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek 
przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta”. Zgodnie z kan. 965 

 25 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r . o ochronie informacji niejawnych, t. jedn. 
Dz.U. 2016, poz. 1167 ze zm.
 26 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t. jedn., Dz.U. 2016, 
poz. 1749 ze zm. Dalej skrót: k.p.k.
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KPK 1983 szafarzem sakramentu pokuty może być wyłącznie kapłan. 
Wynika z tego, że w myśl aktualnego prawa kanonicznego jedynie 
kapłan jest zobowiązany do zachowania tajemnicy sakramentalnej. 
Jest ona nienaruszalna i poddana wielu obostrzeniom.

W tym miejscu warto pochylić się nad samym pojęciem duchowny. 
Ustawodawca polski nie podał definicji legalnej omawianego zagad-
nienia. Pomocna może okazać się Uchwała Sądu Najwyższego z 6 maja 
1992 r., w której to określono, że: „Duchownym w rozumieniu art. 
47 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
ochrony Rzeczypospolitej27 jest osoba należąca do Kościoła katoli-
ckiego lub innego Kościoła albo związku wyznaniowego, który wy-
różnia się spośród ogółu wyznawców danej religii tym, że powołana 
została do stałego organizowania i sprawowania kultu religijnego”.28

Aby podjąć próbę wyczerpującego opisania przedmiotowego za-
gadnienia, konieczny jest wgląd do literatury kanonistycznej. Jak 
podaje Bartłomiej Pieron, zakres podmiotowy tajemnicy spowiedzi 
odnosi się do wszystkich osób posiadających status osoby duchownej 
w poszczególnych Kościołach i innych związkach wyznaniowych29 
uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Autor wskazuje, że w celu 
ustalenia zakresu osób należy posłużyć się terminami używanymi 
w danym Kościele, czy też wspólnocie, bowiem każde z tych podmio-
tów przyjęło swoistą nomenklaturę. Między innymi można wyróżnić: 
biskupów, prezbiterów, diakonów, starszych, kapłanów oraz pasto-
rów.30 Są to jedynie przykładowe nazwy, najczęściej spotykane w li-
teraturze. W celu prawidłowego określenia, czy dana osoba posiada 
status duchownego, trzeba przyjąć podwójne kryterium: po pierwsze 
odnoszące się do legitymizacji danego Kościoła czy związku wyzna-
niowego przez państwo, a po drugie do przyznania statusu osoby 

 27 Dz.U. 1992, nr 4, poz. 16.
 28 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 6 maja 1992 r., I KZP 1/92, OSNKW 1992, 
nr 7–8, poz. 46, w: Kodeks postępowania karnego . Wybór orzecznictwa z komentarzem, 
red. K. Dudka, H. Paluszkiewicz, D. Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2015, s. 258.
 29 Por. B. Pieron, Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego, „Annales 
Canonici” 2016, nr 12, s. 137–138.
 30 Por. tamże, s. 138.
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duchownej przez przepisy wewnętrzne danej wspólnoty.31 Jednak 
w tej kwestii występują w doktrynie odmienne poglądy. Jak skonsta-
towała Katarzyna Boratyńska, duchownym „jest każda osoba, która 
według prawa religijnego jest uprawniona do spowiadania wiernych, 
niezależnie od tego, czy kościół lub związek wyznaniowy jest prawnie 
uznany w Polsce”.32 A zatem autorka prezentuje stanowisko, że legi-
tymizacja nie jest niezbędnym kryterium determinującym istnienie 
zakazu dowodowego. Wydaje się jednak, że taka opinia jest raczej 
odosobniona w literaturze.33

W Polsce zdecydowana większość osób deklaruje przynależność do 
Kościoła katolickiego, dlatego też zostaną wzięte pod uwagę jedynie 
przepisy tego Kościoła. Jednak indywidualna spowiedź, a taka właśnie 
jest podstawą zakazu dowodowego, istnieje również m.in. w Polskim 
Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, Kościele Starokatolickim 
Mariawitów oraz Kościele Polskokatolickim. Indywidualną spowiedź 
dopuszcza się także w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i Kościele 
Anglikańskim.34

Co ważne, obowiązek zachowania tajemnicy spowiedzi istnieje 
również po wystąpieniu ze stanu duchownego.35 Nieistotna jest przy-
czyna przeniesienia do stanu świeckiego, ani też sposób podjęcia 
procesu sekularyzacji. Na uwagę zasługuje fakt, że nawet po prze-
niesieniu ze stanu duchownego, osoba ta może ważnie rozgrzeszyć 
człowieka znajdującego się w niebezpieczeństwie śmierci. Ewentualne 
informacje na temat grzechów powzięte w takiej sytuacji także pod-
legają omawianej tajemnicy.36

 31 Por. tamże.
 32 K. Boratyńska, Świadkowie, w: Kodeks postępowania karnego . Komentarz, 
red. A. Sakowicz, wyd. 7, Warszawa 2016, s. 472.
 33 Por. M. Wielec, Leksykon tajemnic, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska, Warszawa 
2016, s. 245.
 34 Por. M. Tomkiewicz, „Tajemnica spowiedzi” i „tajemnica duszpasterska” w pro-
cesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2, s. 51–52.
 35 Por. B. Rakoczy, Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym 
i administracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 11–12, s. 133.
 36 Por. tamże, s. 133–134.
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W myśl § 2 kan. 983 KPK 1983 do zachowania sekretu jest zobo-
wiązany tłumacz, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek 
sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach. W tym miej-
scu warto wszcząć rozważania na temat literalnego brzmienia tre-
ści przywołanego kanonu. Sięgając bowiem wyłącznie do polskiego 
tłumaczenia KPK 1983, można wysnuć błędne wnioski, że prawo-
dawca kościelny nie rozróżnia zakresu podmiotowego tajemnicy 
spowiedzi. W kodeksowym tłumaczeniu polscy kanoniści zamieścili 
następującą treść w § 2 omawianego kanonu: „Obowiązek zachowania 
tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy 
inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości 
o grzechu”. Jest to jednak błędne tłumaczenie, gdyż oryginalny tekst 
łaciński stanowi: „Obligatione secretum servandi tenentur quoque 
interpres, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia 
peccatorum quoquo modo pervenerit”. Jak więc widać, zamysłem 
Najwyższego Prawodawcy kościelnego było ustanowienie sekretu 
spowiedzi, któremu podlegałby tłumacz lub też inne osoby, które 
powzięłyby wiadomość na temat grzechów penitenta. Rozróżnienie 
to jest niezmiernie istotne, bowiem wiąże się z sankcjami karnymi 
za niedochowanie zobowiązania. Są one różne w odniesieniu do spo-
wiednika i tłumacza. Kapłan za załamanie sakramentalnej tajemnicy 
podlega znacznie surowszym karom, gdyż może zaciągnąć najwyższą 
karę kanoniczną – ekskomunikę late sententia, zastrzeżoną Stolicy 
Apostolskiej. Podlega jej za bezpośrednie naruszenie, natomiast za 
pośrednie zostaje ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa (por. 
kan. 1388 § 1 KPK 1983). Inne osoby naruszające sekret spowiedzi 
powinny być ukarane sprawiedliwą karą, nie wyłączając ekskomuniki 
(por. kan. 1388 § 2 KPK 1983). Nigdy jednak nie jest to kara wiążąca 
mocą samego prawa, jak ma to miejsce w przypadku duchownych.

2.2.  Duchowny jako podmiot tajemnicy sakramentalnej  
w prawie państwowym

Prawodawca państwowy w artykule 178 pkt 2 k.p.k. wskazał jedynie 
duchownych, jako osoby objęte zakazem składania zeznań z faktów, 
o których dowiedzieli się przy spowiedzi. W związku z tym katalog 
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osób objętych zakazem przesłuchania w odniesieniu do spowiedzi 
jest znacznie węższy w polskiej procedurze karnej niż w prawie 
kanonicznym.

Co istotne, zakaz przesłuchania osoby duchownej na okoliczność 
informacji powziętych podczas spowiedzi obowiązuje nawet wtedy, 
gdy penitent sam dobrowolnie zwolni kapłana z zachowania tajem-
nicy. Duchowny w żadnym przypadku i dla jakiejkolwiek przyczyny 
nie może ujawnić wiadomości powziętych podczas sakramentu. Pew-
nych trudności może nastręczać fakt, że nie każda spowiedź jest 
ważna, bowiem w myśl przepisów prawa kanonicznego duchowny 
nie tylko musi być ważnie wyświęcony, ale również posiadać spe-
cjalne upoważnienie do spowiadania (kan. 966 KPK 1983). Wydaje 
się jednak, że dla zachowania celu oraz cech sakramentu pokuty 
i pojednania, kwestia ważności nie powinna powodować rozluźnienia 
zakazu. Wszak penitent przystępujący do spowiedzi nie może się za 
każdym razem zastanawiać, czy kapłan ma właściwie umocowanie, 
a tym samym czy spowiedź będzie ważna. Taka sytuacja niewątpliwie 
poważnie zaburzyłaby zaufanie do spowiednika, a co za tym idzie, 
wpłynęłaby na sakrament pokuty i pojednania wręcz destrukcyjnie. 
Stąd też należy skonstatować, że ważność sakramentu nie ma wpływu 
na zakaz dowodowy wynikający z tajemnicy duszpasterskiej odnoszą-
cej się do wiadomości powziętych w czasie spowiedzi sakramentalnej.

Warto zauważyć, że zakaz przesłuchania duchownego na oko-
liczności powzięte podczas spowiedzi istniał także pod rządami Ko-
deksu postępowania karnego z 1969 r.37 Traktował o tym art. 161 pkt 
2 w treści: „Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 2) duchownego 
co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”. Ciekawą 
uwagę, która w obecnie obowiązującym stanie prawnym nadal jest 
aktualna, poczyniła Barbara Kunicka-Michalska. Stwierdziła ona, że 
„dla stosowania omawianego przepisu k.p.k. jest rzeczą obojętną, czy 
spowiadającym się był sam oskarżony w sprawie, w której duchowny 
miał być słuchany w charakterze świadka, czy też osoba inna. Nie ma 

 37 Dz.U. 1969, nr 13, poz. 96.



Ochrona prawna tajemnicy spowiedzi

| 57 |

więc znaczenia, od kogo duchowny uzyskał wiadomości, jeżeli na-
stąpiło to przy spowiedzi”38.

W literaturze podnosi się, że norma zawarta w art. 178 pkt 2 k.p.k. 
zawiera lukę prawną, ponieważ w pełni nie koresponduje z kan. 983 
KPK 1983. Stosując literalne brzmienie artykułu tłumacz czy inna 
osoba, która powzięła informacje podczas sakramentu spowiedzi, 
może być bez ograniczeń przesłuchiwana w charakterze świadka. 
Taka sytuacja budzi pewne wątpliwości, bowiem tajemnica (sekret) 
spowiedzi powinien być ściśle chroniony przez państwo. W piśmien-
nictwie można spotkać stanowisko, że zakaz zawarty w omawianym 
artkule dotyczy również wszystkich innych osób, które są obowią-
zane do poufności w myśl przepisów prawa kanonicznego. Taki po-
gląd przedstawia m.in. Zbigniew Kwiatkowski39, który stwierdza, że 
wszystkie informacje pochodzące od penitenta są objęte tajemnicą, 
niezależnie od podmiotu, który posiada takie wiadomości. Co więcej, 
autor ten zaznacza, że chodzi także o osoby, które w sposób podstępny 
podsłuchały spowiedź. Stanowisko to, choć wydaje się słuszne, stoi 
w sprzeczności z zapisami k.p.k., wszak katalog bezwzględnych zaka-
zów dowodowych jest zamknięty. W konkluzji Zbigniew Kwiatkowski 
podaje, że przedstawiany przez niego pogląd został zakwestionowany 
w doktrynie. Znamienny jednak jest fakt, że możliwość przesłucha-
nia tłumacza lub innej osoby posiadającej wiadomości ze spowiedzi 
stoi w sprzeczności z art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.40 Zapis ten zapewnia wolność sumienia i religii, która jest 
jedną z podstawowych wolności człowieka i obywatela.41 Stąd też 
wysuwane są postulaty, aby de lege ferenda objąć zakresem przepisu 
zawartym w art. 178 pkt 2 k.p.k. wszystkie osoby, które w jakimikol-

 38 B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, 
Warszawa 1972, s. 158.
 39 Por. Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Zakamycze 2005, 
s. 175.
 40 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 
1997, nr 78, poz. 483.
 41 M. Olszówka, Wolność sumienia i wyznania, w: Konstytucja RP . Komentarz art . 
1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, t. 1, Warszawa 2016, s. 1249.
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wiek sposób uzyskały informacje ze spowiedzi.42 Postulat ten wydaje 
się być słuszny i zgodny z charakterem relacji państwo – Kościół, a co 
za tym idzie z samym sakramentem pokuty i pojednania.

3.  Zakres przedmiotowy  
tajemnicy sakramentu pokuty i pojednania

Przed podjęciem rozważań o  przedmiocie tajemnicy spowiedzi 
w ścisłym znaczeniu, warto pochylić się nad samym sakramentem 
pokuty i pojednania. W polskim systemie prawnym próżno szukać 
definicji spowiedzi, dlatego należy skorzystać z uregulowań zawar-
tych w KPK 1983. Prawodawca kościelny w kan. 959 podkreśla, że 
„w sakramencie pokuty wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi 
grzechy, wyrażający za nie żal mający postanowienie poprawy, przez 
rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga 
odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie i  jednocześnie 
dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę”. 
Z przytoczonego kanonu można wysnuć wniosek, że powstanie relacji 
pomiędzy szafarzem a penitentem jest niezbędne, aby mogło dojść do 
rozgrzeszenia. W tym sakramencie to nie kapłan udziela przebaczenia 
za grzechy, lecz sam Bóg, który działa przez swój Kościół. Najwyższy 
Prawodawca kościelny strzeże tak silnie tajemnicy spowiedzi, gdyż 
szafarz w pewnym sensie jest jedynie narzędziem w rękach Boga. 
Omawiane zagadnienie dotyczy indywidualnej spowiedzi uregulo-
wanej w kan. 960 KPK 1983, podczas której penitent wyznaje swoje 
grzechy. W Kościele katolickim istnieje również instytucja absolucji 
zbiorowej – jest to jednak nadzwyczajny środek, stosowany w ściśle 
określonych przypadkach. Ze względu na fakt, że podczas tej drugiej 
formy rozgrzeszenia penitent nie wyznaje swoich grzechów, tajemnica 
spowiedzi oraz jej ochrona odnosi się tylko do indywidualnej abso-
lucji. W myśl przywołanego kanonu jedynie indywidulana rozmowa 
z kapłanem, w trakcie której może zostać udzielone rozgrzeszenie, 

 42 Por. A. Czapigo, Dowody w nowym kodeksie postępowania karnego, w: Nowe 
uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r ., red. P. Kruszyński, 
Warszawa 1999, s. 185.
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jest spowiedzią. W związku z tym informacje uzyskane przez kapłana 
w toku nawet najbardziej intymnej i poufnej rozmowy nie są objęte 
tajemnicą, jeżeli rozmowa ta nie miała na celu udzielania rozgrze-
szenia, a była jedynie prywatną wymianą zdań.

Zakres przedmiotowy tajemnicy spowiedzi, a co za tym idzie za-
kazu dowodowego, obejmuje wszystkie fakty ujawnione przez peni-
tenta podczas spowiedzi. Co ważne, nie ma znaczenia czy informacje 
te są istotne dla prowadzonego postępowania karnego, czy też nie 
wpłyną na przebieg procesu. Nieistotne jest również, czy informacje 
ze spowiedzi mogą pogrążyć penitenta, czy wręcz przeciwnie, oczyścić 
z zarzutów.

Warunkiem sakramentalnej spowiedzi jest intencja uzyskania roz-
grzeszenia, jednak tajemnica spowiedzi obowiązuje nawet w sytuacji 
jego nieudzielenia przez kapłana, gdyż uzyskał on informacje o grze-
chach penitenta. Ważna jest intencja uzyskania rozgrzeszenia, a nie 
jego realne otrzymanie. Z różnych względów kapłan może nie mieć 
możliwości udzielenia absolucji, mimo właściwej intencji penitenta.

Określając zakres sformułowania fakty uzyskane przy spowiedzi 
należy stwierdzić, iż nie chodzi jedynie o grzechy ujawnione przez 
wiernego. Są to wszystkie informacje wyjawione przez penitenta 
w trakcie spowiedzi. Panuje w literaturze słuszny pogląd, reprezen-
towany m.in. przez Bartosza Rakoczego, że również fakty podane 
przez duchownego powinny podlegać ochronie, gdyż tylko w ten 
sposób zostanie w pełni zrealizowany cel ochrony tajemnicy spo-
wiedzi.43 Z powyższych rozważań można wysnuć wniosek, że sam 
fakt przystąpienia do spowiedzi nie jest tajemnicą, która podlega 
zakazowi dowodowemu.

Na koniec rozważań na temat przedmiotu tajemnicy spowiedzi 
warto poczynić dodatkowo dwie uwagi. Jak uwydatnia się w piś-
miennictwie: „Zakaz dowodowy uniemożliwiający przesłuchanie nie 
uchyla obowiązku stawiennictwa obrońcy, adwokata lub radcy praw-
nego oraz duchownego”.44 Zatem duchowny ma obowiązek stawić 

 43 Por. B. Rakoczy, Tajemnica spowiedzi w polskim…, art. cyt., s. 131.
 44 K. Boratyńska, Świadkowie, art. cyt., s. 472.
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się na wezwanie sądu, jednak korzystając z uprawnienia zapisanego 
w art. 178 pkt 2 k.p.k., uchyla się od odpowiedzi na pytania dotyczące 
informacji pozyskanych w trakcie spowiedzi. Może się jednak okazać, 
że nie wszystkie pytania przedstawione przez sąd są związane z tymi 
informacjami. Dlatego też stawiennictwo jest obowiązkowe. Ponadto 
w literaturze podkreśla się, że zakaz dowodowy zawarty w art.178 
k.p.k. nie jest tożsamy z zakazem dowodzenia, gdyż możliwe jest 
udowodnienie faktów wiadomych duchownemu za pomocą innych 
środków dowodowych, m.in. zeznań innych świadków, którym oskar-
żony wyjawił te informacje.45

Podsumowanie
Tajemnica jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym. Jak ukazały 
powyższe rozważania, występuje ona na wielu płaszczyznach relacji 
międzyludzkich, jak również w wielu dziedzinach naukowych. Pra-
wodawca polski i kanoniczny nie pominęli tego istotnego zagadnienia 
w regulacjach prawnych. Choć zakres tajemnicy i krąg osób zobowią-
zanych do jej dochowania jest nieco inny w tych dwóch porządkach 
prawnych, to sedno problemu jest takie samo.

W prawie kanonicznym istnieją dwie kategorie podmiotów zo-
bowiązanych do zachowania tajemnicy. Przede wszystkim jest to 
duchowny przyjmujący spowiedź od penitenta. Do utrzymania se-
kretu spowiedzi jest również zobowiązany tłumacz czy inna osoba, 
która posiadła widzę na temat treści spowiedzi. Ustawodawca polski 
nie wprowadził takiego rozróżnienia, obligując jedynie kapłana do 
nieujawniania informacji usłyszanych w trakcie sakramentu pokuty.

Relacja łącząca duchownego i penitenta jest bardzo intymna i de-
likatna, dlatego też Kościół wprowadził normy chroniące sakrament 
pokuty. Najistotniejsza z nich została zawarta w kan. 983 KPK 1983, 
który wprowadza bezwzględny zakaz ujawniania treści usłyszanych 
podczas spowiedzi. Duchowny nie może naruszyć tajemnicy na-
wet dla ochrony własnego życia lub innych osób. Zobowiązanie do 

 45 Tamże.
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milczenia nie ustaje po śmierci penitenta. Nikt, nawet papież, nie 
może zwolnić z zachowania sakramentalnej tajemnicy.

Prawo kanoniczne wprowadza rozróżnienie względem podmiotu, 
który może dopuścić się przestępstwa odnoszącego się do omawianej 
materii. Duchowny dokonując bezpośredniej zdrady tajemnicy spo-
wiedzi, zaciąga na siebie karę ekskomuniki late sententia, zastrzeżoną 
Stolicy Apostolskiej. Przy zdradzie pośredniej prawodawca nie określa 
wprost kary. Jest ona zawsze deklarowana, czyli wymierzona przez 
kompetentny organ. Inne osoby, przede wszystkim tłumacz, za nie-
zachowanie sekretu spowiedzi powinny być ukarane słuszną karą. 
Prawodawca pozostawia kwestię jej wysokości do rozstrzygnięcia 
w drodze postępowania karnego. Nie wyklucza jednak nałożenia 
ekskomuniki.

Zakresem przedmiotowym tajemnicy spowiedzi są objęte wszyst-
kie informacje ujawnione w czasie sakramentalnej spowiedzi – do-
tyczące samych grzechów, jak również osoby penitenta. Co ważne, 
tajemnica obejmuje także fakt otrzymania (bądź nie) rozgrzesze-
nia. Ujawnienie tej wiadomości może naprowadzić na treść samej 
spowiedzi.

Bezkolizyjne współistnienie dwóch, całkowicie odrębnych po-
rządków prawnych, jest często trudne do realizacji. Niemniej ze 
względu na to, że znaczna część osób podlega obu tym porządkom, 
prawodawca państwowy zdecydował się na wprowadzenie regulacji 
uwzględniających normy prawa kanonicznego. Zakaz dowodowy z ta-
jemnicy spowiedzi został uregulowany nie tylko na gruncie polskiej 
procedury karnej, ale także w innych aktach prawnych.

Streszczenie
Tajemnica została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w celu 
ochrony najbardziej poufnych i intymnych informacji, które, gdyby zostały 
ujawnione szerszej grupie osób, wywołałyby poważne i przykre konse-
kwencje. W prawie kanonicznym istnieją dwie kategorie podmiotów zobo-
wiązanych do zachowania tajemnicy. Przede wszystkim jest to duchowny 
przyjmujący spowiedź od penitenta. Do utrzymania sekretu spowiedzi 
jest również zobowiązany tłumacz czy inna osoba, która posiadła wiedzę 
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na temat treści spowiedzi. Ustawodawca polski nie wprowadził takiego 
rozróżnienia, obligując jedynie kapłana do nieujawniania informacji usły-
szanych w trakcie sakramentu pokuty. Zakresem przedmiotowym tajemnicy 
spowiedzi są objęte wszystkie informacje ujawnione w czasie spowiedzi. Nie 
ma znaczenia czy są one istotne dla prowadzanego postępowania karnego, 
ani też czy dotyczą samego oskarżonego. Co ważne, tajemnicą objęty jest 
również fakt otrzymania (bądź nie) rozgrzeszenia. Ujawnienie tej wiado-
mości mogłoby bowiem naprowadzić na treść samej spowiedzi. Tajemnica 
sakramentalna obowiązuje nawet po śmierci penitenta. Jest nią także zwią-
zany kapłan, który wystąpił ze stanu duchownego.

Summary
Secrecy was introduced to the Polish legal order to protect the most confi-
dential and private information, which would have brought on serious and 
harmful consequences had it been revealed to a broader group of people. In 
canon law there exist two categories of subjects obligated to keep a secret. 
Primarily it is a clergyman taking confession from a penitent. An interpreter, 
or another person who has knowledge concerning the content of the confes-
sion, is also obligated to keep the seal of confession. The legislator did not 
implement such contradistinction, obligating only clergyman not to reveal 
information heard during the sacrament of penance. The scope of the seal 
of confession covers all the information revealed during confession. It does 
not matter whether they are essential for conducting a criminal proceeding, 
or whether they pertain to the accused themselves. What is important is 
that the secret also covers the fact of being (or not being) given absolution. 
Revealing this information can imply the content of the confession itself. The 
sacramental seal is in force even after the death of a penitent. Also, a priest 
who lost the clerical state is bound by the seal of confession.

Słowa kluczowe: tajemnica spowiedzi, sekret spowiedzi, zakaz dowodowy, 
sakrament

Key words: seal of confession, secret of confession, inadmissibility in evi-
dence, sacrament
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To raise a priest. The płace of priest in parish community according 
to pastoral theory of Franciszek Bkachnicki (1921–1987)

1.
„Gdyby któryś z pierwszych chrześcijan mógł dziś zapytać prze-
ciętnego katolika o jego odniesienie do Najwyższego Kapłana i ka-
płaństwa, byłby zapewne zdumiony, dlaczego odpowiedź dotyczy 
papieża i proboszcza, nie zaś Chrystusa i ogółu wiernych. Przecież – 
rzekłby – nikt z poszczególnych uczniów Jezusa ani tych, których 
oni ustanawiają po sobie, nie jest w Nowym Testamencie nazwany 
kapłanem. Miano to dawane jest tylko wszystkim razem: nowy Boży 
Lud to królewskie kapłaństwo (1 P 2, 9)”.1 Dopowiedzmy, samoświado-
mość pierwszych chrześcijan nie dopuszczała podziału na świeckich 
i nie-świeckich, o czym świadczą słowa św. Pawła z Listu do Galatów 
(3, 26–28): „Wszyscy dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – 
w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni 
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani 
poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma 
już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 
w Chrystusie Jezusie” (por. 1 Kor 12, 13; Kol 3, 10–11).2 Wszelkie zatem 
różnice, czy to kulturowe, religijne, społeczne, czy płciowe stają się 

 1 J. Kracik, Kapłaństwo w historię wpisane, „Znak” 1997, nr 11.
 2 Szeroko omawia status równości kobiety i mężczyzny, także w wymiarze

Zagadnienia wychowawczo-formacyjne
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drugorzędne wobec faktu bycia włączonym w jedno Ciało Chrystusa. 
Wszyscy – przez chrzest i bierzmowanie – uczestniczymy w Jego 
kapłaństwie.3

Ta świadomość jednak wydaje się być dzisiaj bardzo słaba. Za-
pytani o kapłaństwo sympatycy chrześcijaństwa uważają, że cho-
dzi o kler i jego zadanie pośredniczenia między Bogiem a ludźmi. 
To popularna odpowiedź także wśród księży. Ludzie świeccy mają 
z tym oczywiście problem, dlatego coraz częściej słyszy się, że żaden 
pośrednik jest im niepotrzebny – zwłaszcza gdy zobaczą wystawne 
czy obłudne życie księdza. Patrzą więc na funkcję kapłańską jak na 
zawód – w kategoriach komercji; a przecież taki obraz właśnie kreują 
sami duchowni, ustalając dyżury i cenniki za posługę. Taka wizja 
kapłaństwa stanowi zupełne wypaczenie chrześcijaństwa: bo ani 
ksiądz nie jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi – jedynym 
Pośrednikiem jest Jezus Chrystus (zob. 1 Tm 2, 5), ani ochrzczeni nie 
wypełniają funkcji kapłańskiej w zupełnie dowolny sposób. Nawet 
jeśli celebrans działa in persona Christi, w taki sposób działa także 
całe zgromadzenie kapłańskie (zob. KL 7). Franciszek Blachnicki mówi 
w tym kontekście o „niezrealizowanym chrzcie”.4 Ale to zakłada, że 
są również księża, żyjący jak poganie. Kim jest zatem ksiądz dzisiaj?

Przyjrzyjmy się temu pytaniu w perspektywie duszpasterskiej, 
przypominając sobie, czym jest powołanie księdza – co nierozerwal-
nie wiąże się z jego człowieczeństwem, a zatem rodziną, wychowa-
niem, stawaniem się mężczyzną, a także czym jest formacja do bycia 
księdzem w Kościele, w końcu także czym jest funkcja kapłańska 
(posługa), która choć wspólna wszystkim ochrzczonym, w jego życiu 
przyjmuje postać sakramentalną.

 liturgicznym Jan Załęski – zob. Równość mężczyzny i kobiety w Ga 3,28, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 2006, nr 19, s. 195–204.
 3 Zob. K. Romaniuk, A. Jankowski, Kapłaństwo w  Piśmie Świętym Nowego Te-
stamentu, Kraków 1994.
 4 F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie?, Kraków 2011, s. 22.
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Rodzina ma dla każdego księdza znaczenie podstawowe, ponie-
waż jeśli ma kiedyś zrealizować własny chrzest, będzie musiał – jak 
każdy – zostawić ojca i matkę (zwłaszcza matkę) i przeżyć inicjację 
w dorosłość chrześcijańską. Ksiądz musi być mężczyzną – mówi 
dzisiaj Kościół. Antropolog Robert Bly obrazowo tłumaczy, że klucz 
do tajemnicy męskiej siły (męskiej dojrzałości) znajduje się pod po-
duszką matki – jeśli chłopak zabierze go stamtąd, stanie się mężczy-
zną.5 W optymistycznej wersji pomaga mu w tym ojciec: towarzysząc 
synowi przez całe dzieciństwo, w naturalny sposób przygotowuje 
go do odejścia z domu, aż w końcu wyprawia w drogę (mitycznie: 
w podróż bohatera, tzn. zgadza się na udział w obrzędach przejścia).6 
W pewnym sensie tę drogę przyszłemu księdzu mógłby zastąpić pobyt 
w seminarium, o ile miałby charakter osobowościowej przemiany – 
nabycia cech dojrzałości psychospołecznej (oprócz moralnej czy re-
ligijnej). W pesymistycznej wersji – częstszej – syn zdradzony7 przez 
ojca zazwyczaj skazany jest na świat kobiety (matki), co sprawia, że 
nie dość, że brak mu identyfikacji z ojcem, nasiąka jeszcze matczynym 
rozczarowaniem z powodu nieudanej relacji z mężczyzną. Właśnie 
w świecie takich synów obok ideałów mieszka cała masa żalu i pre-
tensji, obok zdolności poświęcenia – szukanie wrogów.

Współcześnie ogromna rzesza dorastających chłopców, w tym kan-
dydatów na księży, wchodzi w dorosłość, nie mając możliwości stać 
się dojrzałym mężczyzną. Gdyby jeszcze okres formacji seminaryjnej 
dawał okazję doświadczenia rytów przejścia, miałby szansę zwyciężyć 
lęk przed życiem. Gdy takiej szansy nie ma, parafia może okazać się 
doskonałym miejscem, w którym własną niedojrzałość może ukryć. 
Tymczasem niedorosły ksiądz – jak każdy chłopiec bez doświad-
czenia męskiej inicjacji – może być tylko maminsynkiem. Wojciech 

 5 Zob. R. Bly, Żelazny Jan, Poznań 2004.
 6 Zob. D. Kurzydło, Rytuały przejścia a bierzmowanie . Próba zastosowania psy-
chologii antropologicznej do katechezy młodzieży, Warszawa 2015.
 7 Terminu takiego używa Wojciech Eichelberger (zob. Zdradzony przez ojca, 
Warszawa 1998).
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Eichelberger przedstawia typologię maminsynków –spróbujmy spoj-
rzeć na nią w perspektywie życia księdza. 1) wieczne dziecko – to 
chłopiec, który nie ma nadziei, że będzie mężczyzną; to ksiądz, który 
wypełnia formalnie obowiązki, starając się być grzecznym i mieć 
dużo czasu na „własne sprawy”; 2) Don Juan – to chłopiec, który musi 
wciąż potwierdzać swoją męskość w oczach innych; to ksiądz, który 
rozkochuje w sobie parafian, stara się wszystkim podobać i wciąż 
błyszczeć; 3) playboy – to chłopiec, który w dzieciństwie był trakto-
wany jak przedmiot, więc unika zobowiązań, bliskości; to ksiądz, dla 
którego posługa staje się biznesem, ustawieniem się w życiu, sposobem 
na zyskanie zaszczytów; 4) uzurpator – to chłopiec, który cierpiał ze 
względu na nieudane małżeństwo rodziców; to ksiądz, który kupuje 
sobie miłość i uznanie, i nieustannie szuka pochwał; 5) inkwizytor –  to 
chłopiec, który wciąż był obwiniany; to ksiądz który wciąż kogoś ob-
winia, szuka wrogów, ludzi uległych i słabych; 6) macho – to chłopiec, 
który miał silną matkę i słabego ojca; to ksiądz, który gardzi ludźmi, 
uważając ich za niedouczonych, niekompetentnych; 7) mnich – to 
chłopiec, który musiał uciekać w świat fantazji i nauki; to ksiądz, 
który szuka ekstremalnej pobożności lub szczęścia w abstrakcyjnych 
rozważaniach. Powyższa typologia jest tylko przykładem, ale poka-
zuje, jak bardzo chłopiec, który staje u progu dorosłości, ze względu 
na swą niedojrzałość – zwodząc starszych – nie jest gotowy ani by 
stać się ojcem, ani przewodnikiem.

Podjęcie misji, powołania, wymaga rozpoznania wcale nie we-
wnętrznego głosu – wszak może to być głos zwodziciela – i wielu za 
nim podąża; misja wymaga przejścia drogi inicjacji, która wiąże się 
z przekroczeniem pewnej oznaczonej granicy: granicę tę stanowi 
uznanie przez wcześniej wtajemniczonych zdolności do podjęcia 
życia dorosłego człowieka, zdolnego wziąć odpowiedzialność za 
inną osobę – jak Jezus wziął odpowiedzialność za swoich uczniów. 
Tę granicę stanowi śmierć ego, śmierć własnych rojeń o władzy nad 
światem, o własnej niezależności i niezniszczalności.8 Richard Rohr 

 8 Zob. R. Rohr, Tożsamość mężczyzny . Pięć kroków męskiej inicjacji, Kraków 2008, 
s. 43–123.
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pisze: „Wkroczenie na ścieżkę duchowej dojrzałości wymaga pewnej 
formy chrztu (czytaj: inicjacji). Ogień, woda, krew, porażka lub święte 
pragnienie mogą przyśpieszyć pewne wydarzenia, ale bez pełnego 
zanurzenia się w najdonioślejszą tajemnicę, nikt nie zdoła pływać 
we właściwym oceanie. Konieczne jest przejście od fałszywej do 
prawdziwej tożsamości. Nie doświadczywszy dogłębnej klęski, która 
zniszczyłaby nasze ego, nie będziemy potrafili poprawnie odczytać 
niemal żadnych religijnych słów ani obrzędów. Zamiast kochać Boga, 
będziemy próbowali się Nim posługiwać. Religia wymaga spotka-
nia (…) – zatopienia się w nienazwanej miłości i nieznanej dotąd wol-
ności, którą wielu nazywa Bogiem”.9 Tymczasem ks. Damian Wąsek, 
wspominając czas seminarium, pisze: „Wysiłek wielu z nas polegał 
na tym, by pokazać przełożonym, że jest się idealnym, aby uniknąć 
usunięcia”.10 Taka postawa uczy oczywiście obłudy, a przecież bywa 
typową drogą inicjacji księdza. Przyszły ksiądz nosi więc w głowie 
komunikat „bądź idealny”, „bądź grzeczny” – „tego wymagają od 
ciebie przełożeni i… ludzie”. Ksiądz Wąsek z przekąsem zauważa: 
„Myślałem, że w każdej sprawie muszę być inny od nie-księdza, skoro 
jestem stworzony do wyższych celów”. Wielu właśnie z tego względu 
jest później przekonanych o własnej wyjątkowości – wybranie wy-
maga wyjątkowości; oto kryterium uzdalniające do święceń. Istotne 
także dla wielu prefektów seminariów. „Zapomniałem o tym, że 
jestem tylko człowiekiem”. Dlatego powołanie niektórym kojarzy się 
po prostu ze zwolnieniem ze zmywania naczyń i prania skarpetek.

3
Powróćmy teraz do definicji kapłaństwa. Tomasz Grabowski pi-
sze: „Chrystus jest jedynym i najwyższym kapłanem. Przez chrzest 
i bierzmowanie my również mamy udział w Jego kapłaństwie. Ofiara 
Chrystusa ma wyjątkowy i realny wpływ na świat – ma moc przy-
wrócenia jedności pomiędzy Bogiem i całym stworzeniem. Ofiary 
składane przez chrześcijan wprowadzają w ich życie skutki jedynej 

 9 Tamże, s. 17.
 10 D. Wąsek, Bohater na manowcach, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 28, s. 22.
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ofiary Pana. Dlatego możemy powiedzieć, że nie ma i nigdy nie było 
takich kapłanów, jakimi są chrześcijanie”.11 Żadna ludzka ofiara 
oczywiście nie zastąpi ofiary Jezusa Chrystusa, ale dzięki Jego kapłań-
stwu – stając się ludem kapłańskim – możemy składać nasze własne 
ofiary, które dzięki Jego ofierze nabywają wartości Jego Ciała i Krwi. 
Kościół wzywa nas do złożenia ofiary („módlcie się, aby moją i waszą 
ofiarę”), a jedyną osobą, która może złożyć własną ofiarę, jestem ja 
sam. Ksiądz jest w tej sytuacji ustanowionym na mocy sukcesji apo-
stolskiej świadkiem mojej ofiary, znakiem potwierdzającym doko-
nanie się pojednania Boga ze stworzeniem. Jego sakrament wymaga 
jednak obecności wspólnoty, potwierdzenia przez nią wiarygodności 
świadectwa tego, który został wybrany. Dopiero w tym kontekście 
mówimy, że ksiądz jest kapłanem-sługą wspólnoty. Całując ołtarz, 
celebrans wyraża szacunek dla każdego kapłana, który składa ofiarę 
ze swego życia, chcąc umrzeć z Chrystusem i zmartwychwstać do 
nowego życia. Nie kiedyś, a teraz.

Egzystencja księdza zasadza się na umyciu nóg, tzn. na podjęciu 
świadectwa wobec wspólnoty, która jest jego oblubienicą. Jak w sa-
kramencie małżeństwa, tak w sakramencie święceń dokonuje się 
prawdziwe „posłanie śmierci” – umieram dla siebie, stając się darem, 
bezinteresownym darem dla ciebie. Tego może dokonać tylko doj-
rzały mężczyzna. Ksiądz jest zatem znakiem (sakramentem) zwołania 
wspólnoty, znakiem pojednania tej wspólnoty z Bogiem, znakiem 
potwierdzenia ofiary, którą ona składa i znakiem odpowiedzi Boga, 
jaką jest jego posługa wspólnocie. Jak pisze Ela Konderak, „księża to 
kapłani powołani do tego, żeby pomóc innym [kapłanom] w reali-
zowaniu ich kapłaństwa”12. Wszak nie chodzi o technikę wypowie-
dzenia słów konsekracji – ona przecież dokonuje się mocą jego służby 
wspólnocie, a nie dlatego, że technicznie jest w stanie to wykonać. 
Podobnie jest w sakramencie pojednania i pokuty; o Piotr Rostwo-
rowski powiedział: „Kiedy spowiadasz, pamiętaj, że skoro występujesz 

 11 T. Grabowski, Ci, którzy składają ofiarę, „List” 2010, kwiecień, s. 28.
 12 E. Konderak, Zapomniane kapłaństwo wszystkich wierzących, „List 2010, kwie-
cień, s. 32.
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in persona Christi, to masz na siebie brać grzechy tych, którzy ci je 
wyznają. To ty musisz za nie pokutować”13 – na tym polega twoje 
kapłaństwo. Czasami też ta służba przybiera bardzo konkretną po-
stać zamieszkania razem ze wspólnotą, jak – dla przykładu – zrobił 
to o. Edward Konkol, który zamieszkał z narkomanami; o. Edward 
powiedział: Człowiek to taki witraż namalowany przez Boga . Bez 
promieni, które pochodzą z nieba, nic przez ten witraż nie widać . Całe 
moje kapłaństwo to starania, żeby światło w tych ludzi wpadło.14 Taka 
Eucharystia.

W kapłaństwie księdza oraz wszystkich wiernych nie ma więc róż-
nicy stanu, a różnica posługi. W przypadku księdza nie jest to nadto 
posługa kija, a posługa troski. Sakramentalnej troski. Wszyscy bez 
wyjątku powinni także pamiętać, że – wbrew temu, czego chcieliby 
sympatycy chrześcijaństwa – „księża nie są z cennego kruszcu zbu-
dowani, lecz z gliny. Tym, co pomaga im nosić łaskę powołania jest 
umiejętność przyznania się do swojej niemocy i gotowość przyjęcia 
pomocy psychologicznej w pracy nad sobą”15 – zwłaszcza jeśli nigdy 
nie doświadczyli rytów przejścia w dorosłość, nie stali się dojrzałymi 
mężczyznami, nie poznali własnej słabości ani własnych zranień. 
Prawdziwie leczy tylko zraniony uzdrowiciel.16 Każdy ksiądz musi 
zatem znaleźć, gdzie jest jego realne życie, a nie to z regulaminu. 
Wśród księży krąży dziwne przekonanie, że można zostać zesłanym 
na gorszą parafię – to przecież myślenie maminsynka, który boi się, 
że ktoś może uznać go za słabego. A przecież nie ma gorszych parafii; 
parafia jest jak dziecko – czasami zaniedbana, czasami opuszczona, 
a czasami na wpół żywa. Czy dojrzały mężczyzna mógłby zostawić 
takie dziecko bez wsparcia? Dojrzały mężczyzna wie także, że jest 
do zastąpienia, że bez jego kapłaństwa Kościół się nie zawali – ale 

 13 „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 25, s. 5.
 14 „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 12, s. 36.
 15 J. Prusak, Zranieni uzdrowiciele, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 22, s. 4; tenże, 
Problemy emocjonalne osób duchownych . Depresja, lęk, wypalenie kapłańskie, „Życie 
Duchowe” 2009, nr 57, s. 41–48.
 16 Zob. H. Nouwen, Zraniony Uzdrowiciel, Poznań 2012.
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to dzięki jego posłudze wielu ludzi może zacząć ufać Bogu. Badania 
CBOS z 2009 mówią, że prestiż księdza jest niższy niż sprzątaczki 
czy sklepowej. Wielu myśli, że autorytet nadają święcenia, więc nie 
muszą się później już za bardzo starać; czekają na wiwaty! Tymczasem 
okazuje się, że ludzie wychodzą z kościoła jacyś smutni, z poczuciem 
bycia miernym, bycia do niczego – być może stracili nadzieję na to, 
że Bóg przyjął ich ofiarę?

Reakcja ludzi ma swoje co najmniej dwie przyczyny: po pierwsze, 
ludzie, którzy nigdy nie przeżyli wtajemniczenia w wiarę chrzcielną, 
oto konfrontowani są w kościele z moralnym ideałem, zupełnie ode-
rwanym jest od ich życia. Po drugie, duszpasterze, którzy także nie 
doświadczyli fundamentalnego wydarzenia, jakim są nowe naro-
dziny, zmuszani są do wypełniania funkcji kapłańskiej bez zaanga-
żowania ludu kapłańskiego. W praktyce rodzi to sytuację, w której 
obraz Boga, jakim żyje zgromadzenie, jest kimś na wzór Zeusa czy 
Mammona – przed którymi należy bić pokłony. Bałwochwalstwo 
w czystej postaci. Na miłość takiego boga trzeba przecież zasłużyć 
(a i w tekstach Mszału Rzymskiego używa się słów „abyśmy zasłu-
żyli”). Wówczas traktuje się księdza (on siebie też tak traktuje) jako 
tego, który ma jedynie „odprawić mszę” (a sympatycy chrześcijań-
stwa nawet do komunii nie przystąpią). Czy jednak Krew Jezusa nie 
jest wystarczającym dowodem na to, że nie musimy na łaskę Boga 
zasługiwać? Komu zależy na utrzymywaniu takiej sekty? Dla Boga 
nie liczy się to, czy jesteś poprawny i grzeczny – taki był priorytet dla 
faryzeuszy. „Gdy bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa, szybko się 
okazało, że jest wzorowy moralnie. Nienaganny i czysty. Nasi księża 
byliby zachwyceni! Już by go wysłali na kleryka!”17 Być porządnym 
nie jest w sumie tak trudno. Dużo trudniej jest przyjąć bezwarunkową 
miłość Boga (na którą nie można zasłużyć). Bogu nie zależy na tym, 
byśmy nie grzeszyli, bo grzeszyć będziemy (z Mszału Rzymskiego: 
„nie patrz na grzechy nasze”), ale o zaangażowanie serca we własne 
życie, w budowanie relacji z ludźmi. Benedykt XVI przypomina: 
„U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś 

 17 M. Wałejko, Nie-Dobra Nowina, „Więź” 2015, wiosna, s. 136.
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wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która 
nadaje życiu nową perspektywę”.18 Jezus przebaczył prostytutce 
zanim umiłowała. Religia (ksiądz) nie jest więc od umoralniania, ale 
od dawania Boga – od włączania człowieka w Wydarzenie, jakim jest 
Wcielenie Jezusa Chrystusa. Inaczej dajemy Bogu tylko to, co nam 
zbywa. I proponujemy chrześcijaństwo po znacznie obniżonej cenie.

Bogu nie przeszkadza słabość Jego kapłańskiego ludu. Jak napisał 
bp Andrzej Czaja, „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro 
wynagradza, a na nasze zło ma lekarstwo”.19 Tymczasem w liturgii 
często praktykuje się jakiś rodzaj pelagianizmu: oto kontrolerzy ła-
ski20 nakazują uczestnikom, by zapłacili za zbawienie moralnością. 
Oczywiście ksiądz, który nie przekazuje łaski, ale chce ją kontrolować, 
czyni tak nie złej woli, ale dlatego, że jeszcze nie stał się chrześci-
janinem, lecz pozostaje sympatykiem Jezusa Chrystusa, sumiennie 
wypełniając urzędowe obowiązki. Częściowo wynika to również 
z faktu, że świat dzisiaj wcale nie jest już chrześcijański; dlaczego 
zatem głosi się kazania, które nie dotykają ludzkiego serca, nie za-
chwycają Bogiem, ale czynią miernymi? Nuda kazań zawsze wynika 
z braku więzi z życiem Boga i z życiem ludu kapłańskiego – a więc z ich 
ofiarą. Wychodząc z Eucharystii, ludzie nie wiedzą, co z ich ofiarą się 
stało – czy Bóg na pewno ją przyjął, skoro nie spełniają standardów 
moralnej doskonałości, o której pouczał kaznodzieja? W tym miejscu 
dokładnie widać, jak funkcja kapłańska powinna łączyć się z prorocką 
(aktualizującą wydarzenie zbawcze) oraz królewską (pozwalającą 
doświadczyć wolności w byciu córką czy synem Boga). Język liturgii 
musi być językiem współczesnym (przecież Jezus na Ostatniej Wie-
czerzy nie używał archaicznych pojęć, ale mówił w sposób, który miał 
wyzwolić w uczniach radość i ocalić pamięć o trosce Boga w historii 
narodu). Bp Grzegorz Ryś wspomina: „Stałem kiedyś podczas liturgii 
obok matki, która tłumaczyła trzymanemu na rękach synkowi, co 
się właśnie dzieje na ołtarzu. W życiu nie słyszałem takiej katechezy 

 18 Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 1.
 19 Szczerze o Kościele, Kraków 2014, s. 59.
 20 Zob. Franciszek, Evangelii gaudium, nr 47.
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o Eucharystii. I nie znam księdza, który byłby w stanie to zrobić!”21 
Syndromem poważnej choroby jest fakt, że zamiast poruszać serca, 
rzuca się hasła, produkuje słowa i urzędy. Franciszek, jeszcze jako 
biskup w Buenos Aires, opowiadał: „Kiedy próbujemy wychowywać 
tylko w oparciu o teoretyczne zasady, nie myśląc o tym, kogo tak 
naprawdę mamy przed sobą, popadamy w fundamentalizm. Nie jest 
on uczniom do niczego potrzebny; nie przyswoją nauki, której nie 
towarzyszy świadectwo życia i bliskość”.22

4
Podsumowując, odwołajmy się do Franciszka Blachnickiego. Mając 
16 lat, w swoim pamiętniku zapisał: „Boga nie ma”.23 Mając lat 18, 
trafił do więzienia w Auschwitz (numer obozowy 1201), gdzie stracił 
ostatecznie wiarę w Boga i człowieka, by odzyskać ją wskutek niezro-
zumiałego zdarzenia. Doświadczenie bliskości śmierci i głębokiego 
upokorzenia pozwoliło mu narodzić się na nowo – stał się mężczyzną 
zdolnym do kapłaństwa. W Testamencie napisze, że przeszedł noc 
zmysłów i ducha, przeklinając godzinę, w której został poczęty.24 
Właśnie z tego doświadczenia śmierci ideałów narodziła się jego wi-
zja chrześcijaństwa żywego i otwartego kapłaństwa – zamiast bycia 
po prostu sympatykiem Jezusa Chrystusa. Kościół, który zawsze był 
dla niego laboratorium kształtowania się człowieczeństwa, o tyle 
wypełnia swoją funkcję, o ile urzeczywistnia koinonię jako miej-
sce służby w realizowaniu się kapłaństwa wszystkich chrześcijan. 
Duszpasterstwo – mówi – może być zlepkiem „najrozmaitszych na-
bożeństw, dewocji, praktyk, tradycji, inicjatyw”, prawdziwą „agencją 
usług religijnych”.25 Tymczasem wychowanie nowego człowieka, 

 21 „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 10, s. 20.
 22 F. Ambrogetti, S. Rubin, Jezuita . Papież Franciszek, s. 73.
 23 A. Wodarczyk, Droga do iluminacji, czyli o nawróceniu Franciszka Blachnickiego, 
„Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” 2017, numer specjalny, s. 26–27.
 24 Testament, „Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych” 2017, numer spe-
cjalny, s. 143.
 25 F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, dz. cyt., s. 93.
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duszpasterstwo iście terapeutyczne jak na nasze czasy26, to dzieło 
budowania głębokich relacji, co wymaga zakorzenienia w Wydarze-
niu, będącym objawieniem życia Trójcy Przenajświętszej jako źródła 
relacyjności. Życia Kościoła nie można zaplanować na płaszczyźnie 
informacji i organizacji, życie rozwija się tylko na zasadzie uczest-
nictwa i świadectwa.27 Bez takiej świadomości – która jest efektem 
przejścia wtajemniczenia chrześcijańskiego – ksiądz nigdy nie zreali-
zuje sakramentu chrztu; co więcej, zarazi swą letniością innych. Koś-
ciół potrzebuje zatem księży, którzy stali się dojrzałymi mężczyznami 
oraz wtajemniczonymi w doświadczenie chrztu duszpasterzami.

Streszczenie
Wszyscy ochrzczeni uczestniczą w kapłaństwie Ludu Nowego Przymierza. 
Jednak ci, którzy otrzymali sakrament święceń, są szczególnym znakiem 
służby dla Wspólnoty. Pogłębienie chrztu wymaga przejścia drogi inicjacji 
i dotyczy to także prezbitera (kandydata do prezbiteratu). Służba Wspólnocie 
wymaga, aby stać się dojrzałym człowiekiem i umacniać innych w wierze. 
Franciszek Blachnicki jest z jednej strony przykładem dojrzałego kapłana, 
a z drugiej twórcą koncepcji duszpasterskiej posługi, budującej żywy Koś-
ciół, w którym wszyscy ochrzczeni są zaangażowani w królestwo Boże.

Summary
All baptized are the priesthood of the People of the New Covenant. Those 
who participate in the sacrament of Holy Orders are a special sign of service 
to the Community. The implementation of baptism requires the passage of 
the initiation, including the priest. The ministry also requires becoming 
a mature man in order to really strengthen others in faith. Franciszek Blach-
nicki, on the one hand, is an example of a mature priest and, on the other, 
the creator of a pastoral ministry, showing the living Church in which all 
the baptized are engaged.

 26 Zob. M. Dawlewicz, Duszpasterz jako terapeuta duchowy w ujęciu Henriego 
J .M . Nouwena, w: Boża terapia . O duszpasterstwie jako posłudze uzdrawiania, 
red. R. Hajduk, Kraków 2005, s. 205–231.
 27 Zob. F. Blachnicki, Sympatycy czy chrześcijanie, dz. cyt., s. 128.
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Młodzież jest zawsze postrzegana jako probierz przyszłości danej spo-
łeczności, a w perspektywie Kościoła przede wszystkim jako jego na-
dzieja.1 Z punktu widzenia przekazu wiary chrześcijańskiej nowym 
pokoleniom skupienie uwagi Kościoła, jego duszpasterzy i osób odpo-
wiedzialnych za przekaz Ewangelii na ludziach młodych, jest bardzo 
istotne. Młodzież cechuje duża otwartość i autentyzm, dlatego kształ-
towanie tej grupy eklezjalnej na dojrzałych chrześcijan, świadomych 
konieczności dawania świadectwa swojej wiary, stanowi dziś ważne 
zadanie dla duszpasterskiej działalności Kościoła.2 W działaniu dusz-
pasterskim chodzi o ukierunkowanie ludzi na Chrystusa, który zbawia 

 1 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravis-
simum educationis, 2. 
 2 Por. M. Fiałkowski, Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży, 
„Polonia Sacra” 2016, nr 4 (45), s. 92–93. Duszpasterstwo młodzieży jest jednym 
z zasadniczych ogniw całej zbawczej misji Kościoła, dlatego poświęca mu się wiele 
uwagi. Dowodem tego jest uwzględnienie zakresu duszpasterstwa młodych np. 
w ogólnopolskich programach duszpasterskich. Pogłębione analizy w tym zakresie 
przedstawia: J. Kurosz, Duszpasterstwo młodzieży w ogólnopolskich programach  
duszpasterskich (2000–2015), „Teologia Praktyczna” 2015, nr 16, s. 79–94.
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każdego.3 Zadanie towarzyszenia ludziom młodym w ich życiowej 
wędrówce do Chrystusa spoczywa m.in. na kapłanach, którzy jako 
prawdziwi duszpasterze powinni doprowadzać ich do Jezusa, pełni zba-
wienia.4 Duszpasterze swoje umiejętności dialogowania i pracy z mło-
dzieżą zyskują nie tylko w czasie pełnienia posługi kapłańskiej, ale także 
znacznie wcześniej w ramach formacji seminaryjnej. Alumni w czasie tej 
formacji powinni coraz bardziej poznawać Chrystusa, Kościół i odnaj-
dywać się w określonym stylu życia, charakterystycznym dla kapłanów. 
W tym czasie powinni też zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą 
będzie mógł w przyszłości wykorzystać w pracy kapłańskiej. Formacja 
duszpasterska seminarzystów nie może być zwyczajnym szkoleniem, 
ale musi prowadzić do ukształtowania wrażliwości pasterskiej.5

W koncepcji duszpasterstwa młodzieżowego proponowanej przez 
papieża Franciszka istotą jest bliskość; kapłan ma być blisko młodych 
i im towarzyszyć.6 Skoro tak, to jak blisko młodych ludzi są semina-
rzyści jako osoby nierzadko najbliższe im wiekiem? W jaki sposób 
jawi się przyszłość duszpasterstwa młodzieży w kontekście zapatry-
wań kandydatów do kapłaństwa na ten wycinek zbawczej posługi 
Kościoła? W jaki sposób klerycy się przygotowują do przyszłych 
zadań duszpasterskich? W oparciu o przeprowadzone badania em-
piryczne w niniejszym artykule zostanie podjęta próba zarysowania 
nastawienia przyszłych duszpasterzy wobec rzeczywistości duszpa-
sterstwa młodzieży, z uwzględnieniem ich osobistych doświadczeń 
związanych z działalnością duszpasterską Kościoła.

 3 Por. J.K. Przybyłowski, Duszpasterstwo jako działalność ludzka, „Warszawskie 
Studia Pastoralne” 2014, nr 3(24), s. 76–78. Młodzi ludzie powinni poczuć się 
w Kościele prawdziwie zbawiani przez Chrystusa. Wspólnota Kościoła nie może się 
dyspensować od podjęcia zbawczej misji, która jest misją trynitarną, wyznaczającą 
żywotności wszelkich struktur eklezjalnych. Por. K. Jeżyna, Odpowiedzialność 
Kościoła za dar zbawienia, „Studia Theologica Varsaviensia” 2015, nr 2, s. 92.
 4 Por. D. Lipiec, Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży, „Warszawskie 
Studia Pastoralne” 2014, nr 2(23), s. 10.
 5 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 57-58.
 6 Por. D. Lipiec, The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry 
during World Youth Day in Krakow, „Roczniki Teologii Katolickiej” 2016, nr 2, s. 138.
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1. Metodologia badań

Badania zostały przeprowadzone wśród alumnów jednego z polskich 
diecezjalnych wyższych seminariów duchownych w drugim kwartale 
2017 r. Ankietyzacja objęła kleryków z roczników I–V; z oczywistych 
względów w badaniu nie uwzględniono osób z rocznika szóstego, 
które nieco wcześniej przyjęły święcenia kapłańskie, kończąc semi-
narium. Uwzględniono natomiast niedawno wyświęconych diako-
nów, którzy powinni ukończyć seminarium w 2018 r., zakładając, 
że duszpasterzem we właściwym znaczeniu jest dopiero prezbiter. 
Badani pochodzili z miejscowości: do 10 tys. (24% badanych), po-
między 10 tys. a 50 tys. (14%), od 50 tys. do 100 tys. (10%), od 100 tys. 
do 500 tys. (0%) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (52% ankieto-
wanych). Badanie było przeprowadzono w formie papierowej, anoni-
mowo. Kwestionariusz składał się w sumie z 19 pytań: zamkniętych, 
otwartych i półotwartych. Część pytań półotwartych zakładała możli-
wość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, pozostałe dawały możliwość 
wyboru tylko jednej odpowiedzi, zaproponowanej w kwestionariuszu 
lub podanej przez respondenta. Niektóre pytania były adresowane 
jedynie do osób, które wcześniej w określony sposób odpowiedziały 
na postawione pytanie. Strukturalnie ankieta została podzielona na 
cztery bloki pytań: dotyczące duszpasterstwa Kościoła w ogólności, 
duszpasterstwa młodzieży, zaangażowania alumna w Światowe Dni 
Młodzieży, a także formacji pastoralnej kleryka. 

Z uwagi na stosunkowo niewielką grupę badawczą 50 osób, które 
wzięły udział w ankiecie, prezentowane tutaj wyniki mogą prowadzić 
jedynie do postawienia ogólnych wniosków. Seminarzyści są jednak 
dość zwartą grupą społeczną, dlatego zaobserwowane i zobrazowane 
tutaj rezultaty badań mogą ukazywać pewne ogólne tendencje doty-
czące tej grupy eklezjalnej.

2. Duszpasterstwo Kościoła w doświadczeniu alumnów
Pierwsze pytanie postawione w ankiecie dotyczyło tego, czy kandy-
daci do kapłaństwa przed wstąpieniem do seminarium byli zaangażo-
wani w jakieś formy i grupy duszpasterstwa na poziomie parafialnym 
lub diecezjalnym. Na 50 badanych respondentów zdecydowana 
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większość, bo aż 92% kleryków, czyli 46 osób było zaangażowanych 
w duszpasterstwo Kościoła. Pozostałe 8% (4 osoby), to osoby, które 
nie były zaangażowane w żadną z istniejących grup duszpasterskich 
w Kościele.

Dalej respondentów proszono o wymienienie grup duszpasterskich, 
w które przed przyjściem do seminarium się angażowali. Zgodnie 
z udzielonymi odpowiedziami, można wyodrębnić cztery kategorie 
ankietowanych: zaangażowanych/uczestniczących w życiu jednej 
grupy duszpasterskiej, dwóch grup duszpasterskich, trzech grup dusz-
pasterskich, a także kategorię obejmującą osoby działające w więcej 
niż trzech grupach. Tylko jedną grupę wymieniło 48% badanych, 
dwie grupy – 30% respondentów, trzy grupy – 20%, a powyżej trzech 
grup wymieniło 2% kleryków. Alumni wymieniali takie grupy jak: 
duszpasterstwo służby liturgicznej; Oaza Ruch Światło-Życie; Ruch 
Rodzin Nazaretańskich; Przymierze Miłosierdzia; Eucharystyczny 
Ruch Młodych; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży; Salezjańska 
Wspólnota Ewangelizacyjna; Werbistowskie Centrum Młodych; krąg 
biblijny; Szkoła Nowej Ewangelizacji; Odnowa w Duchu Świętym; 
Żywy Różaniec; duszpasterstwo akademickie działające przy różnych 
parafiach i kościołach rektoralnych; młodzież pijarska skupiona wokół 
szkoły prowadzonej przez ten zakon; schola młodzieżowa; chór para-
fialny; parafialna rada duszpasterska; wspólnota dorosłych; wspólnota 
charyzmatyczna; grupa młodzieżowa; grupa duchowego wsparcia; 
archidiecezjalne duszpasterstwo młodzieży Jordan, a także grupy 
studenckie zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. W sumie 
ponad 20 różnych grup i wspólnot.

Kolejna kwestia dotyczyła uczestnictwa kleryka w życiu i działal-
ności wymienionych grup/wspólnot. Respondentom zadano pytanie: 
czy jako kleryk uczestniczysz w życiu tych wspólnot na tyle, na ile 
pozwala Ci obecnie czas? (Podstawa badania: ci, którzy zadeklarowali, 
że angażowali się w działalność grup duszpasterskich przed przyj-
ściem do seminarium; N=46). Respondenci w przeważającej więk-
szości 70% stwierdzili, że sporadycznie biorą udział w życiu grup 
duszpasterskich, które poznali przed wstąpieniem do seminarium. 
Zaangażowanie w  stopniu regularnym zadeklarowało 15% 
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ankietowanych. Taki sam procent kleryków odpowiedział, że obecnie 
wcale nie angażuje się w życie tych wspólnot.

Rys. 1. Częstotliwość zaangażowania się po przyjściu do seminarium w działalność 
wymienionych przez respondentów grup duszpasterskich w stosunku do liczby grup, 
które respondenci wskazywali. (Podstawa badania: osoby, które angażowały się 
jakieś grupy duszpasterskie przed przyjściem do seminarium duchownego; N=46).

Biorąc pod uwagę zadeklarowaną częstotliwość zaangażowania 
ogółu respondentów (92 %) w działania grup duszpasterskich od 
momentu wstąpienia do seminarium duchownego oraz wymienione 
przez nich różne grupy duszpasterskie, z którymi byli w przeszłości 
związani, można zauważyć, że w obecnym najwięcej sporadycznie 
uczestniczących w działaniach tych grup było tych, którzy wymieniali 
trzy grupy duszpasterskie (89%). Prawie po ⅔ wymieniających jedną 
i dwie grupy sporadycznie działa w nich po przyjściu do seminarium. 
Respondent, który wskazał powyżej trzech grup duszpasterskich 
działa w nich sporadycznie. Pośród regularnie uczestniczących w ży-
ciu grup duszpasterskich najwięcej było tych, którzy związani byli 
z dwiema grupami (22%), a także z jedną (18%). Tych, którzy wcale się 
nie angażują w działania grup duszpasterskich najwięcej można za-
obserwować wśród wymieniających jedną grupę duszpasterską (18%).

W ankiecie starano się sprawdzić, na ile alumni wiążą przynależ-
ność do różnych grup duszpasterskich ze swoim powołaniem, a ści-
ślej – z decyzją o rozpoczęciu formacji seminaryjnej. Respondenci 
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mogli wskazać tylko jedną odpowiedź, która według nich najlepiej 
oddaje badaną zależność.

Rys. 2. Na ile Twoje zaangażowanie w wymienione przez Ciebie grupy duszpasterskie 
wpłynęło na decyzję o wstąpieniu do seminarium? (Podstawa badania: ci, którzy 
zadeklarowali, że przed przyjściem do seminarium angażowali w jakieś grupy dusz-
pasterskie; N = 46).

Pośród zanotowanych wyników badania największa grupa respon-
dentów odpowiedziała, że uczestnictwo w życiu konkretnej grupy 
duszpasterskiej miało realny wpływ na ich przyszły wybór drogi 
życiowej, pomagając im podjąć decyzję o wstąpieniu do seminarium 
(80,4%). Nie było natomiast takich, którzy by stwierdzili, że przyna-
leżność do jakichś struktur duszpasterskich utrudniła im podjęcie 
decyzji o pójściu do seminarium. Niewielki odsetek respondentów 
(2,2%) zauważył, że nie miało żadnego znaczenia ich wcześniejsze 
zaangażowanie w duszpasterstwo wobec wyboru powołania. Ponad 
17,4% wskazało, że trudno powiedzieć, czy bycie w grupie duszpa-
sterskiej miało istotny wpływ na powołanie.

3. Alumni w obliczu duszpasterstwa młodzieży
Jednym z ważnych obszarów działalności pastoralnej Kościoła jest 
troska o młodzież. Z tego względu ankietowanych pytano o to, czy 
obecnie angażują się w jakieś formy duszpasterstwa młodzieży? Zde-
cydowana większość badanych respondentów (N=50), bo aż  bada-
nych (80 %) stwierdziła, że biorą udział w czasie odbywania formacji 
seminaryjnej w  działaniach grup młodzieżowych. Pozostałych 
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 ankietowanych (20%) w ogóle nie angażuje się w duszpasterstwo 
młodych.

W ankiecie pytano o motywy i powody zaangażowania się klery-
ków w duszpasterstwo młodych teraz, kiedy ich życie nie toczy się w ta-
kich warunkach jak wcześniej (parafialnych), ale w seminaryjnych.

Rys. 3. Dlaczego angażujesz się jako kleryk w działania grup duszpasterstwa mło-
dych? (Podstawa badania: ci, którzy odpowiedzieli, że obecnie jako klerycy angażują 
się w duszpasterstwo młodych; N = 40). Istniała możliwość wyboru więcej niż jednej 
odpowiedzi, dlatego dane nie sumują się do 100%.

Najczęściej pojawiającym się powodem, dla którego klerycy anga-
żują się w duszpasterstwo młodzieży jest chęć angażowania się w życie 
Kościoła – taki motyw wskazało 77,5% badanych. Niemal równie 
silną racją, skłaniającą seminarzystów w liczbie ¾ badanych do ak-
tywności w tym obszarze jest pragnienie uczenia się duszpasterstwa. 
Na trzeciej pozycji pośród argumentów wskazywanych przez klery-
ków, przemawiających za aktywnością w przestrzeni duszpasterstwa 
młodych jest jasny cel – stawanie się dojrzalszym chrześcijaninem 
(taki motyw wskazało 47,5% ankietowanych). Na miłe spędzenie czasu 
z młodymi ludźmi wskazywało 45% ankietowanych, a 42,5% stwier-
dziło, że poznawanie nowych form duszpasterstwa młodych skłania 
ich do zaangażowania się w nie już teraz. Sprawdzenie siebie, swojej 
osobowości stanowi jeden z najmniej liczących się motywów działania 
dla kleryków (37,5% respondentów). Znikomy odsetek badanych kle-
ryków, bo 2,5% wskazało, że angażują się w duszpasterstwo młodych, 
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ponieważ chcą się orientować, jakie problemy mają dzisiaj młodzi 
ludzie. Jeden z ankietowanych wskazał też swój motyw – wezwanie 
Chrystusa, który zaprasza go do takiego działania.

O powody ich postawy pytano także tych, którzy obecnie w ogóle 
nie angażują się w duszpasterstwo młodzieży (20% ogółu badanych): 
dlaczego póki co nie podejmują żadnego zaangażowania w duszpa-
sterstwo ludzi młodych.

Rys. 4. Dlaczego jako kleryk nie angażujesz się w duszpasterstwo młodzieży? (Pod-
stawa badania: ci, którzy odpowiedzieli, że obecnie jako klerycy nie angażują się 
w żadne formy duszpasterstwa ludzi młodych; N=10). Istniała możliwość wyboru 
więcej niż jednej odpowiedzi, dlatego dane nie sumują się do 100%.

Z kilku możliwych odpowiedzi przedstawionych respondentom, 
nikt z ankietowanych nie wskazał jako powodu braku swojego zaan-
gażowania w duszpasterstwo młodzieży, że żadna z obecnych form 
duszpasterstwa młodych do niego nie przemawia. Przeważająca liczba 
osób wskazywała jako właściwy powód brak czasu do podejmowania 
tego typu aktywności – 90%. Niewielka część badanych stwierdziła, 
że woli inne obszary aktywności duszpasterskiej (30%), a tylko 10% 
jest zdania, że duszpasterstwo młodych jest domeną księży, a oni 
nimi przecież jeszcze nie są.

Niezależnie od tego, czy kleryk angażuje się już w duszpasterstwo 
młodych, czy tego nie czyni, to jednak w przyszłości jako kapłan 
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będzie miał ku temu z pewnością wiele sposobności. Respondentom 
zadano więc pytanie, jaką grupą młodzieżową, gdyby mieli możliwość 
wyboru, chcieliby się w przyszłości jako kapłani zajmować; proszono 
o wskazanie tylko jednej wybranej wspólnoty.

Alumni wskazywali bardzo różne wspólnoty i grupy, z którymi 
chcieliby w przyszłości współpracować (N = 48). W sumie wskazano 
12 konkretnych organizacji religijno-katolickich, skupiających mło-
dych ludzi i grup wiekowych, które są najbliższe przyszłym prezbite-
rom. Wśród wymienianych przez respondentów grup dominowały: 
Liturgiczna Służba Ołtarza, którą wybrałoby 23% badanych; Oaza 
Ruch Światło-Życie – 21,0%; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
– 14,6%; Odnowa w Duchu Świętym – 8,4%. Po 2% respondentów 
podało Pomocników Matki Kościoła, Eucharystyczny Ruch Młodych, 
krąg biblijny, scholę młodzieżową czy nawet harcerzy (nawet jeśli 
nie są stricte kościelną grupą) jako wspólnoty, w których klerycy 
chcieliby posługiwać. Obok konkretnie określonych i imiennie na-
zwanych grup pojawiły się także grupy, które można by sklasyfikować 
jako wiekowe. Pośród tych grup największą popularnością cieszy 
się młodzież średnia (8,4% badanych), ale też młodzież studencka, 
skupiona w duszpasterstwach akademickich – 6,3% chciałoby z nią 
w przyszłości pracować. Najmniejszą ochotę do pracy respondenci 
przejawiają wobec młodzieży gimnazjalnej – zaledwie 2% ankieto-
wanych. Trzeba też dodać, że 6,3% badanych stwierdziło udzielając 
odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie, że nie są w stanie 
podać jakiejś konkretnej wspólnoty młodzieżowej, którą chcieliby 
z własnej woli w przyszłości się zajmować.

W  kontekście udzielonych odpowiedzi, istotną kwestię było 
uzyskanie od respondentów informacji uzasadniających, dlaczego 
wybrali te konkretne grupy duszpasterstwa młodych. Respondenci 
wybierający ministrantów, w następujący sposób argumentowali 
swój wybór: bliska im duchowość; dobra znajomość celów tej grupy; 
najważniejsza z grup młodzieżowych, z której rodzą się powołania; 
osobisty talent do zajmowania się ministrantami. Ci, którzy wybraliby 
oazę, podkreślali, że przekonują ich do tego następujące powody: 
dobry program formacyjny; miejsce, gdzie można pogłębić własną 
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wiarę; atmosferę oazową; najlepsza znajomość tej grupy na tle in-
nych formacji młodzieżowych; osobiste uczestnictwo w rekolekcjach 
oazowych; znajomi wywodzący się z tej grupy i przekonanie, że to 
wspólnota, która mogłaby im samym wiele dać. Trzecia spośród 
najpopularniejszych grup młodzieżowych, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, przekonała do siebie przyszłych duszpasterzy m.in. tym, 
że osobiście mogli doświadczyć siły tej wspólnoty; wielu było na 
wyjeździe z KSM-em; przekonali się, że KSM wykonuje dobrą robotę 
wśród młodych; dobrze poznali tę grupę; mają możliwość polegania 
na tej grupie; zauważyli wysoki poziom formacyjny, uczący wartości 
patriotycznych, a także fakt, że niektórzy sami wywodzą z tej grupy 
i to ich skłania do przyszłej współpracy z tą grupą młodzieżową. Ana-
lizując odpowiedzi respondentów, którzy wybierali Odnowę w Duchu 
Świętym, można zarejestrować w śród nich następujące uzasadnienia: 
możliwość przeżycia w tej grupie wrażeń emocjonalnych, które są 
wpisane w życie młodego człowieka; upodobanie do spontanicznej 
modlitwy; wyraźnie działanie Ducha Świętego; przekonanie, że w niej 
jest przyszłość Kościoła. Ci, którzy wybierali grupy wiekowe, zazna-
czali, że młodzież gimnazjalna, średnia, ale także studencka potrze-
buje dobrych wzorów; jest autentyczna w wyznawaniu swojej wiary; 
musi mieć wsparcie, ponieważ przeżywa ważny w swoim życiu czas. 
Duszpasterstwo akademickie przekonuje do siebie kleryków tym, że 
jest im bliskie z racji czasu studiów, który jest wspólny wszystkim 
studiującym, a także stwarza możliwości podejmowania różnorod-
nych działań. Ankietowani, którzy wybraliby scholę młodzieżową 
wskazywali na fakt, że śpiewem można wyrażać siebie i wiarę, a przez 
to dawać świadectwo o Ewangelii. 

W kontekście różnorodnych doświadczeń związanych z życiem 
wspólnot i grup młodzieżowych w Kościele, które alumni mają już 
za sobą, w ankiecie pytano również o to, czy zgadzają się ze stwier-
dzeniem, że w Kościele jest wystarczające zróżnicowanie grup mło-
dzieżowych, w których każdy może się odnaleźć. 
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Rys. 5. Czy Twoim zdaniem w Kościele jest wystarczająca liczba grup młodzieżo-
wych, w których każdy może się odnaleźć? (Podstawa badania: wszyscy respondenci; 
N = 50).

Zdecydowane przekonanie o tym, że w Kościele jest wystarcza-
jąca liczba wspólnot duszpasterstwa młodzieżowego wyraziła prawie 

 badanych. W opinii 8% respondentów w Kościele zdecydowanie 
nie ma odpowiedniej liczby grup młodzieżowych. Ponad ½ alumnów 
stwierdziła, że raczej jest w Kościele odpowiednia oferta duszpaster-
stwa młodych. 16% badanych podkreśliło, że w ich ocenie w Kościele 
raczej nie ma wystarczającej liczby grup młodzieżowych. Pozostałe 
6% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

4. Kandydaci do kapłaństwa a Światowe Dni Młodzieży
Wydaje się, że z pastoralnego punktu widzenia najważniejszym wy-
darzeniem w ciągu ostatnich lat dla duszpasterstwa młodzieży były 
Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się w 2016 roku7. Biorąc 
pod uwagę takie założenie respondentów, czy brali udział w spotka-
niu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Można było zaznaczyć 
jedną z trzech możliwych odpowiedzi: „tak”, „nie”, „tylko w diecezji”. 
Rozróżniono tym samym udział w ŚDM w samym Krakowie podczas 

 7 Na temat znaczenia Światowych Dni Młodzieży w życiu Kościoła, młodych ludzi 
zob.: K. Pawlina, World Youth Day . From John Paul II to Francis, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 2016, nr 2, s. 200–208.
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centralnych uroczystości z udziałem papieża a udziałem w ŚDM w ra-
mach diecezjalnych spotkań młodzieży, która spędzała ten czas w róż-
nych regionach kraju, poznając z bliska Kościoły partykularne. Ponad 
¾ badanych kleryków (76 %) wzięło udział Światowych Dniach Mło-
dzieży, będąc obecnym w Krakowie podczas centralnych obchodów 
tego święta młodych.  ankietowanych zadeklarowała, że nie brała 
udziału w spotkaniu ŚDM w Krakowie. Niewielki odsetek badanych, 
bo 4% badanych stwierdził, że brał udział w spotkaniu ŚDM, ale 
tylko w wymiarze diecezjalnym, nie uczestnicząc już w centralnym 
spotkaniu w Krakowie.

Ważne było także zweryfikowanie motywów udziału lub braku 
udziału w ŚDM w Krakowie; mniejsze znaczenie miało to, czy kleryk 
brał udział w spotkaniu w diecezji. Z tego powodu 76% ankietowanych 
pytano o to, w jakim charakterze brali udział w ŚDM w Krakowie.

Rys. 6. W jakim charakterze brałeś udział w centralnych obchodach Światowych 
Dniach Młodzieży w Krakowie? (Podstawa badania: ci, którzy zadeklarowali, że 
byli centralnych obchodach ŚDM w Krakowie; N = 38). Dane zostały zaokrąglone 
do pełnych wartości, sumując się do 100%.

Największy odsetek badanych – 31% wzięło udział w ŚDM w Kra-
kowie jako pielgrzymi indywidualni, nie związani z żadną grupą. 
Spora część respondentów brała udział w spotkaniu ŚDM, będąc 
odpowiedzialnym za grupę (29%). Pomoc kapłanowi w organizacji 
wyjazdu młodzieży na spotkanie w Krakowie zadeklarowało 24% 
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ankietowanych. Pozostali brali udział w Krakowie jako zwyczajni 
pielgrzymi w grupie (8% badanych) lub też byli obecni jedynie na 
spotkaniu papieża z polskimi seminarzystami w Krakowie-Łagiew-
nikach (5%). Z pośród 76% badanych, którzy zadeklarowali swój 
udział w ŚDM w Krakowie, 3% badanych stwierdziło jednak, że ich 
obecność w Krakowie polegała na oglądaniu spotkania w telewizji.

Rys. 7. Co Cię skłoniło do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie? 
(Podstawa badania: ci, którzy brali udział w spotkaniu ŚDM w Krakowie; N = 38). 
Istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi, a także dopisania własnych motywacji, 
dlatego dane nie sumują się do 100%.

Dokonując analizy udzielonych przez respondentów odpowiedzi 
można stwierdzić, że ponad ¾ badanych wskazała jako motywację 
udziału w ŚDM w Krakowie doświadczenie wspólnoty wiary mło-
dych ludzi. Przekonanie, że ŚDM w Krakowie były najważniejszym 
wydarzeniem dla Kościoła w tamtym czasie przekonało do udziału 
w nim 73,7% kandydatów do kapłaństwa. Spotkanie z Panem Bogiem, 
a także możliwość spotkania papieża na żywo stanowiło były tak 
samo istotnym argumentem przemawiającym za udziałem w ŚDM 
w Krakowie (dla 57,9% badanych). Dla seminarzystów istotną mo-
tywacją było także pragnienie towarzyszenia innym ludziom w tym 
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wydarzeniu (39,5% badanych). Najmniejsze znaczenie dla respon-
dentów miało polecenie przełożonych lub też własnego proboszcza 
do wyjazdu do Krakowa (10,5%), czy także fakt, że wcześniej wzięli 
udział w spotkaniu ŚDM w swojej diecezji i to spowodowało, że zde-
cydowali się na udział w ŚDM również w Krakowie (7,9%). Niewielka 
część, bo zaledwie 5,3% ankietowanych przyznało, że udział w ŚDM 
w Krakowie był ich spontaniczną decyzją. Taki sam procent badanych 
wskazał, że pojechał do Krakowa, aby ożywić swoją relację z Jezusem.

O powody ich decyzji pytano także tych, którzy nie byli w Krako-
wie na Światowych Dniach Młodzieży (20% ogółu badanych; N=50).

Rys. 8. Co było powodem, że nie brałeś udziału w centralnych obchodach Światowych 
Dniach Młodzieży w Krakowie? (Podstawa badaniach: ci, którzy zaznaczyli, że nie 
byli na ŚDM w Krakowie; N = 10). Istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej 
odpowiedzi, dlatego dane nie sumują się do 100%.

Najwięcej badanych, bo aż 80% podkreśliło, że nie było w Kra-
kowie na ŚDM, ponieważ miało już wcześniej zaplanowane inne 
zajęcia, z których nie mogli się zwolnić.  respondentów stwierdziło, 
że nie lubi takich form wyznawania wiary, dlatego nie pojechało do 
Krakowa. Po 20% ankietowanych zaznaczyło, że powodem ich nie-
obecności na ŚDM w Krakowie była chęć spędzenia tego czasu w inny 
sposób, ale równie silnym powodem był brak odpowiednich środków 
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finansowych. Na wyjazd do Krakowa nie mogło się zdecydować 10% 
badanych, dlatego nie wzięło udziału w tym wydarzeniu. Była także 
niewielka część osób (10%), którym odradzono wyjazd do Krakowa. 
Żaden z badanych nie wskazał jako powodu braku swojego udziału 
w centralnych obchodach ŚDM w Krakowie obawy związanej z ry-
zykiem pojawienia się zamachów terrorystycznych. Podobnie żaden 
z respondentów nie stwierdził, że z racji, że woli inne grupy wiekowe 
w Kościele aniżeli młodzież, nie wziął udziału w wydarzeniu ŚDM 
w Krakowie. Jeden z respondentów zaznaczył, że żałuje, że nie po-
jechał do Krakowa.

Seminarzystów, którzy nie byli w Krakowie na ŚDM poproszono 
także o podanie możliwej motywacji, mogącej skłonić ich do udziału 
w tym wydarzeniu. Nie podajemy procentowego udziału pojawiających 
się odpowiedzi, ponieważ praktycznie każdy ankietowany podawał 
inny powód; żadna z odpowiedzi nie przekraczała 25%. Poszczególni 
respondenci wskazywali, że pojechaliby do Krakowa, gdyby: koszty 
uczestnictwa były niższe; był zorganizowany wyjazd z ich rodzinnej 
parafii; mieli zapewnione pewne miejsce na Campus Misericordie 
w Brzegach; mieli jakieś konkretne zadanie związane z organizacją 
ŚDM; pojawiała się zachęta ze strony znajomych; był łatwiejszy dostęp 
do osób odpowiedzialnych za wydarzenie; miejsce ŚDM było bliżej; 
była gratyfikacja finansowa za wykonanie konkretnego zadania. 

5. Przygotowanie do pełnienia roli duszpasterza młodych ludzi
Okres formacji seminaryjnej zgodnie z programowymi założeniami 
Kościoła ma przygotowywać kandydatów do kapłaństwa do pełnienia 
w przyszłości różnych funkcji i zadań związanych z wykonywaniem 
święceń prezbiteratu. Obok formacji ludzkiej i intelektualnej równie 
istotna jest formacja pastoralna, która powinna stwarzać klerykom 
możliwości rozwoju własnych kompetencji duszpasterskich. Formacja 
pastoralna obejmująca całe spektrum problemowe teologii pastoralnej 
ma bowiem kształtować duszpasterzy do pracy w Kościele i świecie.8 

 8 Por. R. Kamiński, Pojęcie i specyfikacja teologii pastoralnej, w: Status naukowy 
teologii pastoralnej, red. J. Mikołajec, Opole 2003, s. 16.



Jerzy Kotkowski

| 94 |

Jest to ważne, ponieważ kapłani stykają się z bardzo różnymi środo-
wiskami, w których pełnią swoją posługę.9 Jedną grup, z którą kapłani 
zwłaszcza na początku swojej posługi mają największy kontakt jest 
młodzież w różnym wieku. Biorąc pod uwagę niezbędność formacji 
pastoralnej, którą otrzymują kandydaci do kapłaństwa, poproszono 
ich o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie.

Rys. 9. Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniem, że w przyszłości jako kapłan wykorzy-
stasz wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą duszpasterstwa młodych, którą 
zdobywasz w ramach formacji seminaryjnej? (Podstawa badania: wszyscy ankie-
towani; N = 50).

Respondentów pytano, na ile zgadzają się ze stwierdzeniem, że 
formacja seminaryjna jest wystarczająca do tego, by w przyszłości 
być dobrymi duszpasterzami ludzi młodych? Na 48 respondentów 
37,5% stwierdziło, że formacja w seminarium jest wystarczająca, jed-
nak 43,7% uznało ją za niewystarczającą. Prawie  badanych nie ma 
wyrobionego zdania w tej kwestii. 

Ankietowani byli proszeni o ustosunkowanie się do stwierdze-
nie, że wykorzystają w przyszłości wiedzę teoretyczną i praktyczną 

 9 O znaczeniu formacji pastoralnej w procesie kształtowania kandydatów do 
kapłaństwa na konkretnym przykładzie zob.: R. Ceglarek, Formacja pastoralna 
alumnów w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1926–1991, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2014, nr 3(24), s. 225–250.
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dotyczącą duszpasterstwa młodych, którą zdobywają w ramach for-
macji seminaryjnej.

Wśród najczęściej wybieranych odpowiedzi 68% badanych stwier-
dziło, że raczej się zgadza z tym, że w przyszłości skorzysta z wiedzy 
dotyczącej duszpasterstwa młodych, zdobywanej w seminarium. Cał-
kowite przekonanie w tej kwestii wyraziło jedynie 12%. Nieco wyższy 
odsetek respondentów (16%) stwierdził, że raczej się nie zgadza z tym, 
że wykorzysta wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą duszpaster-
stwa młodych w przyszłej pracy kapłańskiej. Jedynie 4% całkowicie 
się nie zgadza z tym, że wykorzysta tę wiedzę. Nikt z badanych nie 
stwierdził, że nie ma zdania w tym temacie.

W ostatnim, podsumowującym cały kwestionariusz pytaniu, pro-
szono ankietowanych o to, by opisali, co sami robią, żeby lepiej się 
przygotować do przyszłej roli duszpasterza młodych ludzi. W procesie 
formacji seminaryjnej istotna jest świadomość wagi autoformacji 
i podejmowania odpowiedzialności za własną przyszłość kapłań-
ską. Pośród najczęściej pojawiających inicjatyw podejmowanych 
przez kandydatów do kapłaństwa (N = 46) trzeba zauważyć przede 
wszystkim: uczestnictwo i zaangażowanie się w różne wydarzenia 
kościelne skierowane do młodych ludzi; przypatrywanie się pracy 
duszpasterzy; rozmowy i korzystanie z doświadczenia duszpasterzy 
młodzieży; modlitwę w intencji przyszłej posługi duszpasterskiej; 
rozmowy z młodymi ludźmi; słuchanie młodych i poznawanie ich 
życiowych problemów; praca nad własną formacją; utrzymywanie 
stałego kontaktu z młodymi ludźmi, czy także organizowanie so-
bie praktyk pastoralnych związanych z duszpasterstwem młodych. 
Respondenci rzadziej wymieniali takie działania jak: słuchanie róż-
nych rekolekcji/konferencji w Internecie adresowanych do młodych; 
słuchanie przesłania papieża Franciszka do młodych i jego wskazań 
dla duszpasterstwa; szukanie własnych pomysłów na duszpaster-
stwo młodzieży, a także poznawanie celów różnych grup młodzie-
żowych w Kościele. Jeden z ankietowanych stwierdził, że właściwie 
nic nie robi w kierunku przygotowania do przyszłej roli duszpasterza 
młodych.
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6. Stosunek alumnów do duszpasterstwa młodzieży

Fakt, że ponad 90% kandydatów do kapłaństwa miało przed wstąpie-
niem do seminarium kontakt z różnymi  formami duszpasterstwa, 
w tym przede wszystkim młodzieży, oraz że aż  badanych w czasie 
formacji seminaryjnej czynnie angażuje się w duszpasterstwo mło-
dych, stanowi bardzo dobry prognostyk dla przyszłości duszpasterstwa 
Kościoła w ogóle, a zwłaszcza młodzieży. Wydaje się, że alumni nie 
są odizolowani od życia duszpasterskiego Kościoła; znają je zarówno 
z własnego doświadczenia ludzi świeckich, odbiorców duszpasterstwa 
oraz poznają je niejako od wewnątrz, od strony samych duszpasterzy. 
Ich zaangażowanie wcześniejsze i obecnie może świadczyć o tym, że 
są świadomi roli laikatu w Kościele. Różnorodność grup religijno-
-kościelnych, zwłaszcza młodzieżowych, które jeszcze wstąpieniem 
do seminarium kandydaci do kapłaństwa poznali10, stanowi ogromne 
bogactwo duchowe i pragmatyczne, które przyszli kandydaci wnoszą 
w proces własnej formacji seminaryjnej. Pozytywnym jest fakt, że 
ponad połowa seminarzystów angażowała się w więcej niż jedną tylko 
grupę duszpasterską. Widać również, że alumni obecnie dość spora-
dycznie uczestniczą w ich działalności (70% badanych). Może to wyni-
kać z faktu, że formacja seminaryjna ma swój własny program, przez 
co nierzadko nie przewiduje dodatkowego czasu na podejmowanie 
innych aktywności. Z drugiej strony nie byłoby dobrze, gdyby klerycy 
zbytnio byli zaangażowani w zewnętrzne sprawy duszpasterstwa, 
zaniedbując czas formacji seminaryjnej. Na podstawie badań widać 
także, że im większa liczba grup, z którymi alumni mieli kontakt przed 
seminarium, tym obecnie mniejsza częstotliwość regularnych kon-
taktów obecnie, a za to przeważające kontakty sporadyczne. Trudno 
bowiem utrzymywać regularne zaangażowanie w grupy, które działają 
w normalnym systemie parafialnym, a nie podług planu seminarium. 

 10 Należy podkreślić, że istnienie wielu różnych form duszpasterstwa specjali-
stycznego, adresowanego w tym wypadku do ludzi młodych, przejawiającego się 
działalności ruchów i zrzeszeń młodzieżowych sprzyja asymilacji życia młodych 
ludzi z wymogami Ewangelii. Zob. P.J. Chmura, Dynamika religijności współczesnej 
młodzieży polskiej jako wyzwanie duszpasterskie, Kraków 2008, s. 306–313.
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Fakt, że 15% badanych przestało się angażować w działalność tych 
grup powinno skłaniać do zastanowienia się nad tym, z jakiego po-
wodu z osób aktywnych stali się bardziej zachowawczy.

Doświadczenie pokazuje, że powołania kapłańskie rodzą się naj-
częściej we wspólnotach, które proponują ich członkom pogłębione 
życie wewnętrzne.11 Nie dziwi zatem fakt, że aż  alumnów pod-
kreśliło, że na odkrycie powołania wpływ miało ich zaangażowanie 
w duszpasterstwo. Właściwie prowadzone wspólnoty zdolne są do 
rodzenia duchowych owoców, w tym także do rozbudzania atmosfery 
powołaniowej, ułatwiającej pójście za Chrystusem. Jednocześnie pra-
wie  badanych kleryków z różnych roczników nie umie powiedzieć, 
czy ich przynależność do grup wpłynęła w jakichś sposób na decyzję 
o pójściu do seminarium. Potrzeba zatem autorefleksji alumnów 
nad tym zagadnieniem, a także rozeznania wraz ze spowiednikiem 
wszystkich czynników, składających się na decyzję o powołaniu. 
Istotne jest bowiem poznanie wszystkich źródeł powołania, kształ-
tujących ostatecznie tożsamość kandydata do kapłaństwa jako czło-
wieka, którego życie przemieniła zbawcza misja Kościoła.

Kandydaci do kapłaństwa w większości wskazywali, że ich zda-
niem w Kościele jest wystarczająca liczba grup młodzieżowych, jed-
nak badanie nie pogłębiało bardziej tej kwestii. W duszpasterstwie 
młodych nie chodzi jednak o sukces liczbowy, ale o jakość, za którą 
podążą głębokie zakorzenienie młodych w Chrystusie.12 Z pewnością 
wraz z rosnącym doświadczeniem duszpasterskim związanym z prak-
tykami pastoralnymi, a także późniejszą pracą kapłańską dochodzi 
do konfrontacji spojrzenia na wielość różnych grup młodzieżowych, 
przy jednoczesnym dostrzeganiu, że zasadniczy punkt tkwi w jakości 
działania i skuteczności oddziaływania określonych form duszpaster-
stwa młodych. Wydaje się bowiem, że dzisiaj nie można zadowolić się 
jedynie wielością grup, a nawet ich zróżnicowanym charakterem, ale 

 11 Por. M. Fiałkowski, Małe grupy religijne środowiskiem ewangelizacji młodzieży, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2014, nr 2(23), s. 222–226.
 12 Por. R. Biel, Duszpasterstwo w kontekście czasu przełomu, w: Współczesne 
wyzwania teologii pastoralnej, red. R. Chałapniak, J. Kostorz, Opole 2016, s. 75.
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rozeznawać i poszukiwać nowych form i sposobów dotarcia do mło-
dych, bo niektóre sprawdzone formy duszpasterstwa młodych obecnie 
już nie działają.13 Refleksji nad tym stanowi zadanie duszpasterzy, 
ale powinna być także sygnalizowana kandydatom do kapłaństwa. 
Badania pokazują, że młodzi ludzie oczekują od kapłanów większego 
zaangażowania się w duszpasterstwo młodych.14 Zapał i zaangażo-
wanie alumnów w działalność duszpasterską musi być jednak dobrze 
moderowany przez formatorów, aby uniknąć klerykalistycznych wizji 
duszpasterstwa na rzecz budowania wspólnoty komunii, w której 
każdy: duszpasterz i młody człowiek jest odpowiedzialny za skutecz-
ność oddziaływań duszpasterskich.15

Alumni zdają sobie doskonale sprawę ze znaczenia duszpasterstwa 
ludzi młodych, poznając je już teraz w ramach przygotowania do 
kapłaństwa w seminarium. Seminarzyści dostrzegli znaczenie Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie i w większości wzięli w nich udział 
m.in. jako osoby podejmujące część odpowiedzialności za grupy. Byli 
obecni w Krakowie wraz z młodzieżą katolicką, ponieważ chcieli 
doświadczyć wspólnoty wiary młodych ludzi i czuli, że to bardzo 
wydarzenie dla Kościoła w Polsce. ŚDM, które odbywały się w Polsce 
miały ukazać młodym Boga, który jest pełen miłości i miłosierdzia, 
a także otworzyć ich serca na źródło łaski Bożej.16 To zadanie spoczy-
wało przede wszystkim na duszpasterzach, stąd zastanawiającym jest 
jednak fakt, że zdecydowana większość kleryków, która nie była na 
ŚDM w Krakowie, nie pojechała na to, jak się wydaje znaczące wyda-
rzenia, ponieważ miała już wcześniej zaplanowane zajęcia, z którym 
nie mogła się zwolnić. ŚDM jest imprezą planowaną z kilkuletnim 
wyprzedzeniem, dlatego należało by poszukać głębszych powodów, 

 13 Por. M. Fiałkowski, Papieża Franciszka inspiracje dla duszpasterstwa młodzieży, 
s. 95.
 14 Por. K. Pawlina, Obraz polskiej młodzieży przed Światowymi Dniami Młodzieży 
2016, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2015, nr 4, s. 185.
 15 Por. A. Przybecki, Kościół musi wyruszyć w drogę . Polskie duszpasterstwo w po-
szukiwaniu duchowych korzeni, „Teologia Praktyczna” 2012, nr 13, s. 36–37.
 16 Por. A. Wiech, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie nadzieją dla Kościoła, 
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2016, nr 1(30), s. 21–23.
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dla których alumni w czasie ŚDM mieli zorganizowane inne zajęcia, 
być może nawet nie z własnego wyboru, uniemożliwiające im udział 
w tym spotkaniu.

Aż  alumnów stwierdza, że formacja seminaryjna w niewystar-
czający sposób przygotowuje ich do pełnienia przyszłej roli dusz-
pasterzy. Wymienione przez respondentów konkretne działania, 
które podejmują z własnej inicjatywy, aby dobrze przygotować się do 
przyszłej roli duszpasterza wskazują na potrzebę zwrócenia większej 
uwagi na formację pastoralną, ale także ludzką alumnów. Kandydaci 
do kapłaństwa kładą akcent na własną formację, bo jak podkreślają, 
to im pomoże lepiej służyć młodym ludziom, zdają się dostrzegać 
pewne mankamenty obecnego modelu formacji, która nie jest w stanie 
w pełni przygotować ich na spotkanie ze współczesnym człowiekiem, 
zwłaszcza młodym. Współczesna młodzież oczekuje dzisiaj ludz-
kiego podejścia; rozmowy, wysłuchania i zrozumienia jej problemów. 
Będzie to możliwe, jeśli duszpasterz sam wpierw się tego nauczy 
i zintegruje własną osobowość. Bycie blisko młodych, okazywanie 
im cierpliwości, to w istocie bycie kimś „starszym”, czyli prezbiterem 
pełniącym funkcję duszpasterza.17 Całościowa formacja seminaryjna 
alumnów, a szczególnie pastoralna, ukierunkowana na prowadzenie 
w przyszłości powierzonych sobie ludzi, nie może być oderwana od 
rozumienia posłannictwa i roli kapłana we współczesnym świecie.18 
Wydaje się więc, że praktyki pastoralne w seminarium powinny 
być autentycznie życiodajne w rozwoju powołania w perspektywie 
przyszłego życia kapłańskiego, nieimprowizowane, a dobierane z nie-
zwykłą starannością.19

 17 Por. J.K. Przybyłowski, Era młodzieżowa w Kościele trwa, „Warszawskie Studia 
Teologiczne” 2016, nr 4, s. 13.
 18 Por. J. Socha, A. Świeżyński, Niektóre słabości polskiej formacji seminaryjnej – 
uwagi na marginesie dyskusji „Jak uformować przyszłych kapłanów?”, „Studia 
Gdańskie” 2008, nr 23, s. 382.
 19 Por. R. Selejdak, Formacja seminarzystów wobec wyzwań współczesnego świata, 
„Veritati et Caritati” 2015, nr 4, s. 227; J. Socha, A. Świeżyński, Niektóre słabości 
polskiej formacji seminaryjnej – uwagi na marginesie dyskusji „Jak uformować 
przyszłych kapłanów?”, art. cyt., s. 379.
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Streszczenie
Przyszłość zbawczej działalności Kościoła zależy od właściwego uformo-
wania kandydatów do kapłaństwa, aby byli zdolni podjąć rolę duchowych 
przewodników na drogach wiary. Tylko wtedy młodzież, która jest szcze-
gólnie istotną grupą eklezjalną, będzie miała dobrze ukształtowanych, 
zaangażowanych i gorliwych duszpasterzy.

W świetle badań empirycznych przeprowadzonych wśród seminarzystów 
ujawnia się obraz przyszłych duszpasterzy, którzy w większości jeszcze przed 
przyjściem do seminarium angażowało się w duszpasterstwo, zwłaszcza 
młodzieżowe, co wpłynęło na ich powołanie. W seminarium alumni do-
konują rozeznania sytuacji duszpasterskiej Kościoła, przygotowując się do 
podjęcia stojących przed nimi zadań kapłańskich. Angażują się w codzienne 
działania grup i wspólnot młodzieżowych oraz uczestniczą w wydarzeniach 
skierowanych do młodych np. Światowych Dniach Młodzieży, zdobywając 
potrzebne im doświadczenie pastoralne. We własnym zakresie starają się 
uzupełnić to, czego ich zdaniem nie oferuje im formacja seminaryjna. Od-
powiedzialne podejście alumnów do duszpasterstwa młodych sprawia, że 
młodzież pozostanie nadzieją dla Kościoła.

Summary
The future of the saving activity of the Church depends on the proper for-
mation of candidates for the priesthood, so that they are capable of taking 
on the role of spiritual guides on the paths of faith. Only then will the 
youth, who is a particularly important ecclesial group, have well-formed, 
committed and zealous pastors.

In the light of empirical research conducted among the seminarians, an 
image of future pastors is revealed, most of whom even before coming to 
the seminary engaged in pastoral work, especially youth, which influenced 
their vocation. In the seminary, the alumni make discerning the pastoral 
situation of the Church, preparing for the priestly duties they undertake. 
They engage in the daily activities of youth groups and communities and 
participate in events aimed at young people such as World Youth Day, 
gaining the pastoral experience they need. On their own, they try to su-
pplement what they think is not offering them a seminar formation. The 
responsible attitude of the alumni to the pastoral ministry of youth makes 
young people hope for the Church.
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PRZYDATNOŚĆ KATEGORII SPOTKANIA 
W OBJAŚNIENIU ITINERARIUM DUCHOWEGO 
WEDŁUG HENRIEGO J.M. NOUWENA († 1996)

The usefulness of the meeting category in explaining the spiritual 
itinerary according to Henri J. M. Nouwen († 1996)

1. Wprowadzenie
Podejmując refleksję nad życiem duchowym i jego rozwojem oraz 
określającymi go bliżej prawami i zasadami, mistrzowie życia du-
chowego mówili o itinerarium duchowym, czyli, jak na to wskazuje 
etymologia tego słowa (łac. iter, itineris – droga, odcinek drogi, goś-
ciniec, podróż), o pewnej drodze duchowej, na którą składają się 
określone odcinki, etapy wzajemnie się warunkujące i wyznaczające 
całościową naturę i kierunek owej drogi. Droga ta, jak wskazywano 
od początku, winna być rozumiana dynamicznie, gdyż samo chrześ-
cijaństwo, życie chrześcijańskie jest drogą (Dz 9, 2; 18, 25) postępo-
wania za Chrystusem, który siebie określił wcześniej jako drogę do 
Ojca dla swych uczniów (J 14, 6). Można powiedzieć, że apostołowie 
w trakcie przebywania z Nim uzyskali personalistyczne rozumienie 
owej drogi. Dowiedziawszy się, że Jezus odchodzi od nich do Ojca, 
o którym tyle słyszeli od Niego, pojmowali, że i ich droga duchowa 
prowadzi do Boga i że w Nim jest pełnia prawdy i życia (J 14, 5). 
Chrześcijaństwo tym różni się od ideologii, że opiera się na wierze 
w Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, który jest „przed” nami 
i że Zmartwychwstały jest dla nas „przyszłością Bożą”, gdyż to, co 
dokonało się w śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ma się urze-
czywistnić w naszym życiu.
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2.  Itinerarium duchowe według  
judeochrześcijańskiego objawienia

Bóg Starego Przymierza od początku określał sposób moralnego 
i duchowego życia, jakiego domagał się od swego ludu i jego przewod-
ników duchowych, drogą, gdy nakazywał im miłować Go i chodzić 
Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, obiecując 
im udział w swym życiu i zachowanie ich od śmierci (Pwt 30, 15–16). 
Przez proroków pouczał, że „jak niebiosa górują nad ziemią, tak 
[Jego] drogi, górują nad drogami [ludzkimi]” (Iz 55, 9) i oczekiwał, 
że tenże lud będzie przyjmował w wierze Jego wskazania i obietnice. 
Gdy Izrael błądził, Jahwe wzywał go do porzucenia dróg grzesznych 
(2 Krl 17, 13) wyjaśniając że Jego droga polega na czynieniu sprawied-
liwości, kochaniu miłosierdzia i pokornym postępowaniu wobec Boga 
(Mi 6, 8), czyli polega nie na formalnym kulcie, ale na stylu życia op-
artym na sprawiedliwości i miłości. Apostołowie znali z pewnością to 
nauczanie o drogach Bożych (Mt 22, 16), a także doświadczenie wielu 
osób z historii Starego Przymierza (począwszy od Abrahama), jak też 
historię długiej wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej 
(Wj 13, 17–18) i związaną z nią niełatwą pedagogię Bożą (Pwt 8, 2). 
Dzięki światłu nauki Chrystusa i osobistemu doświadczeniu Jego 
Osoby pojmowali czym jest droga pójścia za Jezusem, droga pokony-
wana w wierze w Niego. Słuchając Jego słów o Ojcu, ku któremu Jezus 
całym sobą był zwrócony na modlitwie i którego objawiał całą swoją 
postawą miłości i miłosierdzia wobec ludzi, pojmowali, że ukazywana 
przez Niego droga duchowa nosi znamię „nowości” (Hbr 10, 20), że 
nie da się jej sprowadzić do wypełniania wielu przepisów i nakazów 
Prawa, oraz że domaga się porzucenia grzechu i własnej woli, zawie-
rzenia Jezusowi i naśladowania Go w relacji do Boga Ojca i innych.

Naturę tej drogi określi później św. Paweł, gdy będzie wyzwał do 
„zapuszczenia korzeni” [w Chrystusie] i do postępowania za Jezu-
sem Chrystusem (Kol 2, 6), „drogą miłości [samodarowania], gdyż 
i Chrystus [nas] umiłował i samego siebie wydał za [nas] w ofierze 
i dani na woń miłą Bogu” (Ef 5, 2). Uczeń Chrystusa przynaglany 
miłością swego Zbawiciela (2 Kor 5, 14), według Apostoła narodów, 
winien nie tylko iść drogą wiary i doskonałości, ale winien „biec [nią] 
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ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę” 
(Flp 3, 14), na podobieństwo sportowca biegacza usiłującego zdo-
być wieniec zwycięstwa. Droga doskonałości jest zadana wszystkim 
uczniom Chrystusa, bo wszyscy oni winni zmierzać do niebieskiej 
ojczyzny (Flp 3, 20).

3. Itinerarium duchowe w historii duchowości chrześcijańskiej
Dla wyrażenia dynamicznej rzeczywistości życia duchowego w hi-
storii duchowości wielokrotnie odwoływano się do metafory drogi. 
Już w Didache czytamy o dwóch drogach: życia i śmierci. Droga życia 
polega na miłowaniu Boga i bliźniego jak siebie samego (Kpł 19, 18; 
Mt  22,  37), na realizacji złotej zasady moralnego postępowania 
(Tb 4, 15; Mt 7, 12; Łk 6, 31).1 Św. Augustyn objaśniał drogę doskona-
łości jako postęp drogą miłości, która może mieć w człowieku zna-
miona początkującej, zaawansowanej, wielkiej, silnej i doskonałej.2 
W tradycji duchowej przyjęło się określenie itinerarium według termi-
nologii Pseudo-Dionizego Areopagity o trzech drogach: oczyszczenia, 
oświecenia i zjednoczenia, na których Bóg najpierw oczyszcza czło-
wieka z niewiedzy, następnie oświeca go, udzielając mu szczególnego 
poznania, dostępu w kontemplacji boskiej do swojej wiedzy; i w końcu 
jednoczy ze sobą, dając mu udział w jeszcze głębszej wiedzy i ogląda-
niu świętych tajemnic.3 Nawiązując do św. Augustyna i późniejszych 
autorów św. Tomasz z Akwinu mówił o początkujących, postępują-
cych i doskonałych w miłości i objaśniał schemat wzrastania czło-
wieka w miłości porównując go do cielesnego jego wzrastania.4 Od 

 1 Nauka dwunastu apostołów (Didache), I, 1; w: Pierwsi świadkowie . Pisma Ojców 
Apostolskich, tłum. A. Świderkówna (Biblioteka Ojców Kościoła 10), Wydawnictwo 
„M”, Kraków 1998, s. 33.
 2 Św. Augustyn, De natura et gratia 70, 84, PL 44, 290.
 3 Pseudo-Dionizy Areopagita, Hierarchia niebiańska, III, 2-3, w: tenże, Pisma 
teologiczne, t. 2, tłum. M. Dzielska, Znak, Kraków 1999, s. 59-61; Pseudo-Dionizy 
przejął to rozróżnienie z neoplatonizmu. J. Vanneste, La doctrine des trois vois dans 
la Théologie Mystique du Pseudo-Denys l’Aréopagite, „Studia Patristica” 1966, nr 8, 
s. 462.
 4 STh II-II, q. 24 a. 9; 
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Średniowiecza owe dwa schematy: Pseudo-Dionizego i Tomaszowy 
będą łączone razem i aż do naszych czasów będzie mowa o trzech 
drogach: oczyszczenia z grzechu, czyli początkujących, oświecenia, 
czyli drodze postępujących w nabywaniu cnót oraz o zjednoczeniu 
z Bogiem, czyli drodze doskonałych. W nauce św. Jana od Krzyża 
droga oczyszczenia początkujących odnosi się do oczyszczenia czyn-
nego zmysłów zewnętrznych i wewnętrznych, namiętności, umysłu 
i woli przez umartwienie i modlitwę oraz do oczyszczenia biernego 
zmysłów, po którym ma miejsce kontemplacja wlana, podnosząca 
człowieka na drogę oświecenia; droga oświecenia czyli postępują-
cych jest tą, na której człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego i ma 
możność uzyskania kontemplacji wlanej; umożliwia ona oczyszczenie 
bierne ducha, będące warunkiem dostąpienia zjednoczenia z Bogiem; 
zjednoczenie doskonałych jest opisane jako zjednoczenie przekształ-
cające duszę w Umiłowanym tak, że jej władze i sposób działania są 
ożywione i kierowane miłością do Boga.5 Także w pismach św. Teresy 
od Jezusa spotykamy wielokrotnie metaforę drogi zastosowaną do 
życia duchowego, które utożsamia się głównie z modlitwą, modlitwa 
skupienia, modlitwą wewnętrzną i z jej rozwojem w duszy chrześ-
cijanina.6 To w celu „objaśnienia dróg i sposobów”, jakimi Pan Bóg 
prowadzi duszę do zjednoczenia ze Sobą, zostało jej polecone przez 
spowiednika, aby spisała całe swe doświadczenie przebytej drogi 
modlitwy, aby mogło ono służyć „oświeceniu drugich”.7 Nie można 
nie wspomnieć wreszcie o „małej drodze” dziecięctwa duchowego 
ukazanej przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus.8 Wchodząc na nią 
i postępując nią człowiek, pomimo całkowitego zaangażowania się 
w życie modlitwy, ascezy i w realizację zadań życiowych, przekonuje 

 5 R. Garrigou-Lagrange O.P., Trzy okresy życia wewnętrznego, t. 1, tłum. S. Te-
resa FSK, Pallottinum, Poznań 1960, s. 230.
 6 Św. Teresa od Jezusa, Księga Życia, 4, 7; 19, 12, w: taże, Dzieła, t. 1, tłum. 
ks. bp. H.P. Kossowski, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987, 
s. 128, 262.
 7 Księga Życia, 27, 9.
 8 F.M. Kavelage, Święta Teresa z Lisieux. Doktor Małej Drogi, tłum. M. Świeży, 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2010, s. 20–43.
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się coraz bardziej, że zbawienie nie tyle jest kwestią pełnienia dobrych 
uczynków i zdobytych zasług, co niezasłużoną łaską, darem Bożym.

O ile autorzy duchowości w swych podręcznikach ograniczają się 
zazwyczaj do jakiegoś jednego schematu itinerarium duchowego (np. 
tego wyrażanego metaforą drogi) i ukazują jego istotne etapy i cha-
rakterystyczne dla niego momenty doświadczenia i prawa rozwoju 
i postępu duchowego, opisy doświadczenia duchowego podane przez 
świętych są o wiele bogatsze i wskazują na głębię i wieloaspektowość 
przeżyć człowieka na drodze wiary. Zwróćmy uwagę np. na następu-
jący fragment wypowiedzi św. Teresy od Jezusa: „Kto Ciebie praw-
dziwie miłuje, Dobro moje najwyższe, ten idzie bezpiecznie szeroką, 
królewską drogą, daleką od urwisk i przepaści. Ledwo się na chwilę 
zachwieje, a Ty, Panie, już przy nim jesteś i rękę mu podajesz; i jeśli 
jeno ciebie miłuje, a nie rzeczy tego świata, żaden upadek ani nawet 
wiele upadków nie będzie mu na zgubę, bo idzie niziną pokory. Nie 
pojmuję, czemu ludzie tak się boją wstąpić na drogę doskonałości? Oby 
Pan, wedle boskiego miłosierdzia swego dał nam wszystkim zrozu-
mieć, jak niepewna jest droga wśród tylu jawnych niebezpieczeństw, 
grożących temu, kto idzie za tłumem, a jak prawdziwe bezpieczeństwo 
ten tylko znajdzie, kto wyprzedzając pospólstwo żyjących tyko na 
ziemi, dąży naprzód drogą Bożą. Miejmy oczy utkwione w Nim i nie 
obawiajmy się, by miało ukryć się przed nami to Słońce Sprawied-
liwości i pozostawić nas na drodze w ciemnościach – nie opuści On 
nas i nie da nam zginąć, chyba byśmy pierwsi opuścili Jego”.9 Święta 
poleca itinerarium duchowe jako „drogę Bożą”, którą winno się iść 
w duchu pokory i miłości do Boga i zapewnia, że jest ono „bezpiecznie 
szeroką królewską drogą daleką od urwisk i przepaści”. Człowiek bę-
dzie na niej chroniony przez Boga, „podającego mu rękę” w każdym 
niebezpieczeństwie. Święta karmelitanka uwydatnia tu dającą się od-
czuć obecność Boga, doświadczenie spotkań z Jezusem na tej drodze, 
co odzwierciedla mocno jej osobiste doświadczenie duchowe. Według 
niej owo itinerarium może być opisane dokładniej niż czyniono to 
tradycyjnie za pomocą trzech etapów. Podając własny szkic drogi 

 9 Św. Teresa od Jezusa, Księga życia, 35, 14, w: taże, Dzieła, t. 1, dz. cyt., s. 448-449.
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duchowej ukazuje ją jako wewnętrzną wędrówkę ku wnętrzu duszy. 
Posługując się obrazem twierdzy o wielu mieszkaniach opisuje obra-
zowo itinerarium jako dynamicznie pokonywaną drogę od pierw-
szego do siódmego mieszkania, w którym przebywa Bóg i pociąga do 
siebie człowieka swoją łaską. Z Twierdzy wewnętrznej dowiadujemy 
się, jak winna być zdeterminowana dusza i w jaki sposób winna 
modlić się, umartwiać, pełnić wolę Boga i kierować się ku Niemu, 
by mogła przy pomocy Jego łaski przejść od pierwszego do trzeciego 
mieszkania, a następnie, jak winna się dysponować wewnętrznie, by 
mogła być prowadzoną przez Ducha poprzez dalsze mieszkania, aż 
do zjednoczenia z Boskim Oblubieńcem. Wielokrotne doświadczenie 
obecności Bożej oraz spotkań z Jezusem w sakramentach i na mod-
litwie, w wizjach i objawieniach, wreszcie w zaślubinach duchowych 
czyni z itinerarium terezjańskiego szczególną drogę osobowej relacji 
z Chrystusem, która jest w stanie zachwycić i pociągnąć każdego 
czytelnika pism Świętej.10

4. Kategoria spotkania w ramach itinerarium duchowego
Podczas gdy cały dostrzegalny świat – pisał Luigi Giussani – rządzi 
się prawami mechaniki [a obserwując kierunek rozwoju dzisiejszej 
cywilizacji, dodajmy: i informatyki – przyp. S.Z.], które można odkryć 
i zdefiniować, to świat ludzki, ten, w którym istotną rolę odgrywa 
wolność, intuicja i miłość, jest całkowicie uzależniony w swoim po-
wstaniu i rozwoju od spotkań pozornie przypadkowych, od irracjonal-
ności nie dającej się sprowadzić do żadnych praw. A jednak to właśnie 
tworzy historię zanurzoną w ewolucję kosmiczną”.11 Choć człowiek 

 10 Św. Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, w: taże, Dzieła, t. 2, tłum. 
ks. bp H.P. Kossowski, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1987.
 11 L. Giussani, Śladami chrześcijańskiego doświadczenia, Michaelinum, Warszawa/
Struga–Kraków 1988, s. 54. Wydaje się, że stwierdzenie wymienionego autora o tym, 
że „świat ludzki w swoim powstaniu i rozwoju jest całkowicie uzależniony (…) od 
irracjonalności nie dającej się sprowadzić do żadnych praw (…)”, można by oddać 
lepiej następująco: „świat ludzki w swoim powstaniu i rozwoju jest całkowicie uza-
leżniony (…) od ponadracjonalności nie dającej się sprowadzić do żadnych praw 
czysto racjonalnych (…)”. Świat bowiem nie zmierza w swym rozwoju w kierunku 
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zawsze był świadomy, że w kontakcie z rzeczami (gdy np. odkrywał 
jakieś minerały w przyrodzie), budziło się w nim nowe zaintereso-
wanie światem zewnętrznym i otwierały się przed nim coraz większe 
możliwości opanowania go, prawdziwego spotkania poszukiwał w re-
lacji z ludźmi. Wagę doświadczenia spotkania z drugim człowiekiem 
zaczęto sobie uświadamiać bardziej w dobie zanikania świadomości 
wspólnotowej w drugiej poł. XIX w. i w następnym. Odpowiedzią na 
nie stała się w jakiejś mierze rodząca się filozofia dialogu zwana też 
filozofią spotkania, która zrodziła się w początkach XX w.12 Odwo-
łuje się ona do „doświadczeń autentycznie przeżytych w faktycznej 
egzystencji spotkań”13 i domaga się od uprawiających ją uczestni-
czenia w rożnych wydarzeniach życia swojej epoki. Martin Buber, 
przedstawiciel tej filozofii, twierdzi, że „każde prawdziwe życie jest 
spotkaniem”14, tzn. że urzeczywistnia się ono poprzez spotkania, że 
w nich człowiek staje się sobą biorąc odpowiedzialność za świat, za 
„los Boga w świecie”, za dzieło zbawienia.15 Myśliciel ten aplikuje kate-
gorię spotkania do relacji przeżywanej nie tylko z innymi ludźmi, ale 
i z Bogiem. Koncepcja ta przybliża nas do chrześcijańskiego pojęcia 
spotkania i jego znaczenia w życiu duchowym. Według Jana Pawła 
II, dzięki temu, że ”Słowo wcielone dało nam przykład nawiązywania 
łączności z Ojcem i z ludźmi” (…) osobiste spotkanie z Nim nikogo 

irracjonalnym, lecz jest kierowany przez Boga, Pana historii, który jest transcen-
dentny, ponadracjonalny wobec człowieka i jego możliwości racjonalnych.
 12 Przedstawicielami żydowskiego nurtu tej filozofii są: Hermann Cohen, Franz 
Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Abraham Joshua Heschel; przed-
stawicielami zaś katolickiego jej nurtu są: Ferdynad Ebner, Gabriel Marcel, Maurice 
Nédoncelle, Józef Tischner i in. Cechą tej filozofii jest zakwestionowanie paradyg-
matu kartezjańskiego, czyli upatrywania punktu wyjścia refleksji filozoficznej w ego 
cogitans i w subiektywności, oraz wyjście poza ten schemat przez uwzględnienie 
relacji do drugiej osoby, Ja – Ty (M. Buber), A. Węgrzecki, Wokół filozofii spotkania, 
(Myśl filozoficzna), WAM, Kraków 2014, s. 16–17. Tamże, s. 16.
 13 K. Wieczorek, Dwie filozofie spotkania . Konfrontacja myśli Józefa Tischnera 
i Andrzeja Nowickiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1990, s. 20.
 14 M. Buber, Ja i Ty . Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydaw-
niczy PAX, Warszawa 1992, s. 45.
 15 J. Doktór, Wstęp do M. Buber, Ja i Ty . Wybór pism filozoficznych, dz. cyt. s. 33.
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nie pozostawia obojętnym; zawsze stanowi wezwanie do naślado-
wania Go (… ) Spotkanie z Chrystusem czyni [wierzących] nowym 
stworzeniem i członkami tego ludu, który nabył On dla siebie krwią 
swoją, umierając na krzyżu, oraz wprowadza w wewnętrzne życie 
Trójcy, będące stałą i wzajemną wymianą doskonałej, nieskończonej 
miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym”.16

Obecnie w dobie wzmożonej komunikacji międzyludzkiej kwestia 
spotkania nabiera coraz większego znaczenia i staje się przedmiotem 
pogłębionej refleksji w różnych dziedzinach nauki, np. w psychologii, 
pedagogice, socjologii. Teologia duchowości wykorzystując w swych 
badaniach z osiągnięć nauk pomocniczych (antropologia, psycholo-
gia, socjologia), podejmuje także refleksję nad kategorią spotkania 
i posługuje się nią w swych badaniach nad doświadczeniem ducho-
wym, życiem duchowym i jego rozwojem w duszy i we wspólnocie 
wierzących.

5.  Henriego Nouwena aplikacja kategorii spotkania 
do itinerarium życia psychicznego i duchowego

Tym, który zastosował w  duchowości chrześcijańskiej kategorię 
spotkania był ks. Henri J.M. Nouwen († 1996)17, autor wielu książek 

 16 Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój”, do odpowiedzialnych za środki 
społecznego przekazu, 5–6, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane, t. 3: Listy, Wydawni-
ctwo „M”, Kraków 2007, s. 616–617.
 17 Urodził się w 24 stycznia 1932 r. w Nijkerk, w Holandii. W 1957 r. przyjął święcenia 
kapłańskie i pracował w diecezji Utrecht. Jako młody kapłan studiował psycholo-
gię kliniczną na uniwersytecie w Nijemegen a uznawszy ją za ‘jednokierunkową” 
i niewystarczającą do tego, by mogła stać się pomocną dla niego w poradnictwie 
duszpasterskim, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zainteresował się psychologią 
humanistyczną (według Gordona Allporta, Antona Boisen’a, psychologa i pastora 
Kościoła prezbiteriańskiego, z którym się zaprzyjaźnił i który wywarł wielki wpływ 
na jego formację psychologiczna i duchową). Pracował w Fundacji Menningera 
w Topeka w stanie Kanzas zdobywając doświadczenie u tego słynnego psychiatry 
klinicysty. Realizowany był tam program edukacji pastoralnej dla pastorów, ka-
płanów i studentów teologii w celu leczenia pacjentów, nawet długoterminowego 
w którym kładziono nacisk na kontakt personalny z chorym. Doświadczenie to 
pomogło Nouwenowi głębiej wniknąć w przeżycia osób potrzebujących pomocy 
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o życiu duchowym, mistrz duchowy i przewodnik na drodze wiary.18 
Przyjmował on psychologiczną koncepcję spotkania i aplikował ją 
do itinerarium duchowego. Jak to zostanie pokazane, ta aplikacja 
ma charakter bardzo konkretny i praktyczny. Zapoznając się z nią, 
rodzi się pytanie: jaką wartość posiada ona w objaśnieniu itinerarium 
duchowego, jego wielorakich znamion i uwarunkowań, sposobu prze-
żywania stadiów rozwoju i osiągania większej dojrzałości? 

Swoje rozumienie itinerarium, które pragniemy tu przybliżyć 
i zinterpretować w świetle ogólnych zasad przyjętych w teologii du-
chowości, Nouwen wyraził w książce Przekroczyć siebie . Trzy ruchy 
życia duchowego.19 Z kilkudziesięciu książek które napisał, jak wyznał, 
„książka ta [była mu] bliższa niż jakakolwiek inna”. Zawiera ona jego 
„najbardziej osobiste myśli i uczucia na temat bycia chrześcijani-
nem”. Naszym zdaniem, stanowi ona najbardziej syntetyczne ujęcie 
jego duchowości uwzględniające istotne aspekty i fazy rozwoju życia 
duchowego. Powstała jako owoc jego poszukiwań, licznych lektur, 
dyskusji prowadzonych z wieloma osobami, w tym także z kierowni-
kami duchowymi na temat autentycznej duchowości chrześcijańskiej 
oraz jako wynik jego osobistych „zmagań” wewnętrznych, które – jak 
przyznał – pozwoliły mu „odnaleźć znaki dające (…) nadzieję, od-
wagę i ufność”.20 Będąc przekonany, że „[jego] życie należy do innych 

psychologicznej i psychiatrycznej. Następnie pracował przez pewien czas w Yale 
College, na Harvard Divinity School jako wykładowca teologii, a po zaprzyjaźnie-
niu się z Jean Vanier, pracował niecały rok wśród chorych w założonej przez niego 
wspólnocie Arka w Trosly, we Francji. Ostatnie 10 lat swego życia spędził w Daybreak, 
filiii Arki, w Toronto. Nouwen wiele podróżował i utrzymywał bliskie kontakty 
z osobami z różnych środowisk społecznych. Napisał wiele książek i, podobnie jak 
Tomasz Merton, uchodzi za jednego z z najbardziej wpływowych pisarzy religijnych 
XX. Zmarł na atak serca 21 września 1996 r. M. O’Laughlin, Umiłowany przez Boga . 
Duchowa biografia Henriego Nouwena, tłum. D. Chabrajska, Kraków 2007.
 18 Z opracowań duchowości Nouwena w języku polskim należy tu wymienić roz-
prawę doktorską ks. Grzegorza Ogorzałka, Duchowość spotkania w życiu i twórczości 
Henriego Nouwen’a († 1996), KUL, Lublin 2015, mps, s. 310. Oprócz ww. (przyp. 17) 
istnieje kilka innych opracowań biograficznych.
 19 Tłum. J. i J. Grzegorczykowie, Zysk i S-ka Wydawnictwo s. c., Poznań 1997.
 20 Przekroczyć siebie . Trzy ruchy życia duchowego, Przedmowa, s. 7.
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w takim samym stopniu, jak należy do [niego]”, nakreślił w niej drogę 
dla siebie i dla innych. Drogę tę zawarł w prawdzie: „życie duchowe 
jest przekraczaniem siebie, docieraniem do najskrytszych głębi na-
szego wnętrza, do naszych bliźnich i do naszego Boga”.21 Ta droga 
duchowa urzeczywistnia się w trzech spotkaniach: ze sobą samym, 
z innymi i z Bogiem.

Dlaczego spotkanie staje się ważną kategorią dla Nouwena? Już 
w początkach swego pobytu w Stanach Zjednoczonych ks. Henri 
był pod wpływem psychologii humanistycznej znanej pod nazwą 
psychologii samorealizacji, a we Włoszech teorii Carla Rogersa. 
Ów psycholog i inni jej przedstawiciele, zwolennicy tzw. „modelu 
samoaktualizacji” (Kurt Goldstein, Abraham Maslow) zakładając 
pozytywną wartość natury ludzkiej, wierzyli w tkwiącą w człowieku 
„siłę aktualizacji’, którą można zaktualizować w takiej mierze, by 
urzeczywistnił on swoje najwyższe możliwości.22 Środkiem do tego 
było wchodzenie w relacje, mające niekiedy charakter terapeutyczny. 
„Jeśli zdołam stworzyć określony rodzaj relacji z drugim człowiekiem, 
to odkryje on zdolność wykorzystywania tej swej relacji do własnego 
wzrostu, w wyniku czego dojdzie u niego do przemiany i rozwoju 
osobistego”23 – twierdził Rogers. Psychologię tę stosowano w prak-
tyce w tzw. „grupach spotkania”, w których istotne było stworzenie 
przez prowadzącego klimatu zaufania i bezpieczeństwa pozwalają-
cego uczestnikom grupy na otwarcie się przed sobą nawzajem i na 
wypowiedzenie się, czego skutkiem było osłabienie u nich postawy 
defensywnej. Dzięki autoekspresji wobec innych, zwłaszcza wyraże-
niu swych uczuć, każdy uczestnik grupy uzyskiwał większą akceptację 
siebie samego na poziomie emotywnym, intelektualnym i fizycz-
nym, a także akceptację swego «ja» i swych wielorakich możliwości.24 

 21 Tamże, s. 8.
 22 T. Cantelmi, P. Laselva, S. Paluzzi, Dialog psychologii z teologią, tłum. B. Pio-
trowska, W drodze, Poznań 2006, s. 105.
 23 C.R. Rogers, O  stawaniu się osobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię, 
tłum. M. Karpiński, Poznań 2002, s. 7.
 24 Tenże, Carl Rogers on Encounter Group, Harper & Row, New York 1970; za: P. Vitz, 
Psicologia e culto di sé . Studio critico, Edizioni Dehoniane, Bologna 1987, s. 32.
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Nouwen uznawał wielki wkład psychologii w zrozumienie kontaktów 
międzyludzkich i uważał że jako kapłan powinien ją wykorzystać 
w swej pracy naukowej i duszpasterskiej, aby skuteczniej pomagać 
innym. Szczególną jej przydatność widział w sytuacjach wymaga-
jących wewnętrznego uzdrowienia człowieka.25 Z pewnością szedł 
tu za poleceniem Soboru Watykańskiego II, by w duszpasterstwie 
uznawać i stosować zdobycze psychologii w prowadzeniu wiernych 
do dojrzalszego życia wiary (KDK 62).

Przybliżmy pokrótce naturę wymienionych spotkań opisanych 
przez Nouwena z punktu widzenia psychologicznego i duchowego. 
Chociaż autor rozpatruje te trzy kategorie oddzielnie, ukazuje wie-
lorakie powiązania i uwarunkowania między nimi. Zaznacza, że 
spotkanie ze sobą i z innymi omawia w pierwszym rzędzie nie dlatego, 
że są ważniejsze, ale jedynie z tego względu, że „łatwiej je rozpoznać 
i się z nimi utożsamić”.26

5.1. „Spotkanie” z sobą samym przed Bogiem  
i w otwarciu się na innych
Jako psycholog, psychoterapeuta ks. Nouwen nie zaczyna swej reflek-
sji nad życiem duchowym od działania łaski Bożej w duszy ludzkiej 
lecz od ludzkiego doświadczenia, które stara się zrozumieć w per-
spektywie psychologicznej. Obserwuje to, co człowiek współczesny 
przeżywa i odczuwa, i odnosi to do głębszych przeżyć osoby, które 
zakładają udział jej głębszego „ja”. Uważa, że człowiek na początku 
drogi duchowej winien zrozumieć swoje doświadczenie i swoją kon-
dycję ludzką. Tym zrozumieniem własnego doświadczenia nasz autor 
dzieli się z innymi opowiadając wiele o swoim życiu. „Autentyczne 
życie duchowe swoją podstawę posiada w kondycji człowieka, która 
jest wspólna wszystkim ludziom – bez względu na to czy są chrześ-
cijanami, czy nie” – pisze.27 Chce przez to potwierdzić tomistyczną 

 25 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 62, 89.
 26 Tamże, s. 106.
 27 H.J.M. Nouwen, Uczynić wszystko nowe . Zaproszenie do życia duchowego, 
tłum. J. Grzegorczyk, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002, s. 13.
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tezę, że łaska nie uchyla naturę ludzkiej, ale ją zakłada, podnosi i do-
skonali. Jeśli więc człowiek chce usłyszeć w sobie „głos Boga”, swą 
własną kondycję zmiennych nastrojów, fluktuacji uczuciowej, winien 
rozpoznać i uporządkować. Winien też poddać się działaniu Ducha 
Świętego pragnącemu ukształtować w nim „nowego człowieka” na 
wzór Chrystusa.

Według Nouwena, we współczesnym społeczeństwie (amerykań-
skim, zachodnioeuropejskim), człowiek czuje się osamotniony i z tego 
powodu doznaje cierpienia. Zewnętrznymi przejawami tego osamot-
nienia są m.in.: nie podejmowanie rozmów z obcymi w podróży, 
rywalizacja w pracy zawodowej ograniczająca kontakt z drugim czło-
wiekiem do spraw interesownych itp. Wewnętrznym jego przejawem 
jest m.in. uczuciowa pustka. Chcąc uleczyć „głębokie rany” spowo-
dowane osamotnieniem człowiek sięga zazwyczaj po różne łatwo mu 
dostępne substytuty miłości (rozrywki, powierzchowne przyjaźnie, 
które okazują się „zaborcze” i męczące, pornografia), albo w sposób 
sztuczny uśmierza swój ból (alkoholizm, narkomania) i oddalając się 
od swego wewnętrznego „ja”, zmierza do destrukcji. W osamotnieniu 
człowiek skłania się ku temu co przynosi mu natychmiastowe zaspo-
kojenie pragnień.28 W jaki sposób winien przezwyciężyć ten stan 
i uzyskać wolność duchową w relacji do innych i do świata? 

Nouwen poleca takiemu człowiekowi zwrócić się ku swemu wnę-
trzu i doświadczyć samotności . Mówi o potrzebie „uciszenia się”, 
„wsłuchania się w [swe] niespokojne serce”, „wyjścia na pustynię 
osamotnienia”, „wnikania w siebie”, „wejścia we własne doświadcze-
nie”, „wsłuchiwania się w wewnętrzne głosy”, „docierania do naszego 
najgłębszego ‘ja’”. Zachęca do zainicjowania „ruchu” prowadzącego 
do doświadczenia samotności serca. Wyjaśnia, że nie ma ona nic 
wspólnego z egocentryzmem, niezdrową introspekcją i nie wymaga 
odseparowania się od swego miejsca mieszkania i od innych, ale jest 
zdolnością, którą może posiąść człowiek prowadzący aktywne, twór-
cze życie. Doświadczenie własnej samotności, według Nouwena, to 
stan, w którym człowiek przekracza płaszczyznę zmiennych doznań 

 28 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 32.
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zmysłowych i zwraca się ku swemu wewnętrznemu „ja”, dzięki czemu 
może doświadczyć większej wolności i pokoju.29 Owe „ja” to nic in-
nego jak podmiot substancjalny będący podłożem różnych przeżyć 
psychicznych. Nouwen podkreśla wielokrotnie, że „wejście w siebie” 
jest ważne, gdyż osamotnienia nie da się przezwyciężyć nawet we 
wspólnocie, choć ona jest niezbędna. Człowiek bowiem winien do-
cierać do głębi swej tajemnicy i nie odrywać się od niej całkowicie, 
szukając spełnienia jedynie w relacjach z innymi. Winien być nie tylko 
otwarty na innych, ale i zamknięty, zachowujący własną „wewnętrzną 
tajemnicę”. Im bardziej zejdzie do poziomu serca, rozumianego w sen-
sie biblijnym, tym bardziej może stać się zdolny do nawiązania i prze-
żywania prawdziwej relacji z sobą, z innymi i z Bogiem.30

Według Nouwena, doświadczenie przejścia, nawet niewielkim 
stopniu, ze stanu osamotnienia do samotności oznacza „początek ży-
cia duchowego”, gdyż człowiek nabywa wewnętrznej duchowej wraż-
liwości i „przechodzi tu od niepokoju zmysłów do spokoju ducha”.31 
Początek życia duchowego należy tu rozumieć w sensie psycholo-
gicznym. W sensie teologicznym ów początek jest wyznaczony przez 
chrzest św., poprzez który człowiek dostępuje udziału w życiu Bożym 
i zostaje przyjęty do wspólnoty Kościoła.32 Uwzględniając te dwa 
poziomy, psychologiczny i teologiczny Nouwen zachęca, by nie roz-
wiązywać swych problemów jedynie na płaszczyźnie psychologicznej, 
ale wejść na drogę nawrócenia i „poszukiwać [w wierze] odpowiedzi 
we własnym sercu”, by docierać do najtajniejszych jego głębi.33

Nouwen pisze, że każdy człowiek oscyluje pomiędzy biegunem 
osamotnienia i samotności i doznaje wewnętrznego napięcia stąd 
wynikającego. Dlatego ważne jest, by od początku itinerarium był 
tego świadom i dobrowolnie z wiarą i odwagą poszukiwał samotności 

 29 Tamże, s. 35.
 30 H.J.M. Nouwen, Odnaleźć drogę do domu . Ścieżki życia i Ducha, tłum. K. Stan-
kiewicz, Salwator, Kraków 2004, s. 51.
 31 Tamże, s. 28.
 32 H.J.M. Nouwen, Chleb na drogę, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 2001, s. 298, 
302.
 33 Tamże, s. 15.
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jako pewnej wartości wewnętrznej, jako „ogrodu”, w którym mogą 
rozkwitnąć kwiaty zmieniające całkowicie jego wygląd. Tak jak Chry-
stus przebywał na samotności i na niej doznawał umocnienia Du-
chem Świętym, podobnie i chrześcijanin w samotności przeżywanej 
przed Bogiem i w otwarciu się na Jego miłość objawioną w Jezusie 
Chrystusie, rozpoznaje prawdę o sobie i swoje „wielkie powołanie” do 
wspólnoty z Bogiem i innymi. Demaskuje iluzje, którym dotychczas 
ulegał i zaczyna odkrywać to co istotne. W szczególności okrywa 
przed Bogiem swój grzech i odczuwając skruchę prosi Boga o prze-
mianę serca, nawrócenie. Może się ono dokonać nagle albo wskutek 
powolnego procesu transformacji moralno-duchowej.34 W samotno-
ści człowiek staje się coraz bardziej zdolny słuchać „głosu” Bożego 
i przekonuje się, że ważniejsze jest „być” niż „mieć”, że swym życiem 
należy dzielić się z innymi a nie starać się je zachować dla siebie.35 
W tym stanie poznaje siebie, zdobywa zdolność rozeznania ducho-
wego i w świetle słowa Bożego może znaleźć odpowiedź na dręczące 
go pytania i problemy.36 Odpowiedzi na swoje problemy życiowe, we-
dług Nouwena, człowiek może znaleźć jedynie w stanie wewnętrznej 
samotności, a nie przez zdobywane w pośpiechu informacje i lekturę 
książek. Jeśli człowiek postąpi na drodze, doświadczy „samotności 
twórczej” i w jakimś stopniu przezwycięży stan swego osamotnienia.

Podobnie jak Tomasz Merton, który w samotności, kontemplacji 
słów „tylko Bóg”, doszedł do przekonania, że winien swą samotność 
przeżywać „wraz ze wszystkimi ludźmi” i że bycie mnichem jest 
„powołaniem społecznym”, także Nouwen rozumiał samotność jako 
„wewnętrzną jedność i życie w jedności z bliźnimi i z Bogiem”, jako 
„samotność społeczną”.37 Na autentycznie przeżywanej samotności 
serca człowiek uwrażliwia się na Boga i bliźnich, uczy się współczuć 

 34 H.J.M. Nouwen, Uczynić wszystko nowe . Zaproszenie do życia duchowego, dz. cyt., 
s. 54–55.
 35 Tenże, Z samotności . Trzy medytacje o życiu chrześcijańskim, tłum. K. Stankie-
wicz, Salwator, Kraków 2007, s. 25–26.
 36 Tenże, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 34.
 37 Tenże, Spotkania z Mertonem, tłum. J. Zychowicz, WAM, Kraków 2005, s. 81–83; 
tenże, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 39.
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tym, którzy doznają bólu i współuczestniczy w losie ludzkości, który 
pragnie odmienić na zgodny z wolą Bożą.38 W tak rozumianej samot-
ności człowiek zachowuje postawę czujności, nie ulega rozproszeniu 
przez bodźce otaczającego go świata, ale jest w stanie „przyjąć i zro-
zumieć ten świat ze swojego spokojnego wnętrza”.39

5.2. Spotkania z innymi
Wejście w siebie i stanięcie „twarzą w twarz” z własnym doświadcze-
niem domaga się rozpatrzenia także własnej relacji z innymi, gdyż 
„to właśnie ze względu na ciągle zmieniającą się relację do naszych 
bliźnich można urzeczywistnić swój stosunek do samego siebie – 
twierdzi Nouwen i dodaje, że „dzięki temu docieranie do naszej naj-
głębszej istoty może doprowadzić do tego, iż jednocześnie dotrzemy 
do wielu obcych, których spotykamy na naszej drodze”.40 „’Obcy’ to 
ktoś kto należy do innego świata, mówi innym językiem i ma inne 
zwyczaje”.41 W przekonaniu Nouwena, człowiek współczesny, żyjąc 
w lęku o siebie i o zachowanie swojej własności oraz rywalizując 
z innymi o swoją pozycję społeczną, nierzadko traktuje innych jako 
konkurentów, obcych a nawet wrogów. Przyjmując, iż inni stanowią 
potencjalne zagrożenia, taki człowiek poddaje się lękowi i ogranicza 
swoje kontakty z innymi. Konsekwencją tego jest osłabienie wrażli-
wości na drugiego, a niekiedy nawet brak autentycznych więzi mię-
dzyludzkich. W związku z tym twierdzi, że swego domniemanego 
wroga (hostis) każdy człowiek winien uznać za gościa (hospes); chrześ-
cijanin natomiast, który chce wprowadzić w swe życie przykazanie 
miłości bliźniego, powinien zmienić swą postawę względem innych 

 38 Tamże, s. 52–57.
 39 Tamże, s. 32.
 40 Tamże, s. 60.
 41 Tamże, s. 74. W mentalności hebrajskiej „obcy”(gūr) to człowiek czasowo 
przebywający w kraju, z którego się nie wywodził, nie posiadający dziedzicznej 
własności ziemi, mieszkający u ludzi, z którymi nie był spokrewniony, J. Schreiner. 
R. Kampling, Bliźni, obcy, nieprzyjaciel . Z perspektywy Starego i Nowego Testamentu, 
tłum. J. Zychowicz, WAM, Kraków 2001, s. 32.
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z „wrogości” na „gościnności”.42 W tym dążeniu do przekroczenia 
siebie ku bliźniemu i spotkaniu z nim wyraża się drugi ruch życia 
duchowego.

Odwołując się do Objawienia Nouwen postuluje „przywrócić [po-
jęciu gościnności] pierwotną głębię i drzemiące w nim możliwości”. 
Twierdzi, że w Starym Przymierzu przyjmowanie obcych do swego 
domu było obowiązkiem, za wypełnienie którego Bóg obdarowywał 
człowieka, jak na to wskazuje przykład Abrahama wobec trzech ob-
cych w Mamre (Rdz 18, 1–15) czy wdowy z Sarepty Sydońskiej wobec 
Eliasza.43 Podkreśla ważność tego obowiązku także w nowej ekono-
mii zbawienia (Łk 24, 29; Rz 12, 13; Hbr 13, 2). Biorąc zaś pod uwagę 
współczesną ambiwalentną postawę wobec obcych, wiąże gościnność 
z istotą duchowości chrześcijańskiej. Jako wyraz miłości bliźniego 
gościnność ma ścisły związek z moralnością chrześcijańską. Sądzi, że 
pojęcie gościnności nie powinno być dziś ograniczone do przyjmowa-
nia obcego w domu, ale że należy je rozumieć jako „fundamentalną 
postawę wobec bliźnich”, która może mieć wiele przejawów.44 Czy 
nie przypisuje jej zbyt dużego znaczenia? Za fundamentalną postawę 
należy uznać samą miłość bliźniego. Wspólnota bliźnich skupiona 
wokół Jezusa, którą tworzą Jego uczniowie, przyjaciele, kobiety, które 
Mu towarzyszyły i wspierały Go i udzielały Mu gościny, opierała 
się na fundamencie, którym jest Bóg. W Nim widziała ona punkt 
odniesienia i nie potrzebowała innego fundamentu.45 Nouwena po-

 42 Tamże s. 60–61.
 43 Tamże, s. 61. Gościnność była świadczona z motywów nadprzyrodzonych: 
1) wierzono, że przybysze mogą być wysłańcami Boga i (2) że gościnność jest po-
lecona przez Boga i Jemu miła, bo „Bóg nie ma względu na osoby (…) wymierza 
sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca (gēr), udzielając mu chleba 
i odzienia” (Pwt 10, 17–18). Los mieszkańców Sodomy i Gomory został przedsta-
wiony m.in. jako kara za żywienie nienawiści do nieznanych przybyszów, obcych 
(Mdr 19, 13–15). S.F. Mickiewicz SAC, Biblijne podstawy gościnności, w: Żyć razem 
z obcym, „Communio” 2000, nr 3(20), s. 64–67.
 44 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 62–63.
 45 J. Schreiner. R. Kampling, Bliźni, obcy, nieprzyjaciel . Z perspektywy Starego 
i Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 113.
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stulat o fundamentalnej ważności gościnności należy więc uznać za 
podstawowy nie tyle z bliblijnego, co z pedagogicznego i psychologicz-
nego punktu widzenia, wyrażony z troską, by „nadać nowy wymiar 
naszemu rozumieniu uzdrawiających kontaktów i przyczynić się 
do powstania na nowo wspólnoty w świecie tak bardzo cierpiącym 
z powodu wyobcowania”.46

Swe rozumienie gościnności wyprowadza holenderski kapłan 
z niemieckiego i holenderskiego określenia tego słowa, Gastfreund-
schaft i gastorijheid; pierwsze z nich znaczy: „przyjaźń dla gościa”, 
a drugie: „wolność dla gościa”; gościnność więc to postawa „stwa-
rzania wolnej przestrzeni, gdzie obcy może wejść i stać się naszym 
przyjacielem a nie wrogiem”.47 Aby stworzyć wolną przestrzeń dla 
drugiego człowieka należy z niej usunąć to, co ją zajmuje, a więc ducha 
rywalizacji, lęk, frustrację. Także styl życia w naszym społeczeństwie 
polegający na „byciu ciągle zajętym i zatroskanym” o własne sprawy 
jest przeszkodą w stwarzaniu wolnej przestrzeni dla innych, będącą 
szansą na wejście z nimi w nową relację. Nouwen wyszczególnia trzy 
typy relacji z perspektywy „gościnności”: 1) relację między rodzi-
cami i dziećmi. Dzieci są „najważniejszymi gośćmi” rodziców, gdyż 
nie będąc ich własnością, ale darem Bożym, wymagają wychowania 
opartego na szacunku i miłości, zaoferowania im „gościnnego miej-
sca” na czas ich pobytu w rodzinie; 2) relację między nauczycielami 
i uczniami. Chodzi tu o „model twórczej wymiany” na polu eduka-
cji, która winna być uwolniona od negatywnych technokratycznych 
skutków (nastawienie na wydajność, nauczyciele są postrzegani jako 
szefowie a nie przewodnicy w poszukiwaniu wiedzy i zrozumienia 
życia), wskutek których studenci odczuwają opór wobec nauki a ich 
rozwój umysłowy i emocjonalny jest hamowany. Nauczyciele winni 
pobudzać studentów do działania oraz pomóc im odkryć ich talenty, 
by uwierzyli w swe możliwości twórcze. W kształceniu religijnym 
istotne jest także to, by wychowankowie odkryli swe własne doświad-
czenie życiowe i nauczyli się „słuchać w samotności wewnętrznych 

 46 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 62.
 47 Tamże, s. 66.
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pragnień” nowego życia w Chrystusie, a wówczas katecheza stanie się 
dla nich źródłem duchowej wolności; 3) relację między „uzdrowicie-
lami” i pacjentami. Chodzi tu o lekarzy, pracowników społecznych, 
doradców, kapłanów, którzy jeśli nie udzielają pomocy powierzonym 
im osobom w duchu służby a czynią to jedynie z racji sprawowanej 
władzy, budzą w nich lęk i obawę, napełniają poczuciem winy itp.48 
W omówionych trzech typach relacji Nouwen kładł nacisk na po-
trzebę wrażliwości na studentów, wychowanków i ich rzeczywiste 
potrzeby oraz na konfrontację, czyli na określenie się wychowawcy 
wobec nich i ukazanie im ideałów, zadań i ewangelicznego stylu życia. 
Dyspozycjami wewnętrznymi pomocnymi w przemianie „wrogów” 
w przyjaciół, według niego, są: pokora, gotowość wysłuchania dru-
giego człowieka oraz życzliwość serca.

5.3. Spotkanie z Bogiem w głębi serca i we wspólnocie Kościoła
Wymienione dwa ruchy życia duchowego: od osamotnienia do sa-
motności oraz od wrogości do gościnności realizowane w ramach 
spotkania ze sobą i z innymi winny być rozumiane jako prowadzące 
do „centrum” człowieka, a nawet poza jego jednostkowe „ja”.49 Winny 
być „osadzone w szerszej i głębszej rzeczywistości, z której czerpią swą 
żywotność”, czyli w spotkaniu człowieka z Bogiem, „źródłem i dawcą 
życia”.50 Spotkanie to jest możliwe w Chrystusie, którego Nouwen 
nazywa „Sercem i Centrum” wiary chrześcijańskiej i swojej osobistej 
wiary.51 Podobnie jak wymienione spotkania, jest ono przeżywane 

 48 Tamże, s. 78–91.
 49 Tamże, s. 115. Nouwen wskazuje tu na istotny warunek modlitwy i zjednocze-
nia człowieka z Bogiem, o którym mówili różni mistrzowie życia duchowego. Na 
przykład św. Augustyn tak pisze o potrzebie transcendowania siebie ku Bogu: „Jeśli 
chcesz znaleźć Boga, porzuć świat zewnętrzny i wejdź w siebie. Jednakże nie pozo-
stań w sobie, ale przekrocz siebie, bo nie jesteś Bogiem: On jest głębszy i większy 
od ciebie”, Św. Augustyn, Objaśnienie Ps . 41, 8, w: tenże, Objaśnienia Psalmów, 
Ps . 36–57, tłum. J. Sulowski (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 38), Akademia 
Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s. 128–129.
 50 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 104.
 51 Tenże, Chleb na drogę, dz. cyt., s. 7.
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dynamicznie. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wyraża się 
w „najbardziej podstawowym ruchu życia duchowego”, jakim jest 
przejście od złudzenia do modlitwy, która winna angażować nie tylko 
świadomość ale i serce człowieka.52

Czym jest modlitwa według Nouwena? Jest ona „osią” życia chrześ-
cijańskiego, i „ośrodkiem życia duchowego” oraz podstawą wszelkich 
relacji, zarówno ze sobą jak i z innymi. Do tego „ośrodka” dochodzi 
się nie od razu, lecz w wyniku pogłębienia swej relacji z Chrystusem, 
dlatego też konieczne jest przezwyciężenie wszelkich przeszkód unie-
możliwiających wkroczenie w głębszy wymiar tego życia.

Za podstawową przeszkodę Nouwen uznaje złudzenie nieśmier-
telności. Polega ono na tym, że pomimo, iż człowiek może być świa-
dom swej śmiertelności, w praktyce jednak „nadaje sobie i światu 
wymiar wieczności”, tzn. przypisuje wieczną wartość swym kontak-
tom z innymi, posiadanym rzeczom, swym planom i osiągnięciom. 
Złudzenie to dotyczy całego człowieka i jego relacji do innych oraz 
do świata rzeczy. Dwa podstawowe przejawy tego złudzenia ujaw-
niają się w „uczuciowości” i w „przemocy”. Pierwsze z nich polega 
na przeżywaniu relacji z innymi w sposób zażyły, z uczuciowym 
przywiązaniem, nie wykraczający jednakże poza horyzont ziemski 
i nie zakorzeniony w Bogu, ale nacechowany fałszywymi, „nieśmier-
telnymi” oczekiwaniami względem nich. Drugie złudzenie polega 
nie na traktowania swego życia (i życia najbliższych) nie jako daru 
Bożego, ale jako swojej własności, której trzeba bronić i o którą należy 
walczyć. Nouwen radzi, aby człowiek te swoje złudzenia, świadome 
i nieświadome, włączył w modlitwę i poddał światłu wiary, rozpoznał 
je i odrzucił. Drogą do wyzwolenia się z nich jest akceptacja śmierci 
jako przeznaczenia człowieka i wyjście poza granice ludzkiej egzy-
stencji ku Bogu swemu Stwórcy.53

Pytając o to w jaki sposób człowiek może wejść w relację z Bogiem 
poprzez modlitwę Nouwen powołuje się na różne szkoły modlitwy 
i Świętych, którzy akcentowali rolę wysiłku człowieka, z drugiej zaś 

 52 Tenże, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., 106–107.
 53 Tamże, s. 109–114.
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na mistyków wskazujących na modlitwę jako wolny dar Boga, który 
należy przyjąć i na niego odpowiedzieć. Sam uważa, że modlitwa 
jest „naszą pierwszą powinnością i najwyższym powołaniem”, i że 
wymaga wysiłku, zastosowania odpowiedniej dyscypliny w celu 
uwolnienia się od złudzenia nieśmiertelności i uświadomienia sobie 
kruchości własnej kondycji, aby z większą jasnością umysłu i wol-
nością ducha przyjąć jej dar i na niego odpowiedzieć.54 Jest przeko-
nany, że człowiek nie może zmusić Boga do wejścia w relację ze sobą, 
ale że modlitwa jest niezasłużonym darem. Daru tego jednak Bóg 
chętnie udziela człowiekowi ze względu na to, że Chrystus w dziele 
odkupienia wysłużył Kościołowi Ducha Świętego, aby wszyscy jego 
członkowie mogli uczestniczyć w boskiej relacji między Ojcem i Sy-
nem. Bardziej niż modlitwę opartą na wysiłku zdaje się akcentować 
działanie Ducha Świętego w sercu chrześcijanina, fakt, iż bez Jego 
pomocy nikt nie może powiedzieć: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3).

Według Nouwena, w modlitwie człowiek doświadcza transcen-
dencji i immanencji Boga, które nie są od siebie oddzielone. Najpierw 
zbliża się do tajemnicy Bożej obecności uświadamiając sobie „Bożą 
nieobecność”, np. przez wzbudzaną w jego sercu przez Boga tęsk-
notę za Nim. Dlatego życie duchowe należy przeżywać głównie jako 
„cierpliwe oczekiwanie [na Boga] z nadzieją”.55 Ten sposób modlitwy 
poleca współczesnemu człowiekowi poszukującemu niecierpliwie 
duchowych doznań i szybkich rozwiązań, i dającemu się pociągnąć 
przez pseudomistrzów duchowych obiecujących mu uniesienia i eks-
tazy. W cierpliwym oczekiwaniu z nadzieją, połączonym z akceptacją 
bólu i oczyszczającej z wszelkich złudzeń „nieobecności Boga” widzi 
sposób przygotowania temuż Bogu drogi do serca ludzkiego.

Do wejścia w relację z Bogiem – i doświadczenie spotkania – po-
trzebny jest wybór „konkretnej drogi modlitwy”. Nouwen, dla którego 
istotna w modlitwie była „fundamentalna postawa otwarcia się na 

 54 Tamże, s. 116.
 55 Simon Weil uznawała tę zasadę za podstawę życia duchowego (S. Weil, First 
and Last Notebooks, Oxford, Nowy Jork 1970, s. 99); H.J.M. Nouwen, Przekroczyć 
siebie…, dz. cyt., s. 122.
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Boga”, poleca drogę według trzech reguł: kontemplacyjnego czytania 
słowa Bożego, słuchania w milczeniu głosu Boga i posłuszeństwa 
kierownikowi duchowemu.56 Modlitwa winna być odpowiedzią na 
przeczytane i rozważane słowo Boże, zwłaszcza to, które jest bez-
pośrednio skierowane do człowieka i które dzięki działaniu Ducha 
Świętego przenika najskrytsze zakątki jego serca. Kontemplacyjne 
czytanie i słuchanie tego słowa wprowadza w milczenie, w którym 
możliwe staje się usłyszenie „głosu” Bożego w sercu. W tego rodzaju 
doświadczeniu Nouwen dostrzega „rdzeń modlitwy”. Wzywa jed-
nak do rozeznania z pomocą kierownika duchowego pochodzenia 
„głosów” i „znaków” usłyszanych czy zauważonych w milczeniu, 
czy pochodzą od Boga czy są jedynie znakami i głosami wyobraźni 
i zmysłów człowieka. Identyfikując te znaki jako boskie, człowiek 
wyzwoli się z obecnego w nim „podejrzenia o nieobecności Boga”.

Przewodnikami na drodze modlitwy mogą być także święci, znani 
w Kościele mistrzowie duchowi, założyciele szkół duchowości itp. Nie 
powinno się ich imitować, gdyż każdy winien zmierzać do Boga swoją 
niepowtarzalną drogą, mogą jednak pomóc znaleźć „punkt orienta-
cyjny” w poszukiwaniu głębszej formy modlitwy. Nouwen uważa, że 
bardzo odpowiednią drogą modlitwy, pomocną w przezwyciężeniu 
duchowych problemów dzisiejszego człowieka jest uprawiana w he-
zychazmie, modlitwa Jezusowa, modlitwa serca. Tradycja duchowa 
hezychazmu, która została odnowiona w XIX w. w Rosji i stała się 
znana na Zachodzie pociąga wielu swą prostotą i głębią. Ducho-
wość i metoda modlitwy Jezusowej została ukazana w Opowieściach 
pielgrzyma57, autorstwa jakiegoś nieznanego wieśniaka rosyjskiego 
z XIX w. Nouwen poleca praktykować opisaną w nich modlitwę 
Jezusową. Polega ona na wielokrotnym powtarzaniu słów: „Panie, 
Jezu Chryste, zmiłuje się nade mną”, najpierw ustami a następnie 
w umyśle i zmierza do zejścia na poziom serca i uzyskania modlitwy 
serca. „Serce” rozumie tu nasz autor jako „centrum naszego istnienia, 

 56 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 128.
 57 Szczere Opowieści pielgrzyma przedstawione jego ojcu duchownemu, „W drodze”, 
Poznań 1988.
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które Bóg wybiera, aby zamieszkać z nami i przynieść nam Boskie 
dary”.58 Nouwenowi znane są szczegółowe wskazania Symeona No-
wego Teologa i Teofana Pustelnika, w jaki sposób w praktyce człowiek 
winien „zejść z rozumu do serca”, i stanąć w całej prawdzie przed 
Bogiem.59 Filokalia dodaje, iż owocem tej modlitwy są: ogień miłości 
do Boga i łaska kontemplacji rodząca „strumienie łez”. Po przejściu 
oczyszczenia dokonanego przez dar łez, umysł duszy uzyskuje jas-
ność i zdolność poznania tajemnic Boga a dusza cieszy się pokojem.60 
Modlitwa serca urzeczywistnia się wówczas, gdy „w środku naszej 
wewnętrznej istoty utworzymy wolną przestrzeń, do której umysł 
wypełniony Bogiem może zejść i zniknąć w niej, i gdzie rozróżnienie 
między myśleniem a czuciem, wiedzą a doświadczeniem, ideami 
a emocjami przestaje się liczyć, i gdzie Bóg może stać się naszym 
‘gospodarzem’”61, czyli może zamieszkać w nas (Łk 17, 21). Owocem 
modlitwy serca jest więc przebóstwienie (theosis) człowieka.

Modlitwa indywidualna chrześcijanina winna być połączona 
z modlitwą Kościoła, gdyż chrześcijanin od chrztu przynależy do 
tej wspólnoty wiary. Zdaniem Nouwena, wspólnota ta daje każdemu 
z wiernych poczucie przynależności, bycia razem z innymi na gruncie 
wiary w Chrystusa, realizowania tego samego powołania chrześcijań-
skiego. Winna ona dawać swym członkom także poczucie wyobco-
wania, gdyż samo bycie razem nie stanowi dla nich spełnienia. Winni 
oni żyć nadzieją nadprzyrodzoną i tworzyć „wspólnotę oczekującą”, 
żyć dla Boga i innych i w Bogu widzieć swe przeznaczenie.62

6. Dynamika itinerarium duchowego – dojrzałość duchowa
Chcąc teraz ukazać dynamikę rozwoju życia duchowego, według 
Nouwena, należy ją rozpatrzyć, wychodząc od najważniejszego 

 58 H.J.M. Nouwen, Odnaleźć drogę do domu . Ścieżki życia i Ducha, dz. cyt., s. 51.
 59 Tenże, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 135, 139.
 60 Za: J.-Y. Leloup, Hezychazm . Zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, 
Znak, Kraków 1996, s. 144–145.
 61 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 141.
 62 Tamże, s. 146–149.
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najbardziej podstawowego ruchu tego życia, jakim jest pogłębiana re-
lacja człowieka z Bogiem na modlitwie. Z nią winny zostać powiązane 
i w niej „zakorzenione” pozostałe relacje: z sobą samym i z innymi. 
Bez głębszej relacji z sobą i z innymi niemożliwe jest nawiązanie 
relacji z Bogiem. I odwrotnie, doświadczenie relacji z Bogiem służy 
pogłębieniu relacji z sobą i z innymi. „Zakorzenienie” zaś tych dwóch 
relacji w relacji człowieka z Bogiem jest konieczne, aby dokonał się 
postęp w życiu duchowym i urzeczywistniła się przemiana człowieka 
grzesznego w „człowieka nowego” w Chrystusie.

W jaki sposób Nouwen uwydatnia dynamikę itinerarium ducho-
wego i na jakie charakterystyczne jego aspekty i momenty zwraca 
uwagę? 

Najpierw przestrzega przed niebezpieczeństwem analitycznego 
podejścia do swojego życia duchowego, gdyż człowiek współczesny 
przywiązując dużą wagę do rozwoju, postępu i sukcesów, może w sa-
moocenie własnego postępu i rozwoju duchowego posłużyć się nie-
właściwymi kryteriami i „miarami”. Jako mistrz duchowy, któremu 
zależy na dobru duchowym innych, nie poleca samoanalizy duchowej 
każdemu, prawdopodobnie dlatego, by nie uległ złudzeniu, iż może 
rządzić swym życiem duchowym i określać jego wartości i cele.63 
Pragnie również, aby w modlitwie człowiek bardziej koncentrował się 
na Bogu, niż na sobie samym. Tej drugiej koncentracji może bowiem 
towarzyszyć pokusa nie tylko poznania siebie – co jest wymagane 
i potrzebne – ale i „rozkładania swego życia na czynniki pierwsze”. 
Człowiek jednak nie jest maszyną, którą można rozmontować, ale 
istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, kimś kto nosi w sobie 
pewną tajemnicę, do której należy podchodzić z pokorą i szacun-
kiem. W głębi ducha ludzkiego jest „miejsce sakralne”, którego – zda-
niem Nouwena – „nie wolno analizować. Ono [powinno] pozostać 
miejscem adoracji, dziękczynienia oraz uwielbienia”.64 Stosowanie 
zwykłych miar do tego „miejsca” w celu zbadania swego postępu du-
chowego jest, według niego, nadużyciem. Z tego powodu szczegółowe 

 63 Tamże, s. 125.
 64 H.J.M. Nouwen, Chleb na drogę, dz. cyt., s. 98.
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badanie itinerarium Nouwen pozostawia tym, którzy piszą książki 
o życiu duchowym i nauczają innych. Chęć pomocy innym w znale-
zieniu drogi do Boga jest uzasadnioną racją do podejmowania refleksji 
nad życiem duchowym z punktu widzenia dokonującego się w nim 
postępu i uzyskiwania świętości życia, czyli dojrzałości duchowej.

Punktem wyjścia w życiu duchowym dla Nouwena jest zwrócenie 
się ku własnemu wnętrzu, sercu, w którym należy odkryć „ośrodek 
[swego] życia duchowego”. Przez grzech człowiek utracił kontakt 
nie tylko z Bogiem ale i z sobą samym i nie zna swojej właściwej 
tożsamości. Pociągany na zewnątrz przez świat i jego powaby może 
zatracić swoją duszę, rozproszyć się w tym wszystkim co dzieje się 
wokół niego, „doprowadzając swoje wnętrze do rozpadu na wiele 
fragmentów, stając się człowiekiem nieposkładanym”.65 W jaki spo-
sób może uleczyć swoją duszę, czyli, mówiąc psychologicznie, swoje 
zranione „ja” i uzyskać prawdziwą tożsamość?

Itinerarium duchowe nie jest możliwe do zrozumienia a tym bar-
dziej do urzeczywistnienia bez Chrystusa. Droga chrześcijańska jest 
drogą wyznaczona przez Jezusa, który pierwszy ją przeszedł i ciągle 
wzywa na nią swych uczniów, i dodaje im odwagi. W przekonaniu 
Nouwena, największym wyzwaniem ucznia Chrystusa jest „przyoblec 
się w Chrystusa”, utożsamić się ze swym Mistrzem, stać się „drugim 
Chrystusem”.66 Chrześcijanin wchodzi w głębszą relację z Chry-
stusem w Kościele, słuchając w liturgii Jego słowa, nauki zbawienia 
i czerpiąc życie Boże z sakramentów św., szczególnie z Eucharystii.

W Chrystusie człowiek pojmuje kim jest w relacji do Boga Ojca 
w Duchu Świętym i odkrywa wielkość swego całożyciowego wyzwa-
nia. Podjęcie go wymaga praktyki ćwiczeń duchowych, z których 
podstawową jest modlitwa. Pozostałe praktyki to post i troska o bliź-
nich. Na modlitwie człowiek winien uświadamiać sobie, że jest kimś 
wybranym, dzieckiem Bożym i że winien się nim w sensie moralnym 
i duchowym stawać (1 J 3, 1–2). Modlitwa pomaga w tym stawaniu 

 65 Tamże, s. 285.
 66 Tamże, s. 178.
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się, jeśli jest przeżywana jako wsłuchiwanie się w „głos” miłości Boga 
Ojca do swoich umiłowanych synów i córek.67

W takim rozumieniu staje się ona najpierw „ruchem” ku cen-
trum człowieka, ku Bogu, by następnie stać się także jego centrum 
odśrodkowym. Nouwen odwołuje się do obrazu koła od wozu, które 
można zobaczyć często w Holandii jako element dekoracyjny bram 
domów wiejskich i ścian restauracji. Jego widok pomagał mu zro-
zumieć „znaczenie przeżywania życia z perspektywy środka”. Pia-
sta koła – pisze – jest obrazem „serca” ludzkiego, „Serca” Bożego 
i „serca” świata, „miejsca”, w którym wszyscy pozostają ze sobą we 
wspólnocie, „centrum wszelkiej energii i wszelkiego ruchu, nawet jeśli 
często wydaje się, że jest zupełnie nieruchoma”.68 Dostrzegamy tu, iż 
modlitwa, kontemplacja jest źródłem łaski, której człowiek powinien 
poddać swoje zranione „ja” i źródłem działania nabierającego wartości 
moralnej i duchowej.

Droga chrześcijanina nie może być pozbawiona dyscypliny 
i ascezy. Jego postawa duchowa nie powinna jednak być wzorowana 
na sportowcu, który zmierza do opanowana swego ciała, aby spraw-
niej podlegało duchowi, ale ma na celu wytworzenie takiej dyspozy-
cji wewnętrznej, by móc z całą wolnością poddać się kierownictwu 
Chrystusa i Jego Ducha.69 Widząc, iż człowiek współczesny ulega 
tendencji zdobywania sukcesów, potrzebuje akceptacji i pochwał 
innych, i że działa nierzadko pod wpływem lęku o siebie i o zacho-
wanie swojej dobrej opinii, Nouwen akcentuje konieczność działania 
w duchu wolności czerpanej od Ducha Świętego.

Aby posiąść wolność duchową niezbędne jest oczyszczenie we-
wnętrzne i uwolnienie się tego, co człowieka zniewala. Nouwen nie 
tylko mówi o etapie oczyszczenia na drodze duchowej70, ale wskazuje 
na konieczność poddania się mu nawet w formie bolesnej. Za przy-

 67 H.J.M. Nouwen, Tu i teraz . Zanurzeni w Duchu Świętym, tłum. S. Obirek SJ, 
WAM, Kraków 1998, s. 122.
 68 Tamże, s. 15–16.
 69 H.J.M. Nouwen, Chleb na drogę, dz. cyt., s. 71.
 70 Tenże, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 11–13.
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kładem Chrystusa, który „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 
ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie przyjąwszy postać sługi ” (Flp 2, 6–7), także jego uczniowie są 
wezwani do ogołocenia się z fałszywych przywiązań zmysłowych, 
niechęci i agresji wobec innych, wszystkiego co utrzymuje człowieka 
w stanie osamotnienia i wrogości wobec bliźnich71 – i otwarcia się 
na swoje wewnętrzne duchowe „ja”, w końcu do przekroczenia siebie 
i zwrócenia się ku Bogu i innym, zwłaszcza najbardziej potrzebują-
cym. Pochwala życie ukryte jako formę życia służącą oczyszczeniu 
duchowemu przez słuchanie słowa Bożego i „całkowite uchwycenie 
się Boga”, i zdanie się na Niego. Nie uznaje oczyszczenia za jedynie 
pierwszą fazę itinerarium, bo twierdzi, że nigdy chrześcijanin nie 
uwolni się w pełni od wspomnianych uwarunkowań, a jedynie, z po-
mocą łaski Bożej, będzie mógł tę wolność w sobie poszerzyć i stać 
się bardziej wrażliwym na wartości duchowe. Nie przyjmuje też, iż 
itinerarium duchowe ma charakter linearny, jednokierunkowy, w tym 
sensie, że chrześcijanin jest w stanie zawsze postępować naprzód, nie 
zatrzymując się nigdy i nie popełniając błędów i grzechów.72 Nie do-
puszcza też możliwości „objazdów”, jakoby można było przyspieszyć 
na tej drodze, pomijając jej ważne etapy. Twierdzi, iż, pomimo tego, 
postęp moralny i duchowy jest możliwy, gdyż biorąc swój krzyż i idąc 
za Chrystusem (Mt 16, 24), chrześcijanin jest w stanie transcendować 
ułomną i grzeszną kondycję i nadać swemu życiu nowy kształt.

Etap oświecenia, o którym dowiadujemy się mniej z pism No-
uwena, jest u niego ściśle powiązany z medytacją nad słowem Bożym 
i z sakramentami, w tym z pogłębieniem świadomości chrztu, przez 
który stajemy się dziećmi światłości (Ef 5, 8; 1 Tes 5, 5).73 Nouwen 
łączy go także ze zdolnością „wprowadzenia umysłu do serca”, a więc 
z modlitwą prowadzącą do kontemplacji i samą kontemplacją, ze 
światłem Góry Tabor (Mt 17, 1–8) poszukiwanym przez hezychastów, 
o czym była mowa przy okazji opisu modlitwy serca. Przygotowuje 

 71 Tamże, s. 103, 43, 30.
 72 Tamże, s. 73.
 73 H.J.M. Nouwen, Chleb na drogę, dz. cyt., s. 299.
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ono chrześcijanina na doświadczenie krzyża. Chrześcijanie winni 
być nosicielami światła Bożego wśród ciemności świata.

Itinerarium duchowe kulminuje w zjednoczeniu człowieka z Bo-
giem. Nouwen ukazuje je jako cel życia duchowego, do którego czło-
wiek się przybliża, jeśli angażuje się z całych sił w urzeczywistnienie 
trzech wymienionych ruchów życia duchowego: ku głębiom własnego 
wnętrza, Bogu i ku innym. „Docierając do rdzenia naszej samotno-
ści – pisze – czujemy, że zostaliśmy dotknięci kochającymi dłońmi 
[Boga]”.74 Akcentuje doświadczenie bezwarunkowej jednoczącej 
miłości Boga, na którą człowiek winien odpowiedzieć swoją miłością 
pozbawiona lęku i trwogi. Szczególnie Eucharystia jest „miejscem” 
zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, którego żywa obecność przenika 
człowieka, przemienia i kształtuje na swe podobieństwo.75 Jedność 
z Chrystusem doświadczana w Jego Mistycznym Ciele, jakim jest Koś-
ciół, jest zarazem jednością z innymi członkami tego Ciała. Sprawia 
ją Duch Chrystusa udzielany wiernym w sakramentach św. Nouwen 
określa życie duchowe jako życie Ducha Bożego w nas i wskazuje na 
konieczność ciągłej uległości Jego natchnieniom76, aby mógł on rea-
lizować w nas swoje oczyszczające, oświecające i jednoczące z Bogiem 
w Chrystusie działanie.

Jako psycholog ksiądz Henri wskazuje na konieczność takiej inte-
gracji wewnętrznej, w której dochodzi do usunięcia rozdźwięku po-
między życiem świadomym i nieświadomym (ujawniającego się w np. 
w snach) człowieka i do zjednoczenia tych stron życia, jako warunku 
uzyskania dojrzałości chrześcijańskiej i ludzkiej. Owo „scalenie we-
wnętrzne” może się dokonać jedynie na modlitwie umożliwiającej nie 
tylko „najściślejszą więź z Bogiem”, ale będącej „zasadniczym ruchem 
życia duchowego spinającym wszystko”77, integrującym wszystko, 
całość życia człowieka we wszystkich jego wymiarach i relacjach. 

 74 Tenże, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 122.
 75 Tenże, Chleb na drogę, dz. cyt., s. 225; tenże, Serce do serca . Trzy modlitwy do 
Jezusa, tłum. R. Grzybowska, Verbinum, Warszawa 1995, s. 29.
 76 Tenże, Chleb na drogę, dz. cyt., s. 231.
 77 Tamże, s. 25; tenże, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 107.
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Czy jest możliwa na ziemi pełna doskonałość człowieka i definitywne 
zjednoczenie z Bogiem? Odpowiedź na to pytanie możemy wyczytać 
ze stwierdzenia Nouwena: „(…) wsłuchując się uważnie w swoje serce, 
zauważamy, że już właściwie dotarliśmy do domu, chociaż jeszcze cią-
gle pozostajemy w drodze”.78 W doskonałej formie dzieło przemiany 
duchowej człowieka dokona się dopiero w wieczności.

Z pism Nouwena wynika jednoznacznie, że duchowość chrześ-
cijańska winna polegać na głębokim zjednoczeniu z Bogiem i jed-
nocześnie być wpisana w relację do innych i głęboko zakorzeniona 
w świecie. Tych samych cech nabiera także itinerarium duchowe. 
Podobnie jak Tomasz Merton, nasz autor wielokrotnie pisze o wiel-
kiej odpowiedzialności chrześcijanina za świat i dziejące się w nim 
wydarzenia, wobec których nie powinien pozostawać on biernym, ale 
winien mieć wpływ na nie i współdziałając z Bogiem, Panem historii, 
czynić z historii ludzkiej historię zbawienia. „Czyż życie nasze – pyta 
Nouwen – ma być tylko ślepym bezosobowym następstwem zdarzeń, 
nad którymi nie mamy kontroli, czy też raczej drogą wiodącą ku 
osobistemu spotkaniu, w którym wszelkie nasze nadzieje i aspiracje 
sięgną spełnienia?”79 Zadaniem chrześcijanina jest więc odczytywać 
„znaki czasu”, umieć powiązać na modlitwie wydarzenia osobiste 
z wydarzeniami historii i czuć się współodpowiedzialnym za to, co 
się w niej wydarza, solidarnym z innymi i śpieszącym im z pomocą, 
współwinnym wszelkiego zła i gotowym pokutować za nie80 całym 
swoim życiem wnoszącym nadzieję na lepszy świat.

Podsumowując analizę pism Nouwena pod kątem objaśnienia 
natury itinerarium życia duchowego, należy wskazać na szczególny 
jego wkład w nowe rozumienie i objaśnienie drogi duchowej chrześ-
cijanina. Przejawia się ono w: 

 78 H.J.M. Nouwen, Chleb na drogę, dz. cyt. s. 209. Słowo „dom” w tym przypadku 
oznacza „serce”, do którego może zstąpić umysł, miejsce doświadczenia spotkania 
z Bogiem, stan kontemplacji. W tym sensie było używane często przez średnio-
wiecznych autorów piszących po łacinie, np. w formie: de domo interiori.
 79 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 48.
 80 Tamże, s. 47–48.
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1)  Ukazaniu personalistycznego wymiaru itinerarium. Nouwen 
objaśnia życie duchowe i jego drogę w taki sposób, że przy-
znaje w nim ważne miejsce osobie ludzkiej. Jak zauważono, 
centralne miejsce zajmuje w nim miłujący Bóg, pragnący 
zbawienia człowieka w Jezusie Chrystusie i pociągający go 
ku sobie mocą Ducha Świętego. Człowiek stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże jest zdolny do odpowiedzi na miłość 
Bożą i wezwany do miłowania bliźniego jak siebie samego 
(Mk 12, 31). Jego miłość nie jest reakcją automatyczną, lecz 
przeżyciem rodzącym się z relacji osobowej i wyrażającym 
się w relacjach osobowych kształtującym zarazem nową ja-
kość tych relacji. Poszukując drogi do Boga człowiek winien 
wnikać w siebie i transcendując siebie wchodzić w relację 
z Tym, który jest większy od ludzkiego serca. Jego osobowe 
relacje winny być przeżywane jako „wyjście” z siebie ku innym 
w akcie miłości i „wejście” w świat drugiej osoby; „wyjście” 
z niej i zapraszanie jej do siebie, do swej „wolnej przestrzeni”, 
aby okazać jej gościnność (w sensie objaśnionym). Dążenie do 
budowania tego typu relacji z innymi w miłości ewangelicznej, 
będącej darem Ducha i przeżywanej najpierw na biegunie 
własnej samotności, a następnie w relacji do innych – uka-
zuje osobowy charakter tego itinerarium będący realizacją 
przykazania miłości Boga i bliźniego. 

2)  Ukazaniu psychologicznego tła i psychicznych uwarunko-
wań życia duchowego, Nouwen nie podziela optymistycznej, 
dystansującej się wobec grzechu, wizji natury ludzkiej, właś-
ciwej dla psychologii humanistycznej i jej ideału samorea-
lizacji, selfizmu81, lecz rozpoznaje obecne w niej zranienia 
spowodowane grzechem i ukazuje kierunek przemiany tej 
natury w poddaniu się człowieka uzdrawiającemu i uświęca-
jącemu działaniu łaski Bożej i Ducha Świętego przenikającego 

 81 Według Paula Vitza, Fromm, Rogers, Maslow i May zostali uznani za najczyst-
szych” i najbardziej wpływowych teoretyków psychologii „ja”, P. Vitz, Psicologia 
e culto di sé . Studio critico, dz. cyt., s. 109.
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dogłębnie serce człowieka i przekształcającego całość jego 
bytu i jego relacje: do siebie samego, Boga, innych i do świata 
rzeczy. W sposób wnikliwy identyfikuje tło życia duchowego, 
jaki tworzą pary biegunów (osamotnienia – samotności, od-
powiadającej relacji człowieka do samego siebie; wrogości 
– gościnności, odpowiadającej relacji do innych; złudzenia 
nieśmiertelności – modlitwy, wyznaczającej relację człowieka 
z Bogiem), ukazuje obecne między nimi napięcia i sposób 
przezwyciężenia ich w otwarciu się człowieka na łaskę Bożą 
– przyjmowaną przez niego coraz bardziej w przejściu od bie-
guna osamotnienia do bieguna samotności i modlitwy serca 
– i możliwości zakorzenienia w relacji do Boga swej relacji do 
siebie samego i do innych. Dzięki rozpoznaniu odmiennych 
praw rządzących życiem emocjonalnym (prawo zmienności; 
możliwość wpływu emocji na życie duchowo-religijne) i du-
chowym, religijnym (prawo łaski i jej zdolność „zakorzenienia 
się” w naturze ludzkiej; przemiana tej natury), itinerarium 
duchowe ukazuje się jako droga ciągłego przenikania się po-
ruszeń natury i łaski.82 Wolność duchowa jest możliwa na tej 
drodze jako owoc zmagania się z pomocą łaski Bożej o usytuo-
wanie centrum swego życia w sercu, a spełnienie się jako owoc 
transcendowania siebie samego i przeżywania owej wolności 
w duchu miłości ewangelicznej i służby innym.

3)  Ukazaniu eklezjalnego wymiaru itinerarium duchowego. 
Z tej racji, iż chrześcijanin przynależy do ludu Bożego wę-
drującego z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych, jego 
itinerarium duchowe jest włączone w itinerarium Kościoła 
pielgrzymującego do niebieskiego Jeruzalem. Według No-
uwena, wszystkie eklezjalne wspólnoty winny strzec się po-
kusy stania się „szczęśliwą rodziną” nadzwyczaj wrażliwych 
na siebie osób czy grupą wzajemnej adoracji, winny natomiast 

 82 Por. J.- F. Catalan, Duchowość a psychologia . Jak odróżnić wezwania Boga od 
własnych pragnień?, tłum. Z. Pająk, eSPe, Kraków 2007, s. 22–24.
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być wspólnotami żyjącymi nadzieją na paruzję Chrystusa.83 
To ich oczekiwanie nie zwalnia ich z tego, by spotykając in-
nych na drodze do Boga, odpowiadać z całym zaangażowa-
niem na ich potrzeby duchowe i materialne i zapraszać ich do 
swej wspólnoty, przekazując im ducha nadziei chrześcijańskiej 
i ucząc ich postawy „cierpliwego oczekiwania” na czas, kiedy 
„Bóg stanie się wszystkim we wszystkich”.

Streszczenie
Znane z historii duchowości różne określenia itinerarium duchowego, 
takie jak: „drabina duchowa”, „droga” (droga życia i śmierci; trzy drogi: 
oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia albo początkujących, postępują-
cych i doskonałych), „siedem mieszkań” twierdzy wewnętrznej, jaką jest 
dusza, są pewnymi schematami myślowymi wyznaczonymi przez epokę 
czy kulturę mistrzów życia duchowego. Dlatego też dziś wskazuje się na 
niewystarczalność owych schematów do współczesnego wyobrażenia i opisu 
drogi do Boga.

Artykuł niniejszy ukazuje Henriego Nouwena († 1996) kategorię „spot-
kania” jako kategorię powiązaną z klasycznym schematem drogi duchowej 
i przydatną we współczesnym pełniejszym jej objaśnieniu. Autor ukazuje 
najpierw trzy formy spotkania (ze sobą samym; z innymi osobami; z Bo-
giem) na drodze wiary do Boga, następnie objaśnia właściwe dla nich we-
wnętrzne bieguny doświadczenia, istniejące pomiędzy wymienionymi 
formami spotkaniami powiązania i uwarunkowania, na końcu opisuje 
następujące po sobie fazy rozwoju życia duchowego, jego naturalne (psycho-
logiczne) podłoże i nadprzyrodzone uwarunkowania. Kategoria spotkania 
ujawnia się jako bardzo odpowiednia do uwydatnienia personalistycznego 
i psychologicznego charakteru itinerarium duchowego.

Summary
Known from the history of spirituality the different descriptions of spiritual 
itinerary such as: “spiritual ladder”, “path” (path of life and death; three 
paths: purification, enlightenment and union or beginners, progressive 
and perfect), the “seven dwellings” of the inner fortress, which is the soul, 

 83 H.J.M. Nouwen, Przekroczyć siebie…, dz. cyt., s. 150–151.
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are certain mental patterns defined by the epoch or culture of the masters 
of spiritual life. Today, therefore, the insufficiency of these schemas has 
been pointed out to the present image and description of the path to God.

This article shows Henri Nouwen “meeting” category as the category 
associated with the classical schema of the spiritual path and useful in the 
modern, fuller its explanation. First, the author shows three forms of mee-
ting (with myself, with other people and with the God) on the way of faith 
to the God. Next he explains the adequate for those the internal poles of 
experience, existing among mentioned above forms meetings of connections 
and conditions. At the end he describes the successive phases of spiritual life, 
its natural (psychological) background and supernatural conditions. The 
meeting category discloses itself as the very adequate to enhance personal 
and psychological character of the spiritual itinerary.

Słowa kluczowe: spotkanie; osamotnienie – samotność; wrogość – gościn-
ność; złudzenie nieśmiertelności – modlitwa serca

Keywords: meeting; loneliness – solitude; enmity – hospitality; the illusion 
of immortality – the prayer of the heart
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CZY NAUKA ZASTĄPI RELIGIĘ?
Can science replace religion?

Tak i nie. Próbując odpowiedzieć na pytanie „czy nauka zastąpi 
religię?”, należy uświadomić sobie, jakie są źródła i funkcje nauki 
i religii w życiu człowieka. Głównym składnikiem religii jest wiara, 
a głównym składnikiem nauki jest wiedza. Nie jest to jednak podział 
dychotomiczny, ponieważ w nauce jest wiele elementów wiary, a re-
ligia wnosi także wiele do nauki.

Zastanówmy się przez moment nad źródłami religii. Prawdo-
podobnie pierwszym źródłem wiary, podążając za myślą Alberta 
Einsteina, był lęk ludzi przed śmiercią i ból po utracie najbliższych. 
Archeologowie dają nam wiedzę o tym, że ludzie już od tysięcy lat 
przywiązywali dużą wagę do pochówku zmarłych oraz że do gro-
bów wkładano różne przedmioty, sądząc, iż mogą być przydatne 
na drugim świecie. Lęków i obaw było tak wiele, że siłom przyrody, 
kataklizmom, wojnom, głodowi itd. przypisywano znamiona bó-
stwa. W tym kontekście odchodzenie od religii we współczesnych 
społeczeństwach wydaje się nie być wcale powodowane wpływem 
rozwoju nauki. Wynika to raczej z faktu, że lęku i bólu w zamożnych 
społeczeństwach jest mniej i mało kto się obawia, iż będzie chodził 
głodny, straci dom czy dotknie go groza wojny. Niemniej podstawowe 
uczucia lęku i bólu pozostają obecne i z tego powodu nauka najpraw-
dopodobniej nie zastąpi religii.

Religia i kościoły spełniają również inną ważną funkcję w spo-
łeczeństwie. Dają poczucie wspólnoty. Współcześnie większość lu-
dzi żyje w dużych miejskich skupiskach, ale jednocześnie jesteśmy 
bardziej rozproszeni uczuciowo, aniżeli pierwotni ludzie, których 
plemiona stanowiły wielkie rodziny. Teraz jesteśmy bardziej samotni. 

Zagadnienia religijno-naukowe
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Biorąc udział w nabożeństwie, nawiązujemy więź i stajemy się częścią 
wspólnoty. Ma to duże znaczenie psychologiczne. Dlatego nauka nie 
zastąpi religii i dobrze, że tak będzie. Nauka początkowo rozwijała 
się dla zaspokojenia konkretnych potrzeb np.: astronomia polep-
szyła nawigowanie na oceanach, geometria umożliwiła precyzyjne 
pomiary powierzchni ziemi. Nauka początkowo przez wiele wieków 
nie dawała całościowego obrazu świata. Takie intelektualne obrazy 
funkcjonowały natomiast w religii.

Osiągnięcia religii
Pierwszym dużym osiągnięciem religii w naszym regionie był mo-
noteizm. Było to wielkie wydarzenie, gdyż nastąpiło odejście od po-
liteizmu ku monoteizmowi. Można stwierdzić, że była to pierwsza 
wielka unifikacja. Dążenie przez naukowców (zwłaszcza fizyków) 
do objaśnienia świata jedną zwartą teorią może się wydawać być 
dalszym ciągiem wielkiego monoteizmu, który zawdzięczamy juda-
izmowi. Okazał się on być najlepszym rozwiązaniem, czego dowodzi 
powstanie chrześcijaństwa, a później islamu. O trudnościach poko-
nania politeizmu świadczy treść pierwszego przykazania. Nie mówi 
ono o tym, co wydawać by się mogło najważniejsze tj. nie zabijaj, 
nie cudzołóż, nie kradnij, lecz o tym, że nie będziesz miał Bogów 
cudzych przede mną.

Odnosząc się do Biblii, to dosłowna interpretacja pierwszego roz-
działu Księgi Rodzaju, która mówi o stworzeniu świata w sześć dni, 
była przez całe wieki zarówno przez teologów, jak i kościoły interpre-
towana dosłownie, dogmatycznie i używana była do zwalczania nauki. 
Wręcz utrudniała rozwój nauki, a w szczególności teorię ewolucji 
Darwina w XIX w., która była przez Kościół nie uznawana. Kościół 
katolicki już od dłuższego czasu odszedł od dosłownej i dogmatycznej 
interpretacji słów o stworzeniu świata w ciągu sześciu dni. Natomiast 
wśród protestantów, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, znaj-
dziemy jeszcze fundamentalistów, którzy wykazują przywiązanie 
do dosłownego znaczenia słów Biblii i nie akceptują teorii Darwina. 
Można jednak postarać się wyłowić z Księgi Rodzaju treść naukową. 
Biorąc pod uwagę, kiedy została ona napisana, a będzie to zapewne 
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około trzech tysiący lat temu, można powiedzieć, że to tekst genialny. 
W tamtych czasach w zasadzie nie było żadnych obserwacji i da-
nych o tym, jak powstała ziemia, nie wiedziano nic o wszechświecie, 
o układzie słonecznym oraz o tym, jak rozwijało się życie na naszej 
planecie. Jednak genialni twórcy Biblii, używając intuicji, doszli do 
tego, że po pierwsze wszechświat nie jest wieczny, że musiał kiedyś 
powstać. Po drugie, ważną kwestią było powstanie ziemi, oddziele-
nie się wód od lądów. My tymczasem nie wiemy wciąż dokładnie, 
jak powstał układ słoneczny, a twórcy Biblii z Bliskiego Wschodu 
postawili już dawno taki problem naukowy, który jest jednym z naj-
ważniejszych w nauce. Naszkicowali już wtedy rozwiązanie, które 
zawiera elementy prawdziwe. Najpierw musiało się stać coś astro- 
i geofizycznego, później mogła na ziemi dopiero powstać roślinność. 
W następnej kolejności świat zwierzęcy i człowiek. W zasadzie to 
szkic teorii ewolucji Darwina, która powstała kilka tysięcy lat później, 
wcale nie tak dawno temu, bo w XIX w. Właśnie to jest genialne, że 
prawdopodobnie Księga Rodzaju miała wpływ na uczonych, którzy 
następnie podejmowali pracę naukową.

Albert Einstein w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził, że: 
„Wierzę w Boga Spinozy1, który objawia się w harmonii wszystkiego, 
co istnieje, ale nie w Boga, który interweniuje w losy i uczynki ludzi.” 
Druga myśl Einsteina, którą chcę przytoczyć mówi o tym, że jeste-
śmy jak małe dziecko wchodzące do wielkiej biblioteki wypełnionej 
książkami w różnych językach. Dziecko wie, że ktoś musiał napisać 
te książki, ale nie wie kto i jak. Domyśla się tajemniczego porządku 
w układzie tych książek, ale nie wie, jaki on jest. W zasadzie my tak 
patrzymy na otaczający nas świat. Widzimy regularności, prawa 
i budujemy coraz głębsze teorie, ale to stanowi tylko jeden poziom. 

 1 Benedictus (Baruch) Spinoza (1632–1677) był, jak Einstein, pochodzenia żydow-
skiego. Spinoza reprezentował racjonalizm: dualizmowi Kartezjusza przeciwstawiał 
monizm, uznając istnienie tylko jednej, jedynej substancji, czyli Boga utożsamianego 
z naturą (przyrodą). W roku 1656 Spinoza został wyklęty przez rabinów żydowskich 
i wysiedlony z Amsterdamu (por. Mała encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 
1959, s. 899).
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Pytanie pojawia się oczywiście, kto te „książki ułożył”? Skąd się biorą 
prawa i kto je nadał? Ludzie religijni powiedzą, że tak właśnie stworzył 
je Pan Bóg. Dla wielu jednak nie będzie to wyjaśnienie wystarczające 
i stwierdzą, że jest to wypełnienie naszej niewiedzy słowami, które 
nic nie objaśniają.2

Aspekty metafizyczne w fizyce
Przez metafizyczne aspekty rozumiemy tu takie pytania dotyczące 
fizyki, na które obecnie nie można odpowiedzieć, ani na drodze 
teoretycznej, ani przez zaproponowanie doświadczenia. Tzw. teoria 
najmniejszego działania3, później określana zasadą Hamiltona4 to 
ciekawy wynik teoretyczny pochodzący z XIX w. Budziła ona wielkie 
emocje wśród fizyków, a także filozofów. Nazywano ją nawet zasadą 
teologiczną, a niektórzy wskazywali, że to element teologii, gdyż widać 
interwencję Boga. W zasadzie nie wiadomo było z jakiego powodu 
równania zawarte w teorii można wszystkie wyprowadzić z zasady 
najmniejszego działania. Zasadzie tej przez długi czas przypisywano 
pochodzenie metafizyczne, ale sprawy się zmieniły wraz z powsta-
niem i rozwojem mechaniki kwantowej. Okazało się, że w ujęciu 
Richarda Feynmana5 dosyć łatwo jest zrozumieć, dlaczego teorie 
minimalizujące działania muszą odpowiadać teoriom klasycznym.

 2 Zob.: W. Kopczyński, A. Trautman, Czasoprzestrzeń i grawitacja, PWN, War-
szawa 1981.
 3 Zasada najmniejszego działania – podstawowa zasada wariacyjna, służąca 
do znajdowania równań ruchu układów fizycznych złożonych z jednej lub wielu 
cząstek. Znanych jest kilka sformułowań tej zasady: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Zasada_najmniejszego_dzia%C5%82ania [dostęp: 24.04.2015 r.].
 4 William Rowan Hamilton (ur. 4 sierpnia 1805 r. w Dublinie, zm. 2 września 
1865 r.) – matematyk, astronom i fizyk irlandzki, http://pl.wikipedia.org/wiki/
William_Rowan_Hamilton [dostęp: 24.04.2015 r.].
 5 Richard Phillips Feynman (ur. 11 maja 1918 r. w Nowym Jorku, zm. 15 lutego 
1988 r. w Los Angeles) – amerykański fizyk teoretyk. Jeden z głównych twórców 
elektrodynamiki kwantowej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1965 r. 
za niezależne stworzenie relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej.

http://lubimyczytac.pl/autor/59866/wojciech-kopczynski
http://lubimyczytac.pl/autor/59867/andrzej-trautman
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Kolejnym problemem są stałe bezwymiarowe w fizyce. Ze stałych 
takich jak stała Plancka6, można zbudować stałą bezwymiarową, 
która nazywa się stałą struktury subtelnej, której wielkość to kwadrat 
wartości ładunku. Zachodzi problem, skąd taka stała się w ogóle 
bierze. Jako pierwszy tą sprawą zafascynował się Arthur Stanley Ed-
dington.7 Niestety nie udało mu się tego problemu wyjaśnić. Ten sam 
problem motywował prof. Andrzeja Staruszkiewicza8, który uważa, 
że wielkość tej stałej należy obliczyć jako warunek zgodności teorii 
elektrodynamiki kwantowej. Kolejny przykład to siła przyciągania 
protonu i elektronu, czyli siła przyciągania elektrycznego i porów-
nanie jej z przyciąganiem grawitacyjnym elektronu i protonu, gdzie 
stosunek tych sił jest niezwykle mały. Małe są szanse na obliczenie tej 
siły grawitacyjnej, gdyż wynosi ona bardzo mało: około 10-40. Paul 
Dirac9 twierdził, że małe są szanse na takie obliczenia i zauważył, 
że tę liczbę otrzymuje się także, gdy wyrazi się wiek wszechświata 
(a z grubsza znamy go ze stałej Hubbla10) w jednostkach atomowych, 
to jest to też mniej więcej 10-40. Dirac podkreślał, że są to liczby 
równe, tzn. stała grawitacji nie jest w istocie stałą lecz jedynie funk-
cją czasu i maleje wraz z jego upływem. To już nie jest metafizyka, 

 6 Stała Plancka (oznaczana przez h) jest jedną z podstawowych stałych fizycznych. 
Ma wymiar działania, pojawia się w większości równań mechaniki kwantowej.
 7 Arthur Stanley Eddington (ur. 28 grudnia 1882 r. w Kendal, zm. 22 listopada 
1944 r. w Cambridge) – brytyjski astrofizyk działający na początku XX wieku.
 8 Andrzej Staruszkiewicz (ur. 15 stycznia 1940 r. w Desznie, obecnie część Ry-
manowa Zdroju) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, wykładowca akademicki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, 
członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
 9 Paul Adrien Maurice Dirac (ur. 8 sierpnia 1902 r. w Bristolu, zm. 20 paździer-
nika 1984 r. w Tallahassee) – angielski fizyk teoretyk. Jeden z twórców mechaniki 
kwantowej i elektrodynamiki kwantowej, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki 
w roku 1933 za wkład w rozwój mechaniki kwantowej.
 10 Prawo Hubble’a to podstawowe prawo kosmologii obserwacyjnej, wiążące odle-
głości galaktyk r z ich tzw. prędkościami ucieczki v (których miarą jest przesunięcie 
ku czerwieni z), http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Hubble%E2%80%99a [dostęp: 
24.04.2015 r.].
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a fizyka. Na podstawie rozmaitych obliczeń i pomiarów okazało się, że 
Dirac nie miał jednak racji, gdyż stała grawitacyjna się nie zmienia.11

Kolejna stała związana jest z siłami jądrowymi. Nie wdając się 
w teoretyczne rozważania, to dzięki tym siłom powstają pierwiastki. 
Dzieje się tak właśnie dzięki siłom jądrowym, które tylko na krót-
kich odległościach mają znaczenie, a wielkość tych sił z nieznanych 
względów jest cudownie dobrana. Gdyby były trochę mniejsze, to nie 
mogłyby powstać cięższe jądra, takie jak jądro tlenu, azotu, węgla, 
które są przecież niezbędne do życia w znaczeniu, jakie je znamy 
i rozumiemy. Jeśli byłyby trochę słabsze, to nie byłoby po prostu 
pierwiastków. Natomiast gdyby były jeszcze silniejsze, to cały wodór 
połączyłby się w hel i nie byłoby już wodoru, a bez wodoru nie mo-
głoby być wody, a zatem życia.

Fizycy i astrofizycy badali te oraz inne stałe i okazało się, że gdyby 
zmienić odrobinę te stałe, to np. nie mogłyby powstać gwiazdy po-
dobne do naszego słońca, świecące przez wiele miliardów lat, a to 
przecież warunek niezbędny do powstania życia. Wzbudza to oczy-
wiście wielkie zainteresowanie i są różne próby odpowiedzi na to, 
dlaczego tak jest. Jedną z takich odpowiedzi jest tzw. teoria inteli-
gentnego projektu. Jest to koncepcja filozoficzna, która utrzymuje, 
że wyjaśnieniem dla pewnych cech wszechświata i żywych organi-
zmów jest siła sprawcza, jakaś „inteligentna przyczyna”, a nie tylko 
działające samoistnie niesterowane procesy przyrodnicze, takie jak 
dobór naturalny i ewolucja. Jest to współczesny wariant tradycyjnego 
argumentu teleologicznego na istnienie Boga, zmodyfikowanego tak, 
by uniknąć wskazania projektanta, co do natury lub tożsamości.12 
Wbrew powszechnemu mniemaniu, koncepcja ta nie stoi w opozycji 
do teorii Darwina, jako że ta ostatnia jest teorią ściśle biologiczną, 
opisującą tylko mechanizmy zmian, a nie ich przyczynę czy celowość. 
Jest wykorzystywana politycznie w stanach tzw. „pasa biblijnego” 

 11 P. Dirac, Pin structures and the modified Dirac operator, „Journal of Geometry 
and Physics” 1995, nr 17, s. 283–297.
 12 R.L. Numbers, The Creationists, Expanded Edition, Harvard University Press, 
2006, s. 373, 379–380.
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USA do zwalczania teorii ewolucji.13 Reprezentują ją głównie fun-
damentaliści. W sensie ścisłym, inteligentny projekt to twierdzenie, 
że możemy odróżniać cechy powstałe w wyniku procesów czysto 
naturalistycznych, bez żadnego udziału inteligencji, od tych, w któ-
rych powstanie zaangażowany musiał być jakiś rozumny czynnik.14 
Kolejny pogląd stwierdza wielość światów, czyli istnienie równolegle 
lub nieskończenie wiele wszechświatów ze wszystkimi możliwymi 
stałymi. Jednak z jakiegoś względu tylko w jednym powstało życie 
i my tu żyjemy.

Inna zasada, o której należy wspomnieć to tzw. zasada antro-
piczna. Jest to koncepcja filozoficzna, odnosząca się do kosmologii, 
zgodnie z którą fundamentalne stałe fizyczne (stała Plancka, pręd-
kość światła, stała grawitacji itp.) mają dokładnie takie wartości, by 
umożliwić powstanie życia, a w szczególności umożliwić pojawienie 
się istoty myślącej, człowieka, na Ziemi. Zasada ta jest próbą odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego prawa fizyki są takie, jakie są. Sugeruje 
ona odpowiedź, że gdyby prawa fizyki były inne, nikt nie mógłby 
ich poznać, ponieważ pojawienie się inteligentnego obserwatora nie 
byłoby możliwe. Zwolennicy zasady antropicznej przedstawiają do-
wody, że minimalne zmiany stałych fizycznych, np. stałej Plancka 
uniemożliwiłyby istnienie wszechświata w obecnej formie, o czym 
już wspominałem.15 Brandon Carter16 zaprezentował swoje poglądy 
o zasadzie antropicznej stwierdzając: „cogito ero mundur telis est” 
co znaczy „myślę, dlatego świat jest taki, jaki jest”. Tę zasadę antro-
piczną, mówiącą że gdyby było inaczej, to by nas nie było, sformułował 
w Krakowie na konferencji Międzynarodowej Unii Astronomicznej 
w 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika.

 13 S. Baxter, Darwin put to flight in Bible Belt, „Times Online” z 30 stycznia 2005 r.
 14 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_projekt [dostęp: 24.04.2015 r.].
 15 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_antropiczna [dostęp: 24.04.2015 r.].
 16 Brandon Carter, ur. 1942 w Australii. Fizyk teoretyk najlepiej znany ze swojej 
pracy nt. czarnych dziur i za użycie antropicznych pryncypii we współczesnych ich 
formach.
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Będąc w połowie rozważań, powtórzmy raz jeszcze pytanie: czy 
nauka faktycznie zastąpi religię? Otóż wydaje się, że nauka zastą-
piła religie w tych wszystkich wypowiedziach, które się odnoszą do 
opisu świata materialnego, czyli inaczej mówiąc świata fizycznego. 
Choć z początku wydawała się zawierać kosmogonię i kosmologię, 
czyli opisy rozwoju przyrody na naszej planecie. Tak właśnie było to 
rozumiane przez całe wieki, aż do niedawna. Zatem to rozróżnienie 
jest teraz rzeczą oczywistą, jednak jak ono się zaczęło? Przykładem 
może być zjawisko fizyczne, które obecnie wydaje się nie mieć przed 
nami już żadnych tajemnic. Chodzi o tęczę. Jest to zjawisko dokładnie 
zbadane już w XVII w. Tymczasem w Biblii tęcza jest znakiem. Jest 
znakiem przymierza zawartego z Noe. Przymierza, które odnosi się 
do wszelkich stworzeń, a nawet ziemi. Jest powiedziane w Księdze 
Rodzaju: „(…) łuk mój położyłem w obłokach (…)”. Dosłowna inter-
pretacja wskazywałaby, że wcześniej tęczy nie było, a teraz się pojawiła 
w wyniku sprawczego aktu Boga. Zapewne w dawnych czasach wielu 
tak to właśnie rozumiało, jako cudowne, zapewne rzadkie, zjawisko, 
które musi mieć swojego stwórcę. Rabbi Nahmanides17 pisał w spo-
sób następujący: „(…) należy przyjąć pogląd, że tęcza jest odbiciem 
słońca w wilgotnej atmosferze, a zatem werset z Tory „(…) łuk swój 
położyłem w obłokach od dnia stworzenia będzie teraz znakiem 
przymierza między mną a wami (…)”. Zatem Rabbi uznaje naukowe 
pochodzenie zjawiska, ale uważa, że ta fizyczność wcale nie jest naj-
istotniejsza, bo trzeba widzieć tęczę jako znak. Ma to przypominać 
o przykazaniach. Fizyczna strona takiego znaku nie ma znaczenia, 
gdyż znak musi mieć jakąś formę – a jaką, to nie jest istotne, gdyż 
liczy się tylko jego funkcja. Tęcza przypomina o Bożym miłosier-
dziu, którego tak żywotnie potrzebujemy oraz ma nam wszystkim 
przypominać, że potrzeba nam miłosierdzia oraz umiarkowania 
w potępianiu. W ten sposób zjawisko naturalne, które jest cudownie 
piękne, może nabierać poza fizycznego i ponadczasowego sensu, 

 17 Nahmanides, znany także jako Rabbi Moses ben Naḥman Girondi, Bonastruc ça 
Porta oraz pod akronimem Ramban (ur. 1194 w Geronie, zm. 1270 w Palestynie) – 
kataloński rabin, komentator biblijny, lekarz, filozof i kabalista.
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którego żadne postępy w fizyce atmosfery i optyce nie zmienią. Jest 
to bardzo dobry model, który pokazuje na czym polega introwersja 
i na czym polega jej przezwyciężenie, między nauką a religią. Nie jest 
jednak zupełnie jasne, że każdą kontrawersję tego typu można łatwo 
objaśniać. Niemniej obecnie nie ma ludzi, którzy by kwestionowali 
naukowe wyjaśnienie pochodzenia tęczy. Jest jednak wielu funda-
mentalistów, którzy kwestionują nauki przyrodnicze np. kosmologię, 
ewolucję i starają się rozumieć to bardziej dosłownie. Można stwier-
dzić, że są to osoby próbujące mówić, że tęcza jest czymś innym niż 
zjawiskiem fizycznym. Jest to na tyle naiwne, że ośmiesza religię, 
gdyż według słów Emanuela Levinasa18 „(…) nie istnieje kosmo-
logia, jedynie figury przemawiające do religijnej duszy”. Cytat ten 
oddaje wiele kontrowersji, które pojawiły się już wcześniej. Zatem 
odpowiedź na pytanie: czy nauka zastąpi religię, jest możliwa. Tak, 
zastąpi ją, ale nie całkowicie. Można powiedzieć: zastąpi, ale… Opis 
zjawisk pozostanie zgodny z nauką, natomiast wartość i znaczenie 
to coś osobnego, o czym nauka nie ma nic do powiedzenia. Nauka 
bada „co?” i „jak?”, ale nie „po co?” oraz „jaki to ma sens?”. Do tego 
sfera w jakiej religia funkcjonuje jest niezbędna. Czy między religią, 
a naukami przyrodniczymi ta kontrowersja wyczerpuje problemy 
związane z innymi kontrowersjami? Otóż nie. Oprócz tego istnieje 
inny typ zatargu odnoszący się do kwestii historycznych. Znajdują się 
różne rzeczy opisane w księgach, które zawierają elementy historyczne 
lub wyglądające na historyczne. Czasem zastosowanie może być po-
dobne jak w przypadku tęczy. Tęcza występuje w opowieści o Noe, 
która ma charakter historyczny. Gdyby potraktować ją, jako zwykłą 
historię, którą piszą historycy na współczesnych uniwersytetach, to 
nie bardzo ona mogłaby się obronić. Dlatego, że te wszystkie naiw-
ności w postaci Arki, par zwierząt itd. trudno naukowo uzasadnić, 
chociaż nie da się ich również konkluzywnie obalić. Zamiast pytać 
o prawdziwość historyczną tej opowieści, spytajmy o przesłanie. Otóż 
jednym z głównych wniosków z tej opowieści jest to, że wszyscy 

 18 Emmanuel Levinas, ur. 12 stycznia 1906 w Kownie, zm. 25 grudnia 1995 w Pa-
ryżu – filozof francuski oraz komentator Talmudu.
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na świecie pochodzą od Noego, a więc są rodzinnie spokrewnieni. 
Zatem niezależnie od różnic i konfliktów, braterstwo jest stanem 
naturalnym. Podobnie jest zresztą w opowieści o Adamie i Ewie, 
prarodzicach nas wszystkich. Ta opowieść, a zwłaszcza ta o raju, 
zawiera więcej motywów, które można rozumieć w sposób, który 
jest godny człowieka współczesnego, który akceptuje zarówno fizykę, 
antropologię, historię, czy archeologię, uprawiane na naszych uniwer-
sytetach. Chodzi tu nie tyle o historię, co raczej o quasi historię, czy 
mit. Mit w szlachetnym sensie, a nie w sensie fałszu, czy złudzenia. Są 
to opowieści, które przekazują prawdy inne niż te, które odkrywają 
historycy. W takim sensie mit znalazłby miejsce nawet w naszych 
czasach i to nie tylko w odniesieniu do dzieci i ludzi słabo wykształ-
conych, ale również uczestników życia uniwersyteckiego. Niestety 
ludzie kwestionują mit, nawet ci wykształceni, i przyrównują go do 
opowieści o św. Mikołaju. Postulują, że lepiej jest powiedzieć po pro-
stu, że pochodzimy od wspólnego przodka. Nauka tego jednak nie 
wykryje. Są jednak prawda hipotezy o wspólnym przodku z Afryki, 
o Ewie Mitochondrialnej19, natomiast bez względu na to jak mocno 
są one potwierdzone to jednak może się okazać, że nowe odkrycia je 
podważą, że powstanie nowa hipoteza homo flurescencis20, którego 
pokrewieństwo z homo sapiens jest kwestią sporną. Może się pojawić 
ważny dowód, że ludzie pochodzą od różnych przodków. Nie będzie 
raczej naukowego dowodu na to, że jesteśmy jedną wielką rodziną. 
Nasze braterstwo musimy raczej przyjmować, jako pewien aksjomat, 
czy raczej właśnie dogmat, który odpowiada naszej wrażliwości, ale 
pozostaje dogmatem. Czy jest to coś więcej, aniżeli mit o Adamie 
i Noe? W gruncie rzeczy jest to coś mniej, ponieważ tamte mity 

 19 Mitochondrialna Ewa – we współczesnej genetyce hipoteza o istnieniu kobiety, 
od której pochodzą współcześni ludzie, która prawdopodobnie żyła ok. 200 tys. 
lat temu. Nazwa mitochondrialna Ewa pochodzi od sposobu określenia jej wieku 
w badaniach naukowych, do których wykorzystano geny zawarte w ludzkich 
mitochondriach.
 20 Homo floresiensis (człowiek z Flores) – wymarły gatunek hominida, wyróż-
niający się drobną budową ciała i niewielkim mózgiem, odkryty w 2003 w Liang 
Bua – wapiennej jaskini na indonezyjskiej wyspie Flores.
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tworzą fundamenty naszej kultury, a przynajmniej do niej należą. 
Są to opowieści zawierające szereg warstw interpretacyjnych, uzu-
pełnień i działają na nas i naszą wyobraźnię. Zupełnie inaczej niż 
sformułowania typu „braterstwo”. Jednym słowem widać, że odpo-
wiedź pozytywna na tytułowe pytanie: czy w zakresie tego, co fizyczne 
oraz tego, co historyczne, jest nierozłącznie związana z odpowiedzią 
negatywną. Rzecz jasna, odpowiedź negatywna jest równie naturalna 
jak odpowiedź pozytywna. Nie chodzi tu nawet o tak prostą rzecz, 
że więcej ludzi zna religię, a znacznie mniej naukę. Wydaje się, że są 
pewne skutki wspaniałej pod wieloma względami nauki nowożytnej, 
które można określić, jako wątpliwe, a nawet destrukcyjne. 

Scjentyzm i redukcjonizm
Należy wyjaśnić tą mocną tezę, że skutki są destrukcyjne. Scjentyzm 
jest to przekonanie, że nauka nowożytna daje już cały obraz świata. 
To swego rodzaju pozytywizm, a świadome jego propagowanie za-
częło się od Davida Huma.21 Jest to założenie, że rzeczywista jest 
tylko przyroda, czyli materia zorganizowana, jaką postrzegamy zmy-
słami, czy ich przedłużeniami tj. instrumentami naukowymi. Materia 
nie jest traktowana naiwnie, lecz, jako energia i informacja. Mamy 
możliwość używania świata jako pola dla różnych teorii złożoności, 
probabilistyki, chaosu i zawartego w nim wyższego porządku itd. 
Jednym słowem, jest dużo różnych podejść, które są scjentystyczne. 
Taki scjentyzm wiąże się właśnie z redukcjonizmem. Wszystko, co 
się dzieje ma swoje podłoże materialne i to jest bardzo mocna teza. 
Natomiast w związku z tym uznaje scjentyzm, że właśnie tylko to jest 
realne, a cała reszta jest subiektywna, nieistniejąca. Nauka wszystko 
traktuje, jako pewien obiekt, jako „TO”. Tymczasem w  świecie, 
w którym żyjemy są takie realności, które określa się słowami jak 
„JA”, „TY”, „MY”, WY”. Tym zajmuje się filozofia i to jest obecne też 
w sferze, w którą kieruje się religia. Obiektywistyczne spojrzenie na 

 21 David Hume (ur. 26 kwietnia 1711 w Edynburgu, zm. 25 sierpnia 1776 tamże) – 
filozof, pisarz i historyk urodzony w Szkocji, wychowany w Anglii, żyjący we Francji 
i w Anglii.
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wszystko, jako przejawy organizacji materii jest destrukcją tego co 
myślimy i doświadczamy kiedy chcemy coś opisać mówiąc „JA”, „TY”, 
„MY”, WY”. Można i należy badać ciało człowieka przez mikroskop, 
ale jakkolwiek wiele da się powiedzieć analizując komórki, to w ten 
sposób zapewne nie da się oddać natury życia. Już na pewno nie da 
się odkryć natury jaźni, tego czym jest moje „JA”. Moje „JA” to właśnie 
ja, a nie fakt, że są w ogóle jakieś żywe istoty.

Jeśli na „placu boju” pozostałaby sama nauka to wytwarza się sytu-
acja nie dobra. Nauka wtedy przejmuje w pewnym sensie funkcję re-
ligii panującej. Wtedy możemy mówić o zagrożeniu scjentystycznym. 

Komputery i neopitagoryzm
Istnieje też innego typu problem związany ze światem komputerów, 
informatyki, który można w skrócie określić, jako podejście neopi-
tagorejskie.22 O ile nauka nowożytna wywodząca się od Galileusza 
i Newtona mówiła, że wszystko jest materią, tak teraz dzięki temu, 
że komputery są ważną częścią naszego życia i świata mówimy, że 
wszystko można ująć w bitach, symulować komputerowo i wszędzie 
widzimy przepływ informacji. Można by przyjąć stanowisko, że na-
prawdę istnieje tylko to, co widać okiem informatyka. Z perspek-
tywy informatyka widać bity, wszystko jest liczbą. Pojęcie sztucznej 
inteligencji zakłada, że wszystko jest możliwe do skomputeryzo-
wania, wliczając w to nas umysł, a nawet świadomość. Założenie to 
jest jednak płonne. Takie stanowisko jest przeciwko tradycyjnemu 
materializmowi.23 Funkcjonalizm filozofii umysłu to takie założe-
nie, że nie ważne jest materialne podłoże procesów umysłowych, 
ale ich informatyczna treść. To wszystko zbiega się z doskonałymi 
osiągnięciami cybernetyków i informatyki. Począwszy od Norberta 

 22 A. Krajewski, Neopitagoreizm współczesny: uwagi o żywotności pitagoreizmu, 
w: Człowiek: twór wszechświata – twórca nauki, PAU, UJ, Biblos, Kraków i Tarnów 
2007, s. 57–70.
 23 „Jak wzmacniać test Turinga?” Informacja a zrozumienie, red. M. Heller i J. Mączka, 
OBI, Biblos, Kraków 2005, 159–176.
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Wienera24, a skończywszy na Stephenie Wolframie25, którzy nauczają, 
że wszystko w świecie jest automatem komórkowym.26 Jest to rodzaj 
redukcji innego typu. Nakreślany jest paradygmat darwinowski mó-
wiący, że już wkrótce wszystko się scali tj. biologia, fizyka, komputery, 
nanotechnologia, sieci i na koniec wszystko i wszyscy staną się czymś 
w rodzaju programu. 

Nauki przyrodnicze jako wsparcie religii
Często tam gdzie nie wiadomo skąd coś się bierze, np. jakieś nieznane 
cząstki, to uzasadnia się to właśnie w taki sposób: musi być jakiś 
stwórca, który swoim działaniem je stworzył.

Inna metoda wyszukiwania w nauce elementów przemawiają-
cych za religią to wskazywanie na różne zbieżności. Przykładowo 
z Judaizmu, co wyrażał Rabin Ariel Kaplan27 przywołując pewną 
średniowieczną wypowiedź Izaaka z Akko28, że świat zatoczył już 
6 cykli po 7000 lat, co daje w sumie 42 000 lat, a w każdym roku 
jest średnio 365,25 dnia, co daje nam 15 340 500 dni. Przecież każdy 
dzień boski należy traktować, jako 1000 lat ponieważ w psalmie jest 
powiedziane, że „1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, 
który minął”. W związku z tym wszechświat liczy 15 340 500 000 lat, 
co mniej więcej, daje tyle, co mówi współczesna nauka.29 To dobry 

 24 Norbert Wiener (ur. 26 listopada 1894 w Columbii, zm. 18 marca 1964 r. w Sztok-
holmie) – amerykański matematyk pochodzenia żydowskiego, twórca cybernetyki.
 25 Stephen Wolfram (ur. 29 sierpnia 1959 w Londynie) – naukowiec brytyjski 
specjalizujący się w fizyce cząstek elementarnych, automatach komórkowych i al-
gebrze komputerowej, znany jako twórca programu komputerowego Mathematica 
i założyciel Wolfram Research.
 26 Automaty komórkowe, których struktury opisane są przez siatkę komórek oraz 
ich stany, przejścia i reguły tych przejść, są modelami matematycznymi. Tworzą one 
środowisko dla większych dyskretnych klas modeli, ponieważ wszystkie opisujące 
je struktury przyjmują wartości dyskretne.
 27 Aryeh Moshe Eliyahu Kaplan (ur. 1934) był ortodoksyjnym amerykańskim 
rabinem i autorem znanym ze swej dogłębnej wiedzy nt. fizyki i kabały.
 28 Isaac ben Samuel z Akko żył na przełomie 13–14 wieku. Był żydowskim kabalistą.
 29 Kahn, Rabbi Ari, Age of the Universe, www.aishdas.org/avodah/vol14/v14n065.
shtml [dostęp: 24.04.2015 r.].
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przykład rozważań niemających żadnej naukowej wartości. Pokazuje 
to, jak łatwo dać się sprowadzić na manowce.

Współczesna metoda naukowa ma nie tylko wymiar empiryczny, 
ale i matematyczny. Matematycy mają często do czynienia z abstrak-
cjami i dlatego może często bywają religijni. Twierdzenie Gödla nie 
dowodzi, że człowiek umie coś, czego nie potrafi żaden komputer 
lub, że myślenie jest algorytmiczne. Oczywiście to jest możliwe, ale 
to nie wynika z twierdzenia Gödla po prostu. Wynika to dopiero po 
pewnych dodatkowych założeniach. Mówiąc najprościej twierdzenie 
Gödla dowodzi, że człowiek jest czymś innym niż zmysłem algoryt-
micznym, czymś więcej niż komputerem. Czymś innym o ile zało-
żymy, ze potrafimy rozwiązać każde równanie o liczbach naturalnych. 
Czy zatem sztuczna inteligencja mogłaby być takim samym dobrym 
matematykiem jak człowiek? Twierdzenie Gödla tego nie wyklucza. 
Można sobie wyobrazić, że jakiś robot powstał w wyniku jakiejś 
ewolucji wśród robotów i ma takie same możliwości jak człowiek. 
Zakładając, że nasze moce matematyczne są niesprzeczne i robota są 
niesprzeczne, bo są równoważne naszym, to można wtedy założyć, 
że tak może być. Jednak z tw. Gödla wynika, że nie da się dowieść, że 
człowiek jest niesprzeczny i robot jest niesprzeczny. Równoważności 
całkowitej między możliwościami człowieka i robota też by się nie 
dało dowieść w sposób niewątpliwy. Faktem jest, że z odkrycia Gödla 
wynikają pewne konsekwencje dotyczące niezbędności intuicji, a na-
wet wiary. Mianowicie definicja Gödla stwierdza, że niesprzeczności 
dostatecznie mocnych teorii nie da się dowieść przy użyciu niewątpli-
wych środków i z tego wynika, że nie wszystko może zostać udowod-
nione na podstawie wyłącznie doświadczenia zmysłowego i logiki. Są 
pozytywistyczne i neopozytywistyczne wyobrażenia, że gdy człowiek 
jest dobrze naukowo osadzonym umysłem, to powinien mówić rzeczy 
oparte bezpośrednio na mysłach, bądź logice i rozważaniach naukowo 
uzasadnionych. Tak jednak nie jest, ponieważ nie da się całkowicie 
zdefiniować, czym są liczby naturalne 1, 2, 3, 4… itd., ale by zrozumiał 
to komputer to wyrazić należałoby to w skończonej definicji. Nie jest 
to jednak możliwe, co nie oznacza, że w ogóle nie da się opisać ludz-
kiego rozumienia liczb w sposób algorytmiczny. Jest to teoretycznie 
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wykonalne i twierdzenie Gödla tego nie wyklucza30. Gdyby jednak 
było to wykonalne, to nie bylibyśmy w stanie nawet tego stwierdzić. 
Pozostaje nam samodzielne pójście drogą, na którą wprowadzają nas 
nauczyciele, którzy uczą matematyki. Pojawia się tutaj jednak pewna 
wizja religijna. Jeżeli się wgłębić w ten przedmiot, to samemu można 
zobaczyć prawidłowość pewnych aksjomatów i niesprzeczności po-
wstających w związku z tym teorii. Jednak o tym nieuchwytnym 
przedmiocie da się mówić tylko niejako od wewnątrz – jak to mówili 
katecheci nauczający religii. Czyli, że trzeba pójść za nauczycielem 
i wtedy jest szansa, że przynajmniej niektórzy będą w stanie to zoba-
czyć. Zatem, jeżeli nawet liczb nie da się zdefiniować, to dlaczego się 
dziwić, że nie da się zdefiniować Boga. Jest on przecież o wiele mniej 
uchwytny, niż pojęcie liczby.

Wydaje się, że religie zawierają elementy tradycyjne, które zo-
stały przezwyciężone przez nauki przyrodnicze. Zawierają rów-
nież elementy magiczne, mistyczne, a także magiczne pozostające 
w sprzeczności z nauką. Można wskazać ich wspólną cechę. Mia-
nowicie wszystkie one dotyczą pewnej praktyki, aniżeli stwierdzeń 
o świecie. Wszystkie praktyki jak liturgia, kontemplacje, wspólnota, 
dają doświadczenie w szerszym sensie. Są to też doświadczenia i są one 
również źródłem poznania. Pojęcie doświadczenia uzyskuje zatem, 
szerszy sens niż ten, który wyznaczają zjawiska uznane przez nauki 
przyrodnicze i wzorujące się na nich nauki społeczne. Abraham 
Joshua Heszel31 przypomina, że doświadczenie zmysłowe to nie 
wszystko. Gdy weźmiemy pod uwagę szersze pojęcie, doświadcze-
nia możemy uwzględnić coś co pochodzi z wymiaru świętości „(…) 
to co badacz dotyka za pomocą rozumu, to co święte nie dające się 
udowodnić podsłuchujemy dzięki poczuciu tego co nie wysłowione”. 

Wydaje się, że w naszym kręgu kulturowym w powszechnej świa-
domości nauczanie fizyki kończy się w szkole średniej mniej więcej na 

 30 A. Krajewski, Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne – od mechani-
cyzmu do postmodernizmu, IFiS PAN, Warszawa 2003.
 31 Abraham Joszua Heschel (ur. 11 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 23 grudnia 1972) – 
teolog i filozof żydowski.
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teoriach z początku XX w. Gdy dochodzimy do szczególnej i ogólnej 
teorii Einsteina oraz mechaniki kwantowej to w zasadzie kończy się 
właśnie nauka na poziomie ogólnym. Dalej pojawia się tzw. nowa 
fizyka. Wynika to z przekonania, że dwudziestowieczna fizyka jest 
bardzo trudna, w zasadzie niemożliwa do przekazania. Nie jest to 
jednak prawdą. Idee i zasady stojące za ogólna teorią względności 
są niezwykle proste. Dwie teorie Einsteina tj. teoria względności 
i mechanika kwantowa zmieniły rozumienie naszej rzeczywistości 
i widzenie świata. Spowodowały one, że świat widzimy zupełnie ina-
czej aniżeli w wieku XIX. Właśnie o rozumieniu świata wynikającego 
z tych teorii powinno się mówić właśnie w szkole. Przed końcem XIX 
w. wydawało się naukowcom, że już tak dobrze rozumieją świat, że 
zaczęto nawet myśleć o likwidacji wydziałów fizyki. Widzenie świata 
było deterministyczne, czyli, że jeżeli poznamy świat, znali położe-
nie i prędkość wszystkich cząstek w świecie to z całkowitą pewnoś-
cią odtworzymy historię świata jak i będziemy mogli przewidzieć 
całą przyszłą ewolucję świata. W XX w. mechanika kwantowa dała 
stwierdzenie, że przede wszystkim nie jesteśmy w stanie dać odpo-
wiedzi, jaki jest stan świata, gdyż jest to immanentnie niemożliwe. 
Nawet gdybyśmy znali stan świata to nie wynika, że będziemy mogli 
przewidzieć jego rozwój w przyszłości, ani jednoznacznie odtworzyć 
przeszłość. Istnieje pewna nieoznaczoność w świecie. Powoduje ona, 
że pozostaje pewna swoboda i margines niepewności. Fakt ten ma 
kluczowe znaczenie światopoglądowe. Świat nie jest deterministyczny. 
Teoria względności wprowadziła pojęcie, że czas biegnie inaczej, 
różnie oraz odległości biegną inaczej. Czas i przestrzeń wg. Einsteina 
są elastyczne. 

Istnieją pytania sensowne i naukowe, na które nauka jednak nigdy 
nie znajdzie odpowiedzi, ponieważ leży to poza jej paradygmatem. 
Kluczowym pytaniem jest pytanie o to, dlaczego istnieją prawa fizyki? 
Opisał to Einstein mówiąc, że „najbardziej niezrozumiałe jest to, że 
cokolwiek da się zrozumieć”. Szansa na losowe znalezienie wszech-
świata wśród otaczających nas wszechświatów, w którym będzie pa-
nował porządek, prawa jest prawie zerowa. Te prawa są uniwersalne, 
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bo działają tutaj i w sąsiedniej galaktyce, dzisiaj i miliardy lat temu32. 
Kluczowe jest pytanie, dlaczego cokolwiek ma właściwie podlegać 
prawom? Gdyby praw takich nie było, to nie byłoby również nauk 
fizycznych. Żadna kumulacja wiedzy i wiedza nie byłaby możliwa. 
Nie wiemy, dlaczego wszystko i zawsze tym prawom podlega. Jest 
to pytanie niezwykle głębokie. To właśnie jest silna wskazówka na 
istnienie transcendencji. Fakt, że świat podlega prawom. Powoduje 
to coś, co jest poza naszym światem. Nie można odpowiedzieć na to 
pytanie wewnątrz nauki, ponieważ to pytanie jest z poza niej. Jest 
pewna możliwa odpowiedź na to pytanie. Wierzę, albo nie wiem 
i nigdy nie będę wiedział. Istnienie praw fizyki jest prawie dowo-
dem, bardzo silną wskazówką na istnienie transcendencji. Jaka ona 
jednak jest to już inne pytanie. Wymaga to wiary w to, że jest to Bóg 
osobowy, teistyczny, czy mamy z nim kontakt, czy też nie. Fakt, że 
istnieje pewna rzeczywistość poza tym światem jest niemal rzucająca 
się w oczy.

Streszczenie
Czy rozwój nauki wpływa na odejście od religii we współczesnych społe-
czeństwach? Myślenie naukowe i religijne konkuruje ze sobą na kilku po-
ziomach. Na przykład, aktywacja jednej zazwyczaj osłabia drugą. Ponieważ 
wiadomo, że gdy prymat ma religia to zwiększa się moralność i wrażliwość 
moralna i odwrotnie, można spodziewać się, że prymat nauki będzie miał 
odwrotny skutek. Ostatnio jednak wykazano, że przeciwnie, prymat nauki 
zwiększa także wrażliwość moralną.

Summary
Can the development of science affect the departure from religion in mo-
dern societies? Scientific and religious thinking compete with each other 
on several levels. For example, activating one generally weakens the other. 
Since priming religion is known to increase moral behaviour and moral 
sensitivity, priming science might be expected to have the opposite effect. 

 32 K. Meissner, Klasyczna teoria pola, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002.
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However, it was recently demonstrated that, on the contrary, science priming 
increases moral sensitivity as well.

Słowa kluczowe: religia, nauka, ludzkość, społeczeństwo, osiągnięcia religii, 
utylitaryzm nauki, metafizyka w fizyce, stała, bezwymiarowa, inteligentna 
teoria projektowa, zasada antropiczna, Ewa Mitochondrialna, scjentyzm, 
redukcjonizm, komputery, neopitagoreizm, nauki przyrodnicze

Key words: religion, science, humanity, community, achievements of re-
ligion, utilitarianism of science, metaphysics in physics, constant dimen-
sionless, intelligent design theory, anthropic principle, Mitochondrial Eve, 
scientism, reductionism, computers, neopitagoreism, the natural sciences
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WSPÓŁCZESNE ZMIANY SPOŁECZNE  
ZNAKIEM CZASU DLA KOŚCIOŁA

Contemporary social changes as time sign for the Church

Jezus, głosząc Ewangelię, „mówił także do tłumów: Gdy ujrzycie 
chmurę podnoszącą się na zachodzie (Morze Śródziemne), zaraz 
mówicie: Deszcze idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, 
powiadacie: Będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać 
wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” 
(Łk 12, 54–56). Jak wówczas Bóg przemawiał do ludzi w konkret-
nych wydarzeniach, przynaglając do ich rozeznawania, tak i dziś 
mówi do nas poprzez znaki czasu, wzywając do ich rozpoznawania 
i interpretowania.

Odczytując fragment drugiego listu do Tymoteusza, możemy od-
czytać, że żyjemy aktualnie w czasach ostatecznych, które – według 
zapowiedzi Jezusa i Apostołów – są niezwykle trudne. To jest nasz 
czas dorastania do świętości, to jest nasz czas, nasze „tu i teraz”. 
Apostoł Paweł wskazuje, że ludzie w ostatnich dniach będą „samo-
lubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, nie-
wdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, 
niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, 
zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Będą okazywać 
pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy” (2 Tm 3, 1–5).

Żyjąc w epoce tzw. Ponowoczesności, jesteśmy świadkami wypeł-
nienia się tych słów. Obserwujemy niesamowity wręcz postęp tech-
nologiczny. Według Raportu Społecznego z 2011 r. znacznie wzrosła 
liczba gospodarstw domowych posiadających komputery (stacjonarne 
i laptopy), telefony komórkowe, telewizory LCD czy odtwarzacze DVD. 
Podniósł się poziom zasobności posiadanych przez Polaków dóbr 

Zagadnienia społeczne
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materialnych. Dostęp do Internetu ma większość mieszkańców na-
szego kraju, z czego 93% korzystających to młodzież w wielu 16–24 lat1. 
Pojawiły się nowe portale społecznościowe („Nasza Klasa”, „Facebook”), 
z których korzysta od czasu do czasu 80% internautów. Telewizje ogląda 
aż 96% polskiego społeczeństwa2. Wraz z rozwojem technologii wzrasta 
liczna oraz różnorodność związków i znajomości. Każdego dnia czło-
wiek zalewany jest mnóstwem nowych słów, osób i twarzy3. Jan Paweł 
II twierdzi, że konsekwencją postępu technologicznego może być przed-
miotowe traktowanie człowieka. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
człowiek zacznie wykorzystywać postęp do celów egoistycznych oraz 
posługiwać się nim z wygodnictwa i w celu konsumpcji4.

Patrząc na zmiany w systemie wartości, jakie zaszły w przeciągu 
ostatnich 10 lat, łatwo można zauważyć wzrost takich wartości, jak: 
zdrowie, wykształcenie, praca, przyjaciele, pogoda ducha i silny charak-
ter. Z kolei straciły na wartości: pieniądze (z powodu wzrostu zamoż-
ności Polaków), religijność i wiara w Boga (wskutek upadku praktyk 
religijnych), dzieci, udane małżeństwo, uczciwość i życzliwość5.

Takie zmiany, jak: mechanizacja produkcji, nowe i doskonalsze 
technologie (LE 5), przemiany kulturalno-społeczne, rozwój nauk, 
nowe ideologie i wyznania, wpływają mocno na współczesnego czło-
wieka. Dziś wiele rzeczy można zdobyć szybko i tanim kosztem, co 
niewątpliwie przenoszone jest przez ludzi na cały obszar życia, także 
na świat wartości i ducha. Hedonistyczno-konsumpcyjny styl życia 
mocno sytuuje człowieka w przedmiotach materialnych, przysłaniając 
mu świat wewnętrzny. Paradoksem jest to, że niedojrzała sfera emo-
cjonalna zastępuje używanie rozumu, czyniąc człowieka poddanym 
emocjom i popędom6.

 1 Por. Diagnoza społeczna 2001 . Warunki i jakość życia Polaków . Raport, red. J. Cza-
piński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 299–301.
 2 Por. tamże, s. 317, 322.
 3 K. J. Gergen, Nasycone Ja . Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 
2009, s. 94–95.
 4 Por. R. Skowronek, Dobro w czasach postmoderny, Katowice 2007, s. 47–48.
 5 Por. Diagnoza społeczna 2001 . Warunki i jakość życia Polaków . Raport, dz. cyt., s. 220.
 6 Por. U. Morszczyńska, Normy w pedagogice, Kraków 2009, s. 358.
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Żyjemy w okresie postmodernizmu, którego jednym z głównych 
założeń jest zniesienie wszelkich norm etycznych, określanych przez 
ten nurt jako „kajdany wolności” człowieka7. Kwestionowane są 
także koncepcje nauki i sens logiki. Wszystko jest relatywne, ar-
bitralne, nieuchwytne rozumem, nie istnieje żadna obiektywna 
prawda8. Stąd zauważamy pluralizm wartości i norm, powodujący 
odejście od odwiecznych zasad, dotyczących różnych dziedzin ży-
cia9 oraz od tradycji, także religijnych10. Filozofia taka promuje 
wizję człowieka, jako kogoś niezależnego, o prawie do wszystkiego, 
czego tylko zapragnie. Wymusza także bezgraniczną „tolerancję”, 
podważając nawet największe wartości, jak Bóg czy rodzina. Żąda 
także równego traktowania nawet najbardziej nieludzkich ideologii, 
nauk czy pseudonauk (np. gender)11.

Współczesny proces globalizacji powoduje rozpad i zanikanie 
religijności. Taki stan rzeczy jest powodem migracji różnych wierzeń 
i systemów religijnych, otwartości na inne religie i ruchy religijne, 
wirtualizacji praktyk religijnych i tęsknoty za uniwersalną religią12. 
Globalizacja przyczyniła się do powstania duchowości synkretycznej, 
zwanej New Age, która odwołuje się do religii i filozofii Wschodu 
i Zachodu, okultyzmu, gnozy i ezoteryki13. Jest ona mieszanką antro-
pozofii, ewolucjonizmu, ezoteryzmu, okultyzmu, spirytyzmu, misty-
cyzmu (różnie rozumianego przez każdą z religii), gnozy, monizmu, 
a głównym jej przesłaniem jest samozbawienie (autosoteriologia). 
Chrystus jest w New Age niepotrzebny albo traktowany tylko jako 

 7 Por. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 6.
 8 Por. Z. Melosik, Pedagogika postmodernizmu, w: Pedagogika: podręcznik aka-
demicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2010, s. 452–454.
 9 Por. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010, 
s. 22.
 10 Por. tenże, Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością, Kraków 1997, 
s. 55.
 11 Por. B. Kostrubiec, Obrazy postmodernizmu, Lublin 2004, s. 44.
 12 Por. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, dz. cyt., s. 164–165.
 13 Por. B. Guzowska, Duchowość ponowoczesna . Idee, perspektywy, prognozy, 
Rzeszów 2011, s. 110–111.
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duchowy Mistrz, podobnie jak Budda, Mahomet, bądź też jako jakaś 
kosmiczna energia, będąca podstawą każdej istoty stworzonej14. New 
Age dąży do utworzenia nowego paradygmatu kulturowo-naukowego, 
dotyczącego całej ludzkości oraz połączenia zdobyczy nauki z tym, 
co jest doświadczeniem religijnym. Jest to opozycyjne wobec do sta-
rego paradygmatu, który opisuje świat jako niezmienny, obiektywny, 
dający się zbadać rozumem15. Współczesna religijność jest więc – 
ironicznie mówiąc – „wiarą koktajlową”, mieszanką wszystkiego, co 
tylko istnieje. Bóg zajmuje w niej miejsce drugorzędne, traktowany 
jest bezosobowo lub całkiem wykluczany16. Pojawia się także coraz 
więcej subkultur, które zaspokajają indywidualne „potrzeby” społe-
czeństwa: punki, skini, metalowcy, chuligani, sataniści, rastafarianie, 
graficiarze, skejci, hipisi, technomani, hakerzy, dresiarze i jumacy17.

Za postmodernizmem idzie wielka machina antyewangelizacji. 
Jan Paweł II wyraźnie ukazał, że w świecie jest „obecna potężna an-
tyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje programy, i z całą 
determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji”18. Stąd 
chrześcijanin wezwany jest do mężnego trwania przy Bogu oraz 
bycia świadkiem Ewangelii Jezusa. Głoszona przez postmodernizm 
religia opiera się na wierze w byle co. Jako ludzie Kościoła katolicy 
wezwani są do mocnego trwania w nauce Apostołów, odważnego 
bronienia wiary i świadczenia o Chrystusie, nawet kosztem wyśmia-
nia, niezrozumienia, odrzucenia, utraty dóbr materialnych czy wręcz 
oddania życia19.

 14 Por. Papieska Rada Kultury, Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego, Jezus 
Chrystus Dawcą Wody Żywej, Kraków 2003, s. 103–116.
 15 Por. B. Guzowska, Duchowość ponowoczesna, dz. cyt., s. 115–116.
 16 Por. J. Mariański, Religia i Kościół…, dz. cyt., s. 217, 316.
 17 Por. K. Złotucha, Wspływ subkultur na życie młodzieży, „Innowacje Psycho-
logiczne. Magazyn studencki” 2012, t. 1, nr 1, s. 83–85; P. Piotrowski, Subkultury 
młodzieżowe . Aspekty psychologiczne, Warszawa 2003, s. 59–89.
 18 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 96.
 19 Por. W. Cyran, Stopień Czwarty: Szczepan . Siedmiodniowe rekolekcje formacyjno-
-warsztatowe, Częstochowa 2009, s. 21–24.
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Prawie wszystko traktowane jest obecnie utylitarnie i egoistycznie. 
Konsumizm – obnażany przez Jana Pawła II – prowadzi do niepo-
hamowanego używania dóbr materialnych z pominięciem sfery du-
chowej, do niesprawiedliwego traktowania bliźnich, do kierowania 
się egoizmem i własnym interesem20. Hedonizm, którego celem jest 
doznawanie przyjemności i uważanie jej za najwyższe dobro, dotyka 
także sfery ludzkiej płciowości21. Rodzi to moralny zamęt dotykający 
ludzkiej seksualności oraz różnego rodzaju zboczenia seksualne: 
stosunki przedmałżeńskie i pozamałżeńskie, autoerotyka, homo-
seksualizm, transseksualizm i gwałty.

Praktyczny materializm, utylitaryzm, hedonizm i permisywizm 
moralny są objawami skrajnego egoistycznego indywidualizmu. 
Permisywizm zezwala na dokonywanie wyborów według własnych 
życzeń; każdy może robić, co chce i nie robić tego, czego nie chce, 
gdyż wszystko ma jednakową wartość. Niepokój budzi permisywizm 
seksualny, który odrzuca wierność i wszelkie wartości w sferze sek-
sualnej. Liczy się tyko przyjemność, zaś wszystko, co ją ogranicza, 
należy odrzucić. Permisywizm seksualny daje zgodę na zachowania 
homoseksualne i wymusza ich społeczną akceptację22. Można odnieść 
wrażenie, że to właśnie seks decyduje o codziennym życiu i jest naj-
wyższym do osiągnięcia dobrem (panseksualizm)23.

Atomizacja społeczeństwa i miłość własna prowadzą także do 
zredukowania wartości małżeństwa i rodziny24. Sekularyzacja, któ-
rej przejawem nazywany jest „odkościelnieniem”, stanowi powód 
odejścia wielu katolików od dogmatów kościelnych, rozdzielenia 
instytucji Kościoła od instytucji życia kulturalnego i społecznego oraz 
osłabienia jedności społeczeństwa. Kościół nieustannie, a szczególnie 
dzisiaj, odczytując znaki czasu, wzywa do wypełniania obowiązku 

 20 Por. R. Skowronek, Dobro w czasach postmoderny, dz. cyt., s. 48–49.
 21 Hedonizm, w: Słownik pedagogiczny, red. Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, 
Warszawa 2009, s. 59.
 22 Por. W. Cyran, Stopień Czwarty: Szczepan, dz. cyt., s. 21–22.
 23 W. Klimczyk, Erotyzm ponowoczesny, Kraków 2008, s. 168–171, 216.
 24 Por. J. Mariański, Religia i Kościół…, dz. cyt., s. 76.
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sprawiedliwości i miłości bliźniego oraz do rozwoju cnót moralnych 
we współpracy z łaską Boga (por. KDK 30).

Jan Paweł II w swej encyklice Evangelium vitae porusza wiele 
współczesnych problemów, nie bojąc się jasno nazwać dzisiejszą kul-
turę – „kulturą śmierci”. Ukazuje m.in. takie nieludzkie zjawiska, 
jak: prostytucja, handel kobietami, zabójstwa, nieludzkie warunki 
życia, traktowanie pracowników bez godności jako tylko narzędzia 
zysku (por. EV 3); eliminacja ludzi, istot dopiero co poczętych lub 
u kresu życia (por. EV 4); handel narkotykami, wypaczenie wzor-
ców zachowań w sferze seksualnej (por. EV 10); dążenie do sukcesu 
kosztem innych (por. EV 12); antykoncepcję, aborcję (por. EV 13); 
indywidualizm i egoizm, wynikające ze spaczonego pojęcia wolności 
(por. EV 19); sekularyzm, będący powodem osłabienia wrażliwości 
na Boga i bliźniego (por. EV 21); zanik relacji międzyosobowych; 
patrzenie na człowieka przez pryzmat tego, co ma, a nie tego, kim 
jest (por. EV 23); pluralizm, którego owocem jest zatarcie się granic 
między dobrem a złem (por. EV 24). Kultura, która według Jana 
Pawła II powinna wyrażać człowieka i godność jego osoby, współ-
cześnie została wypaczona. Zmiany jakie zaszły (zdaniem Papieża) 
są wyzwaniem dla Kościoła25.

Jan Paweł II, przedstawiając ten wielki krzyk „kultury śmierci”, 
ukazuje także aktualność wezwania do głoszenia „Ewangelii życia”. 
Życie bowiem, a nie śmierć, znajduje się w sercu orędzia głoszonego 
przez Jezusa, do którego przekazywania jako chrześcijanie jesteśmy 
przynagleni (por. J 10, 10). „Ewangelię życia” mamy nieść naszym 
bliźnim (por. EV 77), wzajemnie się miłując (por. 1 J 4, 11), jak Bóg 
do końca nas umiłował (por. J 13, 1).

Także papież Benedykt XVI jasno opisuje nowe problemy pojawia-
jące się w świecie. W przemówieniu do uczestników Zgromadzenia 
Zwyczajnego Najwyższej Rady Papieskich Dzieł Misyjnych odsłania 
skutki globalizacji, jakimi są: nastawienie na zysk, wzrost liczby ludzi 

 25 Por. A. Olczyk, Kultura śmierci, w: Nauczanie moralne Jana Pawła II . Bioetyka, 
red. A. Korba, Radom 2006, s. 71–74.
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ubogich, uciśnionych, migrantów, u których niknie wiara26. W ob-
liczu tych przemian człowiek wezwany jest do nowej ewangelizacji. 
Jan Paweł II w swej encyklice Redemptoris missio wzywa: „Obecnie 
nadszedł dla Kościoła czas zaangażowania wszystkich sił kościelnych 
w nową ewangelizację” (nr 3); „Trzeba (…) w tym miejscu wskazać na 
potrzebę, obok duszpasterstwa zwyczajnego, innej formy działalno-
ści Kościoła, jaką jest nowa ewangelizacja; działalność którą winien 
Kościół realizować wśród ochrzczonych prowadzących życie dalekie 
od Chrystusa i od Jego Ewangelii, ponieważ utracili żywy sens wiary 
lub nie uważają się już za członków Kościoła” (RM 33). Celem nowej 
ewangelizacji jest „kształtowanie dojrzałych wspólnot kościelnych, 
w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia w całym swoim pier-
wotnym znaczeniu jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego 
Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, 
jako życie w duchu miłości i służby” (ChL 34).

Papież Benedykt XVI w odpowiedzi na powyżej ukazane znaki 
czasu powołał w 2010 r. Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewange-
lizacji. Jest to dowodem przynaglenia do głoszenia Prawdy „wszędzie 
i zawsze”, a szczególnie w tych krajach chrześcijańskich, które uległy 
zmianom spowodowanym pogłębieniem zobojętnienia, ateizmu i se-
kularyzacji27. W dzisiejszym świecie każdy katolik jeszcze mocniej 
powinien odczytać słowa Chrystusa: „Gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce świata” (Dz 1, 8). Zapowiedź 
Chrystusa realizuje się we współczesnym Kościele, który świadczy 
o Bogu w różnych rejonach świata oraz doświadcza ucisku, dając świa-
dectwo wiary, aż do przelania krwi. Chrześcijanie są często ofiarami 
prześladowań religijnych, terroryzmu czy działań mafii. Wielu z nich 

 26 Benedykt XVI, Kościół musi nieustannie odnajdywać swoją misję ewangelizacji . 
Przemówienie do uczestników zgromadzenia zwyczajnego Najwyższej Rady Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych (14.05.2011), „L’Osservatore Romano” 2011, nr 7, s. 28–29.
 27 Benedykt XVI, Ubicumque et semper. List Apostolski w formie motu proprio 
powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (21.09.2010), 
„L’Osservatore Romano” 2011, nr 1, s. 11–13.
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ponosi śmierć za to, że pomaga najsłabszym, chorym i ubogim28. 
Dlatego potrzeba dziś na nowo odkryć Ewangelię, na nowo nią żyć 
w prawdziwej relacji z Jezusem.

Chrześcijanin powołany jest do świętości, czyli do życia według 
Ducha (por. ChL 17). Nie jest jednak łatwo w dobie racjonalizmu, 
ateizacji i natłoku informacji podawanych przez mass media budować 
miłosną relację z Bogiem i wsłuchiwać się w Jego słowo (por. VD 22). 
Owocowanie zależne jest – jak powiedział sam Jezus – od trwania 
w Nim: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Przynoszenie 
owocu jest podstawowym warunkiem życia chrześcijańskiego (por. 
ChL 32). Przed każdym chrześcijaninem dzisiaj leży nie lada wyzwa-
nie, wymagające wielkiego męstwa, aby wytrwać przy Chrystusie, 
pomimo tak wielu pokus światowych. „Kto nie bierze swego krzyża, 
a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38). Słowa te, które 
św. Andrzej mocno wziął sobie do serca, niosąc przez całe lata krzyż 
swoich grzechów, słabości i trudności życia, są dla nas także wezwa-
niem do mężnego podjęcia pracy nad sobą dla królestwa Bożego29.

Głównym wezwaniem chrześcijanina jest odpowiedzialne gło-
szenie królestwa Bożego, co wynika z sakramentalnego zjednocze-
nia z Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. VD 102; ChL 33). „Nowa 
kultura” koniecznie musi być przeniknięta Ewangelią (por. FC 7). 
Wszyscy chrześcijanie są włączeni w misję Kościoła ad gentes, za-
równo biskupi, kapłani, zakonnice i zakonnicy, jak i ludzie świeccy. 
„Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie 
członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem two-
rzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem 
dla siebie członkami” (Rz 12, 4–5). Skoro każdy obdarowany jest przez 
Boga innymi darami, winniśmy „służyć sobie wzajemnie każdy tą 
łaską, jaką otrzymał” (1 P 4, 10), aby budować Kościół (por. ChL 24).

 28 A. Riccavdi, Stulecie męczenników, Warszawa 2007, s.431–465.
 29 Benedykt XVI, Kościół musi nieustannie odnajdywać swoją misję ewangelizacji, 
art. cyt., s. 28–29.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą ukazania współczesnych zmian dokonujących się w spo-
łeczeństwie oraz potrzeby dostrzegania i świadomości tychże procesów. Roz-
wój portali społecznościowych, łatwy dostęp do nowoczesnych technologii, 
przemiany kulturowo-społeczne, nowe ideologie, relatywizm i wiele innych 
współczesnych zmian powodują postawy konsumpcjonizmu, hedonizmu, 
izolacji. Zanikają realne relacje i podstawowe wartości społeczne. Pojawia się 
potrzeba odpowiedzi na obecne znaki czasu i troski o Kościół. Współczesne 
przemiany winny motywować do podejmowania kolejnych wyzwań w celu 
przekształcania świata tak, by był piękny i szlachetny.

Summary
The article aims to show contemporary changes taking place in society 
and to show the need for perception and awareness of these processes. 
The development of social networking, easy access to modern technology, 
cultural and social change, new ideologies, relativism and many other 
current changes are causing the attitude of consumerism, hedonism and 
isolation. Real relationships and basic social values disappear. There is a need 
to respond to the present time signs and care for the Church. Contemporary 
transformations should motivate one to take up the next challenges in order 
to transform the world into a beautiful and noble one.

Słowa klucze: zmiany społeczne, znaki czasu, Kościół, ewangelizacja, 
powołanie

Key words: social change, time signs, Church, evangelism, vocation
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ANTAGONISTYCZNY CHARAKTER IDEOLOGII GENDER 
WOBEC TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA
The antagonistic character of gender ideology  

towards the identity of man

Potrzeba zachowania integralnego systemu wartości  
w życiu współczesnego człowieka
Każdy człowiek jako niepowtarzalny byt uczestniczy w życiu spo-
łecznym, przez co jest ukierunkowany na bezpośredni, bądź pośredni 
odbiór wartości prezentowanych przez środowisko, w którym się znaj-
duje. Doświadczanie, a następnie selekcyjna identyfikacja osobowa 
z powyższymi wartościami sprawiają, że ludzie wraz z dojrzewaniem 
posiadają coraz bardziej określoną, jedyną w swoim rodzaju, tożsa-
mość. Ukształtowana hierarchia wartości wiąże się z sensem życia 
człowieka, dlatego tak ważna jest jej odpowiednia jakość1. Rodzaje 
decyzji oraz działań mają szczególne znaczenie w okresie młodzień-
czym, gdyż to, jaki stanowią wymiar, znacznie wpływa na teraźniej-
sze, a także przyszłe rozumienie człowieka i świata przez poszczególne 
pokolenia ludzi. Współcześnie rozpowszechnione indyferentyzm, 
relatywizm moralny, sekularyzacja oraz zastępowanie zdrowej wiary 
irracjonalnymi ideami i praktykami o charakterze antychrześcijań-
skim, sprawiają, że właściwe rozumienie życia, godności oraz pod-
miotowości człowieka jest bardzo utrudnione. Powyższe tendencje 

 1 J. Mariański, Między nadzieją a zwątpieniem, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1998, s. 232.
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wiążą się z wieloma niepowodzeniami życiowymi i zagubieniem 
egzystencjalnym zarówno młodych, jak i dojrzałych ludzi 2.

Rozpowszechniana przez środowiska liberalne ideologia gender 
celowo wprowadza w życie społeczeństwa koncepcje dopuszczające 
dowolność wyboru tożsamości płciowej, definiując ich płeć jako rolę 
społeczną, która może podlegać bezgranicznej elastyczności. Ponad to 
biologiczna płeć, zwłaszcza dorastającej młodzieży, oceniana jest jako 
zły dyktat. Osobowość dojrzała charakteryzuje się odpowiedzialną au-
tonomicznością w podejmowaniu decyzji. Wnioskować zatem należy, 
że świadome działanie powyższych ideologów ma celowo ingerować 
w zachowanie przez dzieci ich naturalnych cech, aby nie potrafiły one 
odpowiednio wartościować swojego życia3.

Ideolodzy gender działają w sposób subiektywny i selektywny, 
podważając przy tym obiektywną rzeczywistość wskazującą na 
potrzebę integralnej egzystencji człowieka. Według powyższych 
kryteriów tworzą własne koncepcje. Jednym z przykładów takiego 
podejścia jest zasadnicze dzieło perspektywy genderowej – książka Ju-
dith Butler pt. „Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości”4. 
Ekstremistyczna feministka zadaje we wprowadzeniu książki pytanie: 
„W jaki sposób najskuteczniej wprowadzić zamieszanie w kategoriach 
kulturowej płci, wspierających hierarchię płciową i obowiązkową 
heteroseksualność?”5. Powyższe koncypowanie ma skłonić do reflek-
sji nad tym „gdzie i w jaki sposób obowiązkowa heteroseksualność 
i fallogocentryzm zbiegają się ze sobą?”, by wprowadzić między nimi 
jak najwięcej, często wyimaginowanych, sprzeczności6.

Jednym z najważniejszych zadań przedstawicieli pokolenia dojrza-
łego jest troska o prawidłowe ukształtowanie sumienia dorastającej 

 2 Tamże, s. 66.
 3 M. Wyrostkiewicz. Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej, „Wy-
chowawca” 2013, nr 5, s. 6–7.
 4 J. Pawłowicz, Ideologia gender realnym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny, 
„Homo Dei” 2012, nr 3, s. 108.
 5 J. Butler, Uwikłani w płeć . Feminizm i polityka tożsamości, tł. K. Krasuska, 
Warszawa 2008, s. 34.
 6 Tamże, s. 36.
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młodzieży. Z perspektywy doświadczenia społecznego należy wnio-
skować, że człowiek posiadający prawidłowo uformowane sumienie 
przy podejmowaniu decyzji jest w stanie obiektywnie oceniać własne 
postępowanie, a jego zdolność odróżniania dobra od zła pozwala na 
świadome dążenie do dobra i rozwijanie posiadanych zdolności, które 
są w następstwie stosowane w służbie bliźnim7. Proces kształtowania 
sumienia wymaga od autorytetów moralnych postawy cierpliwości, 
z jednoczesnym uwzględnieniem celu jakim jest niejednokrotnie 
długotrwałe przejście z doprowadzenia człowieka od świadomego 
wyboru czynienia dobra i unikania zła ku praktycznej umiejętno-
ści postępowania według dobra. Powyższe zależności są w pełni do 
zrealizowania wówczas, gdy zostanie odpowiednio przeprowadzony 
rozwój indywidualny, społeczny oraz religijny8.

Degradacja tożsamości osobowej młodych pokoleń
Współcześnie mamy do czynienia z intensywnym działaniem władz 
europejskich, mającym na celu wprowadzanie ideologicznych do-
kumentów genderowych, zawierających wskazania dla kształcenia 
oraz wychowania dzieci i młodzieży, by stworzyć podwaliny prawo-
dawstwa uważającego zaburzenia tożsamości płciowej jako wartość 
pozytywną, nadrzędną oraz stanowiącą integralną część praw i god-
ności człowieka9.

Jan Paweł II, przemawiając na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów 
Zjednoczonych 2 października 1979 r., podkreślił wagę prawidłowego 
wychowywania dzieci, wyjaśniając że: „Żaden kraj na świecie, żaden 
system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak 
tylko poprzez wizję tych nowych pokoleń, które przejmą od swoich 
rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno 
własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko (…) 

 7 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, WAM,  Kraków 2005, s. 108–109.
 8 Tamże, s. 111.
 9 M. Nykiel, Pułapka gender, dz. cyt., s. 169–170.
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jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka 
do człowieka”10.

Obserwując działania decydentów prawnych w Europie, można 
odnieść wrażenie, że powyższe wskazania Jana Pawła II mogą być 
odczytane jako poważne zagrożenie. Jeden z wielu problemów stwa-
rzających zagrożenie dla przyszłości dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym stanowi m.in. progenderowy dokument wydany przez 
Światową Organizację Zdrowia pt. „Standardy edukacji seksualnej 
w Europie”11, który ma stanowić „podstawowe zalecenia dla decy-
dentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”12. 
Dokument określa wskazania dla poszczególnych grup wiekowych. 
Rozpoczynając od dzieci w grupie 0–4-latków, którym, według wska-
zań autorów, rodzice bądź opiekunowie powinni przekazać informacje 
m.in. o „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji 
w okresie wczesnego dzieciństwa”, a także „pomóc dziecku rozwijać 
świadomość, że związki są różnorodne oraz pozytywne nastawienie 
wobec różnych stylów życia”13. Autorzy dokumentu dążą do tego, aby 
dzieci w wieku 4–6 lat przyswajały informacje nt. „różnych koncepcji 
rodziny”, a co za tym idzie, czym jest „przyjaźń i miłość w stosunku 
do osób tej samej płci” oraz kształtowały w sobie postawy takie, jak 
m.in. „szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością”14. 
Dzieciom w grupie wiekowej 6–9 roku życia należy przekazać wiedzę 
o „różnych metodach antykoncepcji” oraz rozwijać postawę tzw. 
„szacunku wobec różnych stylów życia, wartości i norm”15. Ponadto 
grupa wiekowa dzieci 9–12 powinna być uczona „różnych metod 

 10 Jan Paweł II, Racja bytu polityki jest służbą człowiekowi. Przemówienie na Zgro-
madzeniu Ogólnym ONZ (2 X 1979 r.), w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego 
Jana Pawła II, red J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 37–38.
 11 www.stop-seksualizacji.pl/images/WHO_BZgA_Standardy_edukacji_seksu-
alnej.pdf [dostęp: 27.05.2017 r.].
 12 Tamże, s. 1.
 13 Tamże, s. 39.
 14 Tamże, s. 40–41.
 15 Tamże, s. 42–43.
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antykoncepcji”16, natomiast młodzież do 15 roku życia i wzwyż po-
winna otrzymywać informacje o tym, czym jest „tożsamość płciowa 
i orientacja seksualna, a także „coming out”/homoseksualizm” wraz 
z rozwijaniem w sobie „krytycznego podejścia do norm kulturowych/
religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa etc.” oraz „otwartość 
na różnego rodzaju związki i style życia”17.

Odpowiedzialność rodziców, kościoła i nauczycieli
Sobór Watykański II wskazuje na konieczność stosowania zasady 
integralności względem wychowania dzieci i młodzieży, stwierdzając 
że: „Należy (…) zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pe-
dagogicznych i dydaktycznych dopomagać dzieciom i młodzieży 
do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, 
moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz do-
skonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu 
własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiągnięciu prawdziwej 
wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężaniu prze-
szkód. Winni (…) otrzymać pozytywne i roztropne wychowanie 
seksualne, dostosowane do ich wieku”18. Zróżnicowanie funkcji wy-
nikających z budowy mózgu, różnic gospodarek hormonalnych oraz 
rzeczywistych potrzeb egzystencjalnych kobiet i mężczyzn neguje 
założenia ideologii gender, które zubażają znaczenie płci poprzez 
sprowadzenie jej wyłącznie do wymiaru społeczno-kulturowego. 
Biologiczne i egzystencjalne różnice wskazują na międzypłciowe, 
odmienne odbieranie otaczającej rzeczywistości oraz funkcjonowanie 
w niej. Dlatego wdrażanie ideologicznej perspektywy genderowej jest 
przeciw dobru młodych ludzi, gdyż w sposób radykalny niszczy ich 
naturalną tożsamość osobową19.

 16 Tamże, s. 44.
 17 Tamże, s. 47–50.
 18 Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Wytyczne wychowawcze w odniesieniu 
do ludzkiej miłości, Pallotinum, Kraków 1984, s. 6.
 19 G. Kuby, Rewolucja genderowa, Homo Dei, Kraków 2013, s. 61.
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Wzmożone działania propagatorów genderowych ws. wdrażania 
ww. ideologii w świat dorastającej młodzieży są obecnie na etapie, 
który wymaga od przedstawicieli Kościoła katolickiego, rodziców 
i wychowawców dużej aktywności skierowanej na walkę o właściwe 
wzorce dla dzieci, które potrzebują wskazania im odpowiedniego 
kierunku życia prowadzącego do faktycznej możliwości realizacji 
szczęścia. Ataki wymierzone w najbardziej fundamentalne sfery egzy-
stencji ukazują potrzebę mobilizacji dorosłych ku tworzeniu progra-
mów wychowawczych pozwalających na uczenie dzieci i młodzieży 
umiejętności rozeznawania właściwych działań zgodnych z rozwojem 
ich męskiej lub żeńskiej osobowości. Powszechna manipulacja „in-
żynierów społecznych”, szerzących ideologię gender, doprowadza do 
sytuacji, w której rodzice są wezwani do podejmowania sukcesywnych 
przedsięwzięć przeciwdziałających radykalizacji i poszerzaniu się 
środowisk oddziaływania strategii genderowej20.

Wartość rodziny gwarancją człowieczeństwa
Jan Paweł II w Familiaris consortio pisze: „Przyszłość świata i Kościoła 
idzie poprzez rodzinę”21. Aktywiści genderowi, świadomi powyższej 
zależności, celowo kreują politykę zmierzającą do zmiany prawa, 
a następnie za pośrednictwem tychże przekształceń wprowadzają 
zmiany wartościowania w społeczeństwie nt. rodziny i innych kon-
stytutywnych prawd dotyczących człowieka. Ważny znakiem jest 
postawa Kościoła, który podobnie jak wcześniej potępiał pojawiające 
się złe ideologie, tak teraz stoi w opozycji do perspektywy genderowej. 
Aktywiści genderowi stawiają sobie podobne cele do tych, którzy 
formułowali przedstawiciele ideologii XIX i XX w., tj. dążenia do 
degradacji kultury chrześcijańskiej, wprowadzania fikcyjnego modelu 
antropologicznego, by następnie narzucić je młodym pokoleniom22.

 20 M. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa, Wyd. Sióstr Lo-
retanek, Warszawa 2013, s. 159–161.
 21 FC 75.
 22 T. Terlikowski, Biskupi ostrzegają, „Przewodnik Katolicki” 2014, nr 1, s. 45.



Antagonistyczny charakter ideologii gender…

| 171 |

Rodzice, będąc priorytetowymi i fundamentalnymi wychowaw-
cami dzieci, są w największym stopniu odpowiedzialni za ich przy-
szłość, przez co stanowią podstawowe źródło umożliwiające dostęp 
do informacji. Wymaga to konieczności stanowczego i empatycznego 
wyrażania sprzeciwu rodziców wobec wszelkiej tolerancji względem 
zachowań o podłożu dewiacyjnym. Współczesne środowisko opinio-
twórcze w mass mediach ułatwia dzieciom i młodzieży kontakt z treś-
ciami o charakterze deprawacyjnym. Istnieje zatem konieczność, aby 
oprócz indywidualnej troski o dobro dzieci, pojawił się również ruch 
dążący do zrzeszania się rodziców w celu aktywnego prowadzenia 
inicjatyw przeciwnych wszelkim genderowym wpływom zniekształ-
cającym zdrowe wychowanie23.

Ideolodzy gender, zwalczając tzw. „stereotypy” panujące w ro-
dzinie, sugerują, że przyjęcie przez społeczeństwo perspektywy 
genderowej sprawi, iż będzie więcej korzyści i możliwości, które są 
utożsamiane z wolnością od zasad i odpowiedzialności wynikających 
z tradycyjnego małżeństwa. Powyższe rozumowanie stanowi jedną 
ze strategii relatywizacji wartości rodziny, co ma doprowadzać do jej 
deprecjacji i zniszczenia. Ponadto wraz z usuwaniem tzw. „stereoty-
pów” na rzecz hedonistycznego i permisywnego trybu życia, ideologia 
gender dąży do manipulacji normami, których fundament zawarty 
jest w naturze. Takie działania narażają pokolenia ludzi na przyjmo-
wanie nieodpowiednich wzorców zachowania, czego skutkiem jest 
powstawanie kolejnych rodzin, o zaburzonym charakterze24.

I. Mroczkowski wskazuje na kryzys wartości rodziny, wyjaśniając, 
że współcześnie „status rodziny próbuje się nadać związkom niefor-
malnym, faktycznym, na próbę, związkom partnerskim” przez co 
„pojęcie rodziny w tych związkach staje się czymś nieokreślonym (…) 
empirycznie nieprzydatnym”25. Rodzaj i jakość roli wychowawczej 

 23 G. Kuby, Rewolucja genderowa, dz. cyt., s. 134–135.
 24 T. Terlikowski, Gender nasz codzienny, „Przewodnik Katolicki” 2013, nr 38, 
s. 30.
 25 I. Mroczkowski, Rodzina, gender i nowy feminizm, Płocki Instytut Wydawniczy, 
Płock 2014, s. 38.
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wykonywanej przez rodziców stanowi wyznacznik przyszłości mło-
dego pokolenia. Wraz z coraz postępującym zjawiskiem relatywizacji 
wartości rodziny, jej środowiska i warunków ją otaczających, zauważa 
się wśród części społeczeństwa zmiany prowadzące do modyfikacji 
tradycyjnego modelu rodziny oraz jej funkcji. Przez takie działa-
nia dąży się do utworzenia na jak największą skalę relatywistycznej 
mentalności społecznej, aby rodzina w ujęciu tradycyjnym, tj. Holi-
stycznym, była powszechnie uważana jako jeden z wielu wariantów, 
zamiast jako podstawowa komórka życia społecznego26.

Obecna degradacja tradycyjnego modelu rodziny, prowadzona 
przez ideologów gender, niszczy rozwój osobowości u dziecka, po-
cząwszy od jednej z najbardziej fundamentalnych sfer człowieka 
jaką jest świadomość własnej tożsamości seksualnej i związanych 
z nią ról rodzinnych, w których ma ono spełniać się w przyszłości. 
Dobrym symptomem społecznym jest fakt, że model wychowania 
w perspektywie gender spotyka się z nasilającą krytyką wobec jego 
zasadniczego braku integralnego wychowania przyszłych pokoleń, 
przez co zauważa się zwiększoną świadomość ludzi o zagrożeniach 
wynikających z koncepcji genderowych27. Zauważalny kryzys wy-
chowania integralnego jest związany z dysfunkcjami pojawiającymi 
się w materii ojcostwa i macierzyństwa. Powyższa problematyka 
wskazuje na niezastępowalną rolę ojca oraz matki, kształtujących 
w dziecku te cechy, które wspomagają jego prawidłowy rozwój28. 
Dlatego za G. Kuby można wskazać, że „potrzebujemy koncepcji, 
które przyjmą skarb katolickiego nauczania o miłości, małżeństwie, 
seksualności i rodzinie, oraz przełożą go na konkretne programy 
pedagogiczne”29.

 26 Tamże, s. 30–31.
 27 B. Tobolski, Batalia o wychowanie, „Przewodnik Katolicki” 2014, nr 10, s. 30–31.
 28 M. Murawska-Ziobro, Oddziaływanie ojcowskie, „Wychowawca” 2012, nr 7–8, 
s. 38–39.
 29 G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, Homo Dei, Kraków 2013, s. 368.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia antagonistyczny charakter ideologii gender względem 
człowieka. Współczesna kultura europejska narażona jest na niebezpieczne 
tendencje zniekształcania podstawowych wartości stanowiących o życiu 
osoby ludzkiej. Ideolodzy wdrażający perspektywę genderową w struktury 
społeczne coraz bardziej dynamicznie dążą do niszczenia integralności sy-
stemu wartości ludzi w Europie i na świecie. Powyższy artykuł przedstawia 
w sposób wieloaspektowy problematykę działania społeczeństwa względem 
ekspansji antywartości pod postacią koncepcji genderowych, wdrażanych 
m.in. poprzez prawodawstwo. W sposób szczególny zostały wskazane role 
rodziców, Kościoła i nauczycieli. Ponadto omówiona została chrześcijańska 
wizja człowieka jako najlepsza odpowiedź na współcześnie pojawiające się 
problemy ze strony ideologii gender.

Summary
The article presents the antagonistic nature of the gender ideology towards 
man. Contemporary European culture is exposed to dangerous tendencies 
which distort basic values of human life. Ideologists who implement the 
gender perspective in social structures are more and more eager to destroy 
the integrity of the value system of people living in Europe and in the world. 
The article presents in a multi-faceted way the problem of public action 
against the expansion of the anti-values hidden in the form of gender con-
cepts implemented inter alia through legislation. In particular, the role of 
parents, the Church and teachers have been pointed. Furthermore, the article 
discusses the Christian vision of man as the best answer to contemporary 
issues arising from gender ideology.

Słowa kluczowe: ideologia gender, człowiek, tożsamość, wartości, odpo-
wiedzialność, wychowanie

Key words: Gender ideology, man, identity, values, responsibility, upbringing
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RYS HISTORYCZNY SPOŁECZNEGO POSTRZEGANIA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Historical overview of the social perception of people  
with intellectual disabilities

Postrzeganie społeczne osób z niepełnosprawnością zmieniało się 
na przestrzeni dziejów. Kształtowane było przez aktualnie wiodące 
nurty filozoficzne, wierzenia religijne, systemy wartości czy zwyczaje, 
a także postęp nauki i rozwój wiedzy na temat niepełnosprawności. 
Już w czasach wspólnot plemiennych społeczeństwa stawały wobec 
problemu niepełnosprawności. Można więc powiedzieć, że osoby 
z niepełnosprawnością od zawsze stanowiły część społeczeństwa. 
Badacze twierdzą, że można wyodrębnić trzy okresy, jeśli chodzi 
o społeczne postrzeganie niepełnosprawności i stosunek do niej.1 
Są to:

 – okres wrogości, czyli postawa dyskryminacji i wyniszczenia;
 – okres litości i strachu przed osobami z niepełnosprawnościami 
oraz działalność charytatywna, czyli postawa izolacji i opieki;

 – okres szczegółowych badań wraz z próbami integracji, a zatem 
włączania osób z niepełnosprawnościami w nurt życia społecz-
nego, czyli postawa segregacji i integracji.

1. Starożytność
Jeśli chodzi o okres wrogości, to jest on charakterystyczny przede 
wszystkim dla czasów wspólnot plemiennych i starożytności. W tam-
tym okresie istniała najczęściej silna niechęć do niepełnosprawnych 

 1 Zob. M. Gazdulska, Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami 
w ujęciu historycznym i współczesnym, „Seminare” 2008, nr 25, s. 282.
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członków społeczeństwa. Wynikało to z dążenia do tego, by stwo-
rzyć społeczeństwo silne i zdrowe, toteż eliminowanie słabszych jed-
nostek uznawano za konieczność. Starożytność to pierwszy okres 
w dziejach, w którym pojawiły się źródła mówiące o marginalizacji 
osób z niepełnosprawnościami.2 W celu utrzymania idealistycznego 
wizerunku społeczeństw dokonywano selekcji naturalnej. W staro-
żytnej Grecji negatywny stosunek do ludzi z niepełnosprawnością 
sprawił, że w przekazach z tamtych czasów rzadko można odnaleźć 
niepełnosprawnych bohaterów.3 Motyw niepełnosprawności poja-
wia się w sztuce o Edypie autorstwa Sofoklesa. Bohatera z niepełno-
sprawnością można też spotkać w Iliadzie Homera. Jest nim Tersites, 
kulawy i garbaty kaleka z dysharmonią rysów twarzy, uznawany 
za najbrzydszego spośród Greków. Jest zarazem uosobieniem zła, 
człowiekiem okrutnym, a podczas wojny trojańskiej okazuje się być 
także tchórzem. Widać tu, jak bardzo negatywny był stosunek do 
niepełnosprawności w starożytnej Grecji i jak wiele na ten temat ist-
niało stereotypów. W ogarniętej kultem ludzkiego ciała Grecji czasów 
starożytnych, dzieci z niepełnosprawnością najczęściej padały ofiarą 
dzieciobójstwa. Sądzono, że narodziny takiego dziecka to kara bogów.4 
Lekarze nie udzielali niepełnosprawnym żadnej pomocy.5 Zarówno 
ludzi z niepełnosprawnościami, jak i zwierzęta z deformacjami okre-
ślono mianem taras, co oznaczało mityczne potwory. W Sparcie istniał 
bezwzględny nakaz porzucania noworodków z dysfunkcjami, czy 
wręcz ich zabijania. Ale nie w całej Grecji stosunek do osób kalekich 
był tak okrutny. W Atenach traktowano ich bardziej humanitarnie. 

 2 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Roz-
wiązania” 2012, nr 5, s. 99.
 3 Zob. M. Chodkowska, Źródła stereotypów niepełnosprawności i osób nią ob-
ciążonych w kręgu kultury europejskiej, w: Stereotypy niepełnosprawności . Między 
wykluczeniem a integracją, red. J. Branicka, Lublin 2010, s. 14.
 4 Zob. B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teo-
retycznych, Kraków 2012, s. 19.
 5 Zob. Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, red. E. Krajewska-Kułak 
i in., t. I, Białystok 2005, s. 16.
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Nie obowiązywało tu prawo mordowania noworodków6, a wobec 
starców i kalekich organizowano nawet różne formy pomocy.

Platon jest jednym z pierwszych filozofów, który poruszył tematykę 
osób z niepełnosprawnościami. Uważał, że w dążeniu do idealistycz-
nego, utopijnego państwa, którego był orędownikiem, eliminacja 
słabych i kalekich jest koniecznością. Według niego małżonkowie 
powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, by na świat wydać zdrowego, 
silnego potomka.7 Jeśli zaś urodzi się chory lub kaleki, powinien zo-
stać porzucony. Platon uważał, że dzieci lepszych ludzi, gdyby rodziły 
się w nadmiarze, należy oddawać do ochronek lub mamek mieszka-
jących w określonej dzielnicy miasta. Natomiast dzieci tych gorszych, 
gdyby się jakieś ułomne urodziło, to też w jakimś miejscu, o którym 
się nie mówi i nie bardzo wiadomo, gdzie by ono było, ukryją, jak 
się należy.8 Według Platona osoby z niepełnosprawnościami mar-
nują społeczne zasoby, a mając wadliwe geny, przekazują je dalej, 
zaniżając tym samym jakość populacji. Platon twierdził, że ludzie 
„którzy ciała będą mieli liche, tym pozwoli się umrzeć, a których by 
dusze były złej natury i nieuleczalne, tych będą sędziowie skazywali 
na śmierć”.9 Niepełnosprawni to jednostki, które swoim istnieniem 
zbyt obciążają całe społeczeństwo, nie przynosząc mu jednocześnie 
żadnych zysków. Podobnego zdania był Arystoteles, który uważał, 
że nie powinno się wychowywać dzieci dotkniętych niepełnospraw-
nościami: „w kwestii usuwania czy wychowywania noworodków 
winno obowiązywać prawo, by nie wychowywać żadnego dziecka, 
wykazującego kalectwo”.10 Pogląd przyzwalający na eliminowanie 
dzieci z niepełnosprawnościami podzielał także Seneka, który mówił: 
„uśmiercamy nowo narodzone płody z cechami potworów, a nawet 
topimy dzieci, jeżeli przychodzą na świat ułomne i niekształtne”, co 

 6 Zob. B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teo-
retycznych, dz. cyt., s. 20.
 7 Zob. T. Sahaj, Eugenika społeczna w ujęciu Platona, „Studia z bioetyki i antro-
pologii filozoficznej” 2004, nr 5, s. 16–17.
 8 Zob. Platon, Państwo, Warszawa 2010, s. 212.
 9 Platon, Państwo, Warszawa 1991, s. 410.
 10 Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006, s. 211.
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stanowi akt „przemyślanej decyzji, jeżeli istoty chore wyłączamy od 
zdrowych”.11 Poglądy tych filozofów znajdowały odzwierciedlenie 
w faktycznym podejściu ówczesnego społeczeństwa do osób z nie-
pełnosprawnościami. Najbardziej znanym przykładem bezlitosnego 
traktowania tych ludzi była Sparta, w której zabijano noworodki ka-
lekie i słabe.12 Także w starożytnym Rzymie dzieciobójstwo zostało 
usankcjonowane w prawie Dwunastu Tablic, a zakazane dopiero 
w IV wieku, pod wpływem chrześcijaństwa.13

W starożytności istniały jednak także pozytywne zachowania 
wobec osób z niepełnosprawnościami. W kodeksie Hammurabiego 
można nawet odnaleźć regulację prawną, dotyczącą ich leczenia.14

Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, to 
pierwsze informacje o tym rodzaju niepełnosprawności odnaleziono 
w egipskim papirusie z Teb z 552 r. p.n.e., w ustępie poświęconym 
medycynie, a w szczególności chorobom, mającym związek z niewy-
dolnością serca.15 W starożytności niepełnosprawność intelektualną 
najczęściej łączono z gniewem bogów, co w efekcie oznaczało spo-
łeczne przyzwolenie na śmierć dotkniętych nią dzieci (jak w przy-
padku dzieci kalekich fizycznie, o czym zostało wspomniane wyżej).

2. Średniowiecze
W średniowieczu pojawiła się postawa izolacji i opieki. Tutaj także 
społeczne postrzeganie osób dotkniętych niepełnosprawnościami 
było odbiciem charakterystycznej dla epoki filozofii. W średniowieczu 
dominowała filozofia chrześcijańska, według której każdemu cier-
piącemu, choremu czy kalece, należy okazać miłosierdzie i pomoc. 
Pogląd ten pochodził wprost z nauczania Jezusa, który szczególną 

 11 Seneka, Dialogi, Warszawa 1998, s. 225–226.
 12 Zob. O. Lipkowski, Pedagogika specjalna, Warszawa 1981, s. 50.
 13 Zob. P. Carrick, Medical ethics in antiquity . Philosophical perspective on abortion 
and euthanasia, Dordrecht 1987, s. 208.
 14 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 101–102.
 15 Zob. J.J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . Mowa – język – komuni-
kacja, Gdańsk 2013, s. 12.
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troską darzył wszystkich potrzebujących. Dla człowieka w średnio-
wieczu akt miłosierdzia wobec potrzebującego miał też sens eschato-
logiczny, ponieważ był znakiem i zapowiedzią ostatecznej ingerencji 
zbawiającego Boga.16

W średniowieczu powstawały liczne wspólnoty zakonne i bractwa 
kościelne, które niosły pomoc chorym i niepełnosprawnym. Z za-
konami związane były szpitale, pełniące przede wszystkim funkcję 
przytułków i domów opieki dla ludzi samotnych. Szpitale miały za 
zadanie dawać schronienie ubogim i chorym (syndochium), starcom 
(gerocontocomium) oraz sierotom (orphantoropium).17 Były niejed-
nokrotnie zakładane przez bogatych fundatorów i wspierane przez 
dobroczyńców. Oprócz tego, że zakładanie szpitali było odpowiedzią 
na ewangeliczne wezwanie troski o każdego bliźniego, genezy średnio-
wiecznych szpitali można się też doszukać w bizantyjskich wzorcach 
oraz w regule benedyktyńskiej.18 Nakazywały one, by przeznaczać 
część dochodów na potrzeby najuboższych i przybyszów. Z kolei na 
synodzie w Akwizgranie w 816 r. nakazano, by przy każdej katedrze 
w Cesarstwie powstawały pomieszczenia dla potrzebujących.19 W Pol-
sce w okresie średniowiecza istniało bardzo wiele szpitali, w których 
pomoc znajdowali także ludzie z różnymi niepełnosprawnościami. 
Warto wspomnieć tu o założonym ok. 1411 roku wrocławskim szpitalu 
Bożego Grobu, który był nastawiony na opiekę nad dziećmi, co było 
niezwykłe w ówczesnej Europie.20

Jednak nie tylko chrześcijańska Europa otoczyła troską osoby 
z  niepełnosprawnościami. Również w  średniowiecznym świecie 
arabskim niesiono im pomoc. Już w IX/X wieku zaczęły powstawać 

 16 A. Uciecha, „Niepełnosprawni” w kulturze grecko-rzymskiej i w starożytnym 
Kościele, „Studia teologiczne i humanistyczne” 2011, nr 1/4, s. 22.
 17 Zob. E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001, 
s. 20.
 18 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 106.
 19 Zob. M. Słoń, Szpitale średniowiecznego Wrocławia, Wrocław 2000, s. 7.
 20 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 107.
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w Hiszpanii zakłady sprawujące opiekę m.in. nad osobami z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Arabowie wierzyli, że intelektualne za-
burzenia mają szczególne boskie pochodzenie. W Bagdadzie pierwszy 
zakład opieki dla osób z umysłową niepełnosprawnością został utwo-
rzony w 1173 roku i nosił nazwę „Dal Almeraftan” – „Dom Łaski”.21

3. Czasy nowożytne
W czasach nowożytnych kontynuowano średniowieczną koncep-
cję wspierania osób z niepełnosprawnościami.22 Nadal powstawały 
ośrodki pomocy dla tej grupy osób, w tym szpitale przy zakonach. 
Wsławiły się tu szczególnie zakony bonifratrów i szarytek.

W okresie tym nastąpił ogromny rozwój różnych dyscyplin na-
ukowych zajmujących się człowiekiem, co spowodowało stopniowe 
zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się 
też nowe formy świadczonej im pomocy.

3.1. Rozwój form specjalistycznego wsparcia
W epoce nowożytnej miał miejsce znaczący rozwój medycyny, czego 
efektem było m.in. odróżnienie niepełnosprawności intelektualnej od 
choroby psychicznej. Rozróżnienia tego dokonał na początku XVII 
wieku Feliks Plater, profesor medycyny w Bazylei. Wyodrębnił on 
cztery grupy ludzi chorych psychicznie. I tak do pierwszej zaliczył 
osoby z zaburzeniami intelektu, wyobraźni i pamięci (mentis imbecil-
litas), do trzeciej zaś osoby z wrodzoną formą głuptactwa (mentis alte-
natio). Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły 
liczyć na coraz bardziej specjalistyczne wsparcie.23 Jednak nadal, aż 
do XVIII wieku, nie istniało jednoznaczne określenie społecznego 
stosunku do ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.24 Jeśli były 

 21 Zob. M. Balcerek, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo . Zarys historyczny, Warszawa 1981, s. 19–21.
 22 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 110.
 23 Zob. M. Balcerek, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo . Zarys historyczny, dz. cyt., s. 22.
 24 Zob. J. J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . . ., dz. cyt., s. 12.
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to osoby z lżejszym stopniem umysłowej niepełnosprawności, były 
aktywizowane poprzez wykonywanie prostych prac. Jeśli natomiast 
były to osoby z głębszym stopniem niepełnosprawności, pozostawały 
pod opieką swoich rodzin lub zgromadzeń zakonnych.

W drugiej połowie XVIII wieku we Włoszech zapoczątkowany 
został bardziej humanitarny sposób traktowania ludzi z niepełno-
sprawnością intelektualną.25 Przyczynili się do tego Antoni Maria 
Valsava i Wincenty Chiarugi. W 1789 roku Chiarugi stworzył nowy 
regulamin w zakładzie dla psychicznie i umysłowo chorych, w którym 
pracował. W regulaminie tym zakazał stosowania jakichkolwiek form 
przemocy wobec podopiecznych, jednocześnie określił nowe formy 
leczenia chorych na powietrzu.26

Z kolei we Francji w 1792 roku przeprowadzono reformę szpi-
talnictwa zajmującego się chorymi psychicznie.27 Zapoczątkował 
ją Filip Pinel, prowadzący dwa zakłady psychiatryczne we Francji. 
Podkreślał on konieczność godnego traktowania osób z umysłową 
niepełnosprawnością, będących podopiecznymi tych zakładów. Jako 
pierwszy zastosował terapię grupową i terapię poprzez pracę, dzięki 
czemu wyswobodził pacjentów zakładów z izolacji i kajdan. Pinel 
uważał też, że wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną są 
takie jednostki, które można przygotować do samodzielnego życia.28 
Był to ogromny zwrot w postrzeganiu tych osób.

W Anglii w 1792 roku William Tuke założył szpital „York Retreat” 
dla psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.29 Na 
tamte czasy była to placówka wzorcowa, w której ogromny nacisk 

 25 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 110.
 26 Zob. M. Balcerek, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo . Zarys historyczny, dz. cyt., s. 26.
 27 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 111.
 28 Zob. M. Balcerek, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo . Zarys historyczny, dz. cyt., s. 25.
 29 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 111.
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kładziono na traktowanie podopiecznych życzliwie i z szacunkiem, 
odżegnując się od wszelkich metod, które by naruszały ich godność. 
Również formy terapii były nowatorskie i na najwyższym poziomie.

Pierwszy udokumentowany plan systematycznej interwencji 
w sprawie osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną opra-
cowano we Francji w 1799 roku.30 Podjął się tego Jean-Marc Itard, 
lekarz, który postawił sobie za zadanie przygotowanie programu 
uspołeczniania dla znalezionego „dzikiego dziecka”, któremu nadał 
imię Victor. Natomiast w 1841 roku w Szwajcarii Johann Guggen-
buhl otworzył pierwszą placówkę, w której mogły zamieszkać osoby 
z niepełnosprawnością umysłową. Stała się ona prototypem zbiorowej 
opieki na osobami z intelektualną niepełnosprawnością.

Wraz z rozwojem medycyny i rozpowszechnianiem się idei huma-
nizmu, zaczęła systematyzować się sytuacja prawna osób z niepeł-
nosprawnościami.31 I tak np. w 1638 roku weszła w życie ustawa, na 
mocy której powołano opiekunów osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie. Z kolei w Rosji w 1775 roku Katarzyna II wydała nakaz oto-
czenia opieką niepełnosprawnych umysłowo lub fizycznie.32 W Anglii 
natomiast, w 1860 r., powstała bardzo ważna ustawa, dzięki której 
wielu potrzebujących otrzymało pomoc w szpitalach dla niepełno-
sprawnych intelektualnie.33 Zgodnie z ówczesną nomenklaturą nosiła 
ona nazwę Ustawy o Idiotach. Dzięki Ustawie Oświatowej z 1870 r. 
z kolei, rozpoczęto kształcenie dzieci dotkniętych intelektualnymi 
niepełnosprawnościami. W Belgii w 1891 roku powstała ustawa trak-
tująca o organizacji opieki nad tymi dziećmi.34 W Polsce pierwszym 
dokumentem prawnym, w którym dokonano regulacji m.in. sytuacji 

 30 Zob. J.J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . . ., dz. cyt., s. 12.
 31 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 112.
 32 Zob. M. Balcerek, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo . . ., dz. cyt., s. 45–51.
 33 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 112.
 34 Zob. M. Balcerek, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych 
umysłowo . . ., dz. cyt., s. 45–51.
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osób z niepełnosprawnością intelektualną, była ustawa dotycząca 
szpitalnictwa, powstała w 1839 roku.

Ogromną rolę we wspieraniu osób z  niepełnosprawnościami 
w czasach nowożytnych odegrały stowarzyszenia charytatywne, które 
zaczęły powstawać na początku XIX wieku.35 W Warszawie w roku 
1880 powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które podkreślało 
konieczność otoczenia społeczną opieką dzieci z niepełnosprawnoś-
ciami. Z kolei Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki 
nad Umysłowo i Nerwowo Chorymi otoczyło szczególną troską osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Wiek XIX to także czas, w którym się zaczęło prężnie rozwi-
jać kształcenie osób z umysłową niepełnosprawnością. Pionierem 
tych działań był francuski lekarz Edward Seguin. Warto podkreślić, 
że stulecie to przyniosło ogromne zmiany w sposobie postrzegania 
i traktowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, co oczywi-
ście pozytywnie wpłynęło na poziom jakości ich życia. Za przełom 
można uznać proces rehabilitacji i reintegracji społecznej tych osób36, 
którego geneza sięga właśnie początku XIX wieku i „charaktery-
zuje się nastrojami afirmatywno-optymistycznymi w odniesieniu 
do efektywnej rehabilitacji, edukacji i ponownego włączania osób 
z niepełnosprawnością intelektualną do «normalnego życia». (…) 
Jednym z nowych rozwiązań było zapewnienie takim osobom lokum 
w specjalnie zorganizowanych «azylach», przytułkach, domach na 
wsiach i schronieniach dla ubogich”.37

Nowe formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
zapoczątkowane w  XIX wieku, były kontynuowane i  rozwijane 
w pierwszej połowie XX wieku.38 Jednak obok pozytywnych postaw 
wobec tej grupy osób pojawiły się już w XIX wieku także postawy ne-
gatywne, wręcz wrogie, które przyniosły dramatyczne skutki. Mowa 

 35 Zob. tamże.
 36 Zob. J.J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . . ., dz. cyt., s. 12.
 37 Tamże.
 38 Zob. G. Borowski, Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni 
dziejów – wybrane przykłady, art. cyt., s. 113.
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tu o segregacji, eugenice i instytucjonalizacji opieki nad osobami 
z niepełnosprawnością intelektualną.39

3.2 Eugenika i segregacja instytucjonalna
Teoretycznych podstaw ruchu eugenicznego należy szukać w powsta-
łej w 1869 roku książce autorstwa Franciszka Galtona pt. Dziedziczny 
geniusz. Książka ta stanowiła podstawę teorii o dziedziczeniu nie-
pełnosprawności intelektualnej, a zatem w efekcie podstawę ruchu 
eugenicznego. W kolejnych latach pojawiły się następne publikacje 
popularyzujące koncepcję eugeniki: The jukes: a study in crime, paupe-
rism, disease and heredity autorstwa Richarda Louisa Dugdale z 1877 
roku oraz „The kallikak family: a study in the heredity of feeble-
-minded-ness” Henry’ego Goddarda z 1912 roku. W obu pozycjach 
dowodzono, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną (ale także 
chorzy psychicznie i imigranci) „poprzez reprodukcję zwiększają 
koszty związane z edukacją, więziennictwem (są bardziej predyspo-
nowane do popełnienia przestępstw), lecznictwem oraz prowadze-
niem wyspecjalizowanej opieki”.40 Efektem tego było wprowadzenie 
w kilku stanach Ameryki Północnej prawa zezwalającego na stery-
lizację tych osób.41

Przełom XVIII i XIX wieku był także czasem segregacji instytu-
cjonalnej, której celem była ochrona „normalnego” społeczeństwa 
przed dysfunkcjami poprzez działania, które ograniczały reprodukcję 
jednostek uznawanych za gorsze.42 Metoda kontroli rozrodczości osób 
z niepełnosprawnościami umysłowymi polegała na: ograniczaniu 
zawierania związków małżeńskich, kontroli imigracji, sterylizacji, 
a także sankcjach instytucjonalnych realizowanych przez eugeniczną 

 39 Zob. J.J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . . ., dz. cyt., s. 13.
 40 Tamże; por. S. Bachrach, In the name of public health – Nazi racial hygiene, „New 
England Journal of Medicine” 2004, nr 351, s. 417–420.
 41 Por. A.N. Sofair, L.C. Kaldijian, Eugenic sterilization and a qualified Nazi analogy: 
the United States and Germany, 1930–1945, „Annals of Internal Medicine”2000, nr 4, 
s. 312–319.
 42 Zob. J.J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . . ., dz. cyt., s. 13.
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politykę społeczną.43 Podobne działania miały miejsce w Europie, 
np. w Wielkiej Brytanii od 1931 roku aż do roku 1959 obowiązywała 
uchwała, określająca działania mające na celu segregację płci oraz 
sterylizację osób z intelektualną niepełnosprawnością.44 W tym sa-
mym czasie w Wielkiej Brytanii wdrażane były specjalne programy 
edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością umysłową.

Nazistowskie Niemcy, chyba najbardziej znany i najbardziej dra-
styczny przykład działania ruchu eugenicznego, poparły założenia 
tego ruchu i wprowadził w 1933 roku prawo sterylizacji. W tym przy-
padku na pierwszy plan wysuwał się kontekst czystości rasowej.

Kolejnym istotnym krokiem w badaniach nad niepełnosprawnoś-
cią było wprowadzenie testów psychologicznych.45 Próby parame-
tryzacji intelektualnej niepełnosprawności rozwijały się równolegle 
do ruchu eugenicznego. W kontekście ruchu eugenicznego istotnym 
jest, że badanie stopnia umysłowej niepełnosprawności metodą te-
stów psychologicznych spowodowały szybkie wyodrębnianie grupy 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa-
nym. Za tym poszły dalsze badania jakościowe. Możliwość wczesnej 
diagnozy osób z niepełnosprawnością umysłową szczególnie intere-
sowała zwolenników eugeniki: „zróżnicowano diagnozy medyczną 
i psychologiczną, skrócono czas ich dokonywania, przyspieszono 
proces odbierania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie rodzicom, 
podjęto działania mające na celu ograniczenie przyrostu naturalnego 
w grupie upośledzonych umysłowo”.46

Jednak część naukowców podjęła działania, których celem było 
odrzucenie teorii o dziedziczności niepełnosprawności intelektu-
alnej.47 Wyniki prowadzonych przez nich badań pozwoliły udo-
wodnić, że jedynym celem eugeniki jest po prostu eliminacja osób 

 43 Por. J. Joseph, The 1942 ‘euthanasia’ debate in the America Journal of Psychiatry, 
„History of Psychiatry” 2005, nr 16, s. 171–179.
 44 Zob. J.J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . . ., dz. cyt., s. 14.
 45 Zob. tamże.
 46 Tamże; por. J.P. Radford, Sterilization versus segregation: Control of the ‘ feeble-
minded’ (1900-1938), „Social Science and Medicine” 1991, nr 33, s. 449–458.
 47 Zob. J.J. Błeszyński, Niepełnosprawność intelektualna . . ., dz. cyt., s. 14.
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z niepełnosprawnością intelektualną. Oprócz czynników genetycz-
nych wskazano także na czynniki środowiskowe i zaburzenia meta-
boliczne, a zatem podważono teorię etiologii, opierającą się tylko na 
dziedziczności. Wielu badaczy starało się na wiele sposobów pod-
ważyć słuszność koncepcji eugenicznej i protestowało przeciwko 
istniejącym restrykcjom wobec osób z niepełnosprawnością umy-
słową. Mimo ich wysiłków ruch eugeniczny nadal wpływał na poli-
tykę społeczną. Warto podkreślić, że instytucją, która niezmiennie 
i konsekwentnie przeciwstawiała się eugenice, był Kościół katolicki 
mający ogromny wkład w zdyskredytowanie ruchu eugenicznego 
i w ukazanie jego negatywnego, haniebnego charakteru.

Podsumowanie
Osoby z intelektualną niepełnosprawnością od zawsze funkcjonowały 
w społeczeństwach. To, w jaki sposób były postrzegane przez społe-
czeństwo, ulegało jednak licznym zmianom na przestrzeni dziejów. 
Wpływ na to miały aktualnie wiodące nurty filozoficzne, religia czy 
wyznawane systemy wartości. Kluczową rolę odegrał także postęp 
nauki oraz rozwój wiedzy na temat tego, czym jest intelektualna 
niepełnosprawność. W  niniejszym artykule scharakteryzowano 
społeczne postrzeganie osób z intelektualną niepełnosprawnością 
w trzech epokach: starożytności, średniowieczu i czasach nowo-
żytnych, uwzględniając zaproponowany przez badaczy podział na 
trzy okresy w społecznym postrzeganiu osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i towarzyszące tym okresom postawy: od okresu wro-
gości, w którym dominowała postawa dyskryminacji i wyniszczenia, 
przez okres litości i strachu, z charakterystyczną dla niego postawą 
izolacji i opieki, po okres szczegółowych badań i prób włączania osób 
z intelektualną niepełnosprawnością w życie społeczne wraz z towa-
rzyszącą temu okresowi postawą segregacji i integracji. Zauważyć 
można, że wzrost wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej 
nie zawsze gwarantował poprawę tego, w jaki sposób postrzegano te 
osoby w społeczeństwie i jakie przyjmowano wobec nich postawy. 
Najtrafniejszym przykładem jest powstanie ruchu eugenicznego, 
którego początki sięgają XIX wieku, a więc czasu, gdy wiedza na 
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temat niepełnosprawności intelektualnej była nieporównywalnie 
większa, niż w tak wrogich osobom niepełnosprawnym czasach sta-
rożytnych. Można więc postawić wniosek, że sama wiedza naukowa 
nie wystarczy, by zmienić społeczne postrzeganie osób z intelektu-
alną niepełnosprawnością, lecz w parze z nią musi iść także głęboka 
nauka etyczna.

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano społeczne postrzeganie osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, jakie dominowało w trzech epokach: staro-
żytności, średniowieczu i czasach nowożytnych. Uwzględniono przyjęty 
przez badaczy podział na trzy okresy i towarzyszące im postawy: okres 
wrogości (postawa dyskryminacji i wyniszczenia), okres litości i strachu 
przed osobami z niepełnosprawnościami (postawa izolacji i opieki), okres 
szczegółowych badań wraz z próbami włączania osób z niepełnosprawnoś-
ciami w nurt życia społecznego (postawa segregacji i integracji).

Summary
The article characterizes the social perception of people with intellectual 
disabilities, which was dominant in three epochs: antiquity, medieval and 
non-ancient times. The social perception is considered by researchers to 
be divided into three periods and accompanying attitudes: the period of 
hostility, ie the attitude of discrimination and extermination; the period of 
compassion and fear of people with disabilities, ie the attitude of isolation 
and care; period of detailed research and attempts to integrate persons with 
disabilities into the current of social life, ie the attitude of segregation and 
integration.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność intelektualna, społeczne postrze-
ganie osób z niepełnosprawnością intelektualną, postawa dyskryminacji 
i wyniszczenia, postawa izolacji i opieki, postawa segregacji i integracji, 
działalność charytatywna

Keywords: intellectual disability, social perception of people with intellec-
tual disabilities, attitude of discrimination and extermination, attitude of 
isolation and care, attitude of segregation and integration, charity
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KSIĘŻYC W TRADYCJI MUZUŁMAŃSKIEJ
Moon in Muslim tradition

Symbole religijne należą do kultu religijnego ze względu na przypi-
sywane im szczególne znaczenia mistyczne lub magiczne, zyskujące 
nawet wyraz nadnaturalny ze względu na wiarę. Stają się one często 
sacrum w danym systemie religijnym, a działania z nim związane są 
objęte tabu. Pojęcie symbolu religijnego utożsamiane jest z analogią, 
przypowieścią, metaforą, ale także gestem, zjawiskiem naturalnym 
lub rzeczą. Zazwyczaj są one zrozumiałe jedynie dla osób wtajem-
niczonych w dany system, które potrafią go odpowiednio zinterpre-
tować i uzasadnić zgodnie z własnymi wierzeniami. W przeciwnym 
razie symbol taki pozostaje jedynie obrazem, zespołem gestów lub 
zwyczajnym przedmiotem.1

Islam spokrewniony jest z tradycją judeo-chrześcijańską, od której 
przejął wiele elementów doktrynalnych oraz praktycznych. Jednak 
należy pamiętać, że odrębność kulturowa regionu, na terenie którego 
kształtował się ten system religijny, posiadała bogatą symbolikę, z cza-
sem zaadaptowaną do warunków nowopowstałej religii. Niewątpliwie 
najwięcej symboli muzułmańskich odnaleźć można w tekście Koranu, 
który przekazuje wierzącym drogę do Boga przy pomocy licznych 
alegorii oraz przypowieści. Poza nimi w tradycji muzułmańskiej 
obecne są także symbole osobowe, kultowe, ludowe i sufickie. Zatem 
skoro islam jest religią monoteistyczną i ukierunkowaną na osobo-
wego Boga Jedynego, rodzi się w tym miejscu pytanie o znaczenie 
oraz interpretację ciał niebieskich w tej religii.

 1 Por. M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska, Warszawa 1997, s. 7–8.

Zagadnienia islamu



Aldona Maria Piwko

| 192 |

Księżyc – ciało niebieskie

Na charakter i rodzaj zwyczajów muzułmańskich duże znaczenie 
miały doświadczenia czasów dżahiliji. Czczono wówczas bóstwa 
astralne, które zgodnie z wierzeniami ludów arabskich, istotnie od-
działywały na życie ziemskie. Były odpowiedzialne za światło i ciem-
ność, dawały gorąco i zimno, a także sprowadzały suszę oraz deszcz. 
To właśnie w czasach przedmuzułmańskich największym kultem na 
terenach Półwyspu Arabskiego otaczano Księżyc, określany w języku 
arabskim słowem kamar, będący bóstwem męskim.2 Ranga i waga 
Księżyca w tradycji arabskiej, została podtrzymana przez islam, który 
można określić mianem religii skierowanej ku księżycowi.

Niezwykle ważne dla prawidłowego wypełniania praktyk reli-
gijnych jest określenie kierunku qibla, czyli zwrócenia się twarzą 
w stronę Mekki. Taki nakaz zawarty został w Koranie: „Zwróć więc 
twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. I gdziekolwiek się znaj-
dziecie, zwracajcie się twarzami w jego kierunku” (2,144).3 Nakaz 
ten rozszerzony został także na obowiązek budowania meczetów 
zorientowanych w kierunku mekkańskiej Al-Ka’by. Dlatego nisza 
modlitewna, zwana mihrabem, znajdująca się w meczecie wskazuje 
ów kierunek. W pierwszych wiekach kształtowania się islamu, po-
mocą w określaniu właściwego kierunku był układ ciał niebieskich 
na niebie: słońca, księżyca oraz gwiazd.4

Muzułmańska orientacja na księżyc, ważna jest także z bardzo 
praktycznego powodu. Islam kształtował się w pustynnej Arabii, 
przez którą wiodły były szlaki handlowe. Ze względu na klimat, 
ówczesne podróże zazwyczaj odbywały się nocą. Dlatego niezwykle 
ważną funkcję stanowiła nawigacja, ściśle uzależniona od położenia 

 2 Por. M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 25–27.
 3 Wszystkie odwołania do Koranu pochodzą z wydania Koran z języka arabskiego 
przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.
 4 Por. D. King, Astronomia a społeczeństwo muzułmańskie: „qibla”, gnomo-
nika, „miqat”, w: Historia nauki arabskiej . Astronomia teoretyczna i stosowana, 
red. R. Rashed, Warszawa 2000, s. 167–168.
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księżyca i gwiazd na niebie. Tym samym księżyc stanowił drogę 
prowadzącą do życia, zapobiegając zgubieniu się w piaskach pustyni.5

Koran w kilku miejscach podnosi temat Słońca i Księżyca, ale 
w kontekście źródeł światła, które zostały stworzone przez Boga: „On 
jest Tym, który uczynił słońce jasnością, a księżyc światłem; i który 
wyznaczył dla niego fazy, abyście znali liczbę lat i rachunek” (10,5). 
Półksiężyc jest postrzegany jako międzynarodowy symbol wiary is-
lamu. Widnieje na licznych flagach państw muzułmańskich, a także 
jest częścią międzynarodowego godła organizacji humanitarnej. Jego 
symbolika została także przyjęta przez organizacje nacjonalistyczne.

Kalendarz księżycowy
Przywołany wyżej fragment ukazuje księżyc jako wyznacznik ka-
lendarza muzułmańskiego, który oparty został na jego fazach. Rok 
księżycowy, obowiązujący w świecie islamu, liczony jest zgodnie 
z fazami księżyca, a nie według ruchów słońca. Z tego powodu rok 
księżycowy jest krótszy od słonecznego o jedenaście dni i liczy ich 354. 
Rok ten dzieli się na dwanaście miesięcy: 29 lub 30 dniowych. Stoso-
wanie kalendarza lunarnego, szczególnie w przeszłości, było bardzo 
praktyczne, gdyż z dużą łatwością obserwowano upływający czas. Po-
szczególne fazy księżyca są widoczne i jasno określone: pełnia, kwadry 
oraz nów. A zatem miesiąc księżycowy zaczyna się wraz z pierwszym 
nowiem księżyca i trwa aż do ostatniej nocy przed następnym.6 Po-
dobnie jak w tradycji żydowskiej, doba w świecie muzułmańskim 
zaczyna się wraz z zachodem słońca. Kalendarz księżycowy jest cha-
rakterystyczny dla ludów nomadycznych, zajmujących się wypasem 
i hodowlą zwierząt, a zwłaszcza społeczeństw żyjących w upalnych 
rejonach świata, gdzie słońce stanowiło zagrożenie dla zdrowia oraz 
życia ludzi, a nierzadko także zwierząt. Księżyc natomiast przynosił 

 5 Por. R. Morelon, Zarys historii arabskiej astronomii, w: Historia nauki arabskiej…, 
dz. cyt., s. 29.
 6 Por. F. Bocheński, Kalendarz muzułmański, w: Mały słownik kultury arabskiej, 
red. J. Bielawski, Warszawa 1971, s. 267–268.
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chłód wraz z życiodajną rosą.7 Obecnie kalendarz lunarny w tra-
dycji islamu stosowany jest do wyznaczania wydarzeń związanych 
z kultem religijnym, jak chociażby określenie pierwszego dnia postu 
w miesiącu ramadan albo rozpoczęcia pielgrzymki do Mekki. Wy-
jątek stanowi Arabia Saudyjska, w której kalendarz księżycowy uży-
wany jest także w życiu codziennym. Posługiwanie się tego rodzaju 
kalendarzem pochodzi z Koranu, w którym zostało zapisane: „Oni 
będę ciebie pytać o fazy księżyca w nowi. Powiedz: To są oznaczenia 
czasu dla ludzi i dla pielgrzymki” (2,189). Na tej podstawie uznano, 
że księżyc jest miarą czasu codziennego oraz świętego.

Symbol islamu – szahada
Młoda wspólnota muzułmańska nie posiadała żadnego szczególnego 
symbolu będącego jej godłem. W czasie życia Mahometa, jego armia 
oraz karawany oznaczały siebie prostymi, jednokolorowymi flagami, 
które zazwyczaj były: czarne, zielone lub białe. Wraz z rozwojem i roz-
przestrzenianiem się islamu zaczęto powszechnie stosować sztandary, 
które pełniły funkcje identyfikacyjne. Jednak nadal pozostawały 
one w jednym kolorze, bez inskrypcji czy rysunków. Cztery kolory 
nawiązują do historii wielkich dynastii arabskich: biały był kolorem 
Umajjadów, czarny należał do Abbasydów, zielony symbolizował 
Fatymidów, a czerwony był barwą Haszymidów.8

Pierwotnym symbolem islamu, jednoczącym wierzących i stano-
wiącym swoisty rodzaj godła, a zarazem w pełni zgodnym z tradycją 
religijną, jest szahada, a więc muzułmańskie wyznanie wiary, zapisane 
kaligraficznym pismem arabskim. Inskrypcja ta przyjmować może 
różne formuły graficzne. Tradycyjnie w poziomym układzie liter 
– w taki sposób została umieszczona na fladze Arabii Saudyjskiej. 
Szahadę spotkać można także wpisaną w okrąg.9

 7 Por. G. Khan, Islam, Warszawa 2010, s. 242–243.
 8 Por. M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska, Warszawa 1997, s. 52–53.
 9 Por. A. Szyszko-Bohusz, Hinduizm, buddyzm, islam, Wrocław 1990, s. 178–179.
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Hilal

Symbolika księżyca w otoczeniu gwiazd była znana w ikonografii 
helleńskiej oraz bliskowschodniej. Sam półksiężyc z ośmioramienną 
gwiazdą pierwotnie istniał jako godło bizantyjskie, często wybi-
jane na monetach Imperium. Wraz ze zdobyciem Konstantynopola 
w 1453 roku Turcy przejęli ten znak, umieszczając go na swoich cho-
rągwiach. Jednak geneza obecności półksiężyca i gwiazdy w sztuce 
muzułmańskiej posiada wiele wątków. Wydaje się jednak, że muzuł-
manie posługiwali się symbolem półksiężyca już sto lat wcześniej. 
Umieszczany był on na sztandarach piechoty służącej pod rozkazami 
sułtana Orhana (1324–1362). Istnieje także legenda, która podaje, że 
twórca Imperium Osmańskiego – Osman (1258–1324) zobaczył we 
śnie, jak półksiężyc rośnie na niebie, wypełniając je od wschodu do 
zachodu. Poruszony tą wizją władca rozkazał umieścić ów symbol na 
sztandarze swojego imperium. Inna geneza obecności tego symbolu 
w islamie odwołuje się do czasów proroka Mahometa i jego spotkań 
z Archaniołem Gabrielem. Tradycja uczy, że świadkami objawień 
koranicznych byli księżyc oraz gwiazdy. Dlatego te symbole stały się 
znakiem rozpoznawczym islamu wraz z jego wyznawcami. Należy 
podkreślić, że hilal, czyli półksiężyc ze szczęśliwą gwiazdą Jowisza, 
zaczął być utożsamiany z islamem w chrześcijańskiej Europie, zanim 
został przyjęty przez samych muzułmanów. Oficjalnie półksiężyc 
z gwiazdą podniesiony został do rangi godła Imperium Osmańskiego 
dopiero za czasów Salima I, panującego w latach 1512–1520.10 Hilal 
pełnił pierwotnie funkcję symbolu świeckiej władzy muzułmańskich 
przywódców. Jednak z czasem zyskał na znaczeniu i zaczął być po-
strzegany jako symbol władzy religijnej.

Utrwalenie półksiężyca jako symbolu islamu w mentalności Eu-
ropejczyków nastąpiło w sposób naturalny, ze względu na wielo-
wiekową dominację Imperium Osmańskiego nad światem. Wojny 
prowadzone między chrześcijanami a muzułmanami sprawiły, że 
symbol ten łączony był z politycznym wymiarem imperium, a nie 

 10 Por. K. Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Kraków 
2002, s. 198.
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czystym islamem. Zapewne z tego powodu wielu ortodoksyjnych 
muzułmanów odrzuca półksiężyc z gwiazdą jako symbol islamu, 
upatrując w nim starożytne dziedzictwo pogan.11 Tym bardziej, że 
w Koranie nie ma informacji dotyczącej związku półksiężyca wraz 
z gwiazdą będącymi symbolami islamu.

Hilal nie był używany za czasów Mahometa (610–632), ani w okre-
sie Kalifów Sprawiedliwych (632–661). Historycy muzułmańscy 
podkreślają także, że nie był on powszechny za panowania dynastii 
Umajjadów (661–750). Na tej podstawie kształtuje się przekonanie, 
zwłaszcza wśród ortodoksyjnych muzułmanów, o braku związku 
symbolu hilal z islamem, ponieważ nie został ustanowiony przez 
proroka, ani jego bezpośrednich następców, do kompetencji których 
należało utrwalenie zasad pozostawionych przez Mahometa w nowej 
tradycji religijnej.

Liberalna tradycja muzułmańska interpretuje półksiężyc otacza-
jący pięcioramienną gwiazdę jako symbol niczym nieograniczonej 
władzy oraz mocy Bożej. Zaś pięć ramion gwiazdy utożsamia pięć 
filarów islamu, a więc wiarę w jednego Boga, modlitwę, post, jałmużnę 
oraz pielgrzymkę do Mekki. Sierp księżyca oznacza moment zakoń-
czenia postu w miesiącu ramadan, a zarazem początek świąt Id al-Fitr. 
Jaśniejący księżycowy sierp na niebie, wyznacza także rozpoczęcie 
największych świąt muzułmańskich – Id al-Adha, obchodzonych na 
zakończenie pielgrzymki do Mekki.12

Półksiężyc z gwiazdą w zdobnictwie  
i ikonografii muzułmańskiej
Mimo licznych wątpliwości dotyczących obecności półksiężyca 
z gwiazdą w historii islamu, upowszechnił się ten znak w wielu dzie-
dzinach tradycji muzułmańskiej. Półksiężyc w towarzystwie gwiazdy 
jest używany w sztuce jako element zdobniczy. Często wykorzysty-
wany jako zwieńczenie minaretów oraz pionowych słupków minbaru. 

 11 Por. The Crescent Moon: A symbol of Islam?, www.thoughtco.com/the-crescent-
-moon-a-symbol-of-islam-2004351 [dostęp: 11.04.2017 r.].
 12 Por. M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska, dz. cyt., s. 86.
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Półksiężyc jest również stosowany w sztukach biżuteryjnych i bywa 
noszony jako amulet, a także znak przynależności do islamu. Podob-
nie jak to ma miejsce w przypadku krzyża w chrześcijaństwie lub 
gwiazdy Dawida w tradycji żydowskiej.

Godła i flagi państw muzułmańskich
Symbol półksiężyca z gwiazdą jest popularnym godłem państw 
muzułmańskich, widniejącym na wielu flagach narodowych.13 
Niewątpliwie interesującą jest jedna z licznych legend wyjaśniają-
cych pochodzenie flagi Imperium Osmańskiego. W październiku 
1448 roku miała miejsce bitwa na Kosowym Polu.14 Po zwycięstwie 
nad wojskami krzyżowców Murad II, idąc nocą przez pole bitewne, 
zobaczył zabitego żołnierza leżącego w kałuży krwi, w której odbijał 
się księżyc wraz z gwiazdą Wenus. Sułtan wzruszył się widokiem 
i kazał go uwiecznić.15 Pierwotnie na fladze Imperium Osmańskiego 
widniał tylko półksiężyc. Natomiast aktualna flaga narodowa Turcji 
pochodzi z roku 1844, aczkolwiek oficjalnie została przyjęta dopiero 
5 czerwca 1936 roku. Drugim krajem muzułmańskim, który przyjął 
flagę z widniejącym na niej półksiężycem i gwiazdą, była Tunezja za 
czasów panowania Husajna II (1824–1835).

Po rozpadzie Imperium Osmańskiego i ukonstytuowaniu się no-
wych państw muzułmańskich w XX wieku wiele z nich przyjęło flagi 
narodowe nawiązujące do tradycji religijnej. Obecnie hilal widnieje 
na flagach: Algierii, Azerbejdżanu, Komorów, Libii, Malezji, Maure-
tanii, Pakistanu, Sahary Zachodniej, Tunezji, Turcji, Turkmenistanu 
i Uzbekistanu.

Na flagach wszystkich wymienionych państw znajduje się hilal 
symbolizujący islam, będący dominującą lub pozostającą w większości 

 13 Algieria, Azerbejdżan, Turcja, Libia, Malezja, Mauretania, Pakistan, Tunezja, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Sahara Zachodnia, Komory.
 14 Por. S. Shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej 1280–1808, 
Warszawa 2012, s. 102. Inne źródło osadza tę opowieść w roku 1389. Por. S. Zasada, 
Flagi świata . Leksykon, Warszawa 2016, s. 56.
 15 Por. Somewhere between two cultures, https://izabelaszmit.wordpress.
com/2012/07/22/ksiezyc-i-gwiazda/ [dostęp: 11.04.2017 r.].
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religią w tych krajach. Wyjątek stanowią flagi: Turkmenistanu, na któ-
rej widnieje pięć gwiazd, będących symbolami pięciu prowincji kraju, 
Uzbekistanu gdzie umieszczono dwanaście gwiazd, stanowiących 
symbole dwunastu miesięcy kalendarza solarnego używanego w kraju 
i Komorów, na której znajduje się cztery gwiazdy, symbolizujące 
cztery wyspy archipelagu. Również kolory zastosowane we flagach po-
siadają istotne znaczenie. Zieleń, jako kolor islamu, podkreśla związki 
państw z tą religią. Kraje arabskie: Algieria, Libia, Sahara Zachodnia 
oraz Tunezja akcentują barwy panarabskie, a więc czerwień, zieleń, 
czerń i biel. Niemal na wszystkich flagach muzułmańskich umiesz-
czony został tzw. stary księżyc malejący, którego sierp otwarty jest 
w prawo, podobny do litery C. Interpretatorzy symboliki arabsko-
-muzułmańskiej nie doszukują się w nim nadzwyczajnego znaczenia. 
Wydaje się, że księżyc malejący posiada estetyczny kształt.16

Pew Center Research dokonał analizy wizerunków graficznych 
flag narodowych obowiązujących na świecie. Spośród 196 krajów 64 
na swoich sztandarach ma umieszczone symbole religijne lub ściśle 
nawiązujące do dominujących religii w danym państwie. Najwięcej, 
bo aż 31, należy do chrześcijaństwa, jedna do judaizmu, pięć do hindu-
izmu i buddyzmu, sześć do innych religii oraz 21 do islamu. Na flagach 
muzułmańskich najczęściej znajdują się półksiężyc oraz gwiazda lub 
kilka gwiazd. Na uwagę zasługuje flaga Arabii Saudyjskiej, która jest 
wyjątkowa, bowiem znajduje się na niej wyznanie wiary.17 Warto 
także podkreślić, że Mahomet posiadał prostą biało-czarną flagę, na 
której widniał napis Nasr um min Allah, co tłumaczone jest „z po-
mocą Boga”.18

 16 Por. What is the origin of the crescend moon symbol seen throughout Islamic cul-
tures?, www.theguardian.com/notesandqueries/query/0,5753,-1411,00.html [dostęp: 
18.04.2017 r.].
 17 Por. A. Theodorou, 64 countries have religious symbols on their national flags, 
www.pewresearch.org/fact-tank/2014/11/25/64-countries-have-religious-symbols-
-on-their-national-flags/ [dostęp: 14.04.2017 r.].
 18 Hidden history and symbols, http://mostafa-islamstudy.blogspot.com/2009/09/
hidden-history-and-symbols.html [dostęp: 18.04.2017 r.].
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Należy w tym miejscu dokonać analizy flagi tzw. Państwa Islam-
skiego. Flaga organizacji parapaństwowej Daesh posiada głęboką 
symbolikę, nawiązującą do epoki kształtowania się islamu i czasów 
panowania dynastii Abbasydów.19 Kolor czarny był znakiem rozpo-
znawczym oraz flagą kalifatu Bagdadzkiego. Czcionka zastosowana 
na fladze Państwa Islamskiego jest tym samym krojem, co stoso-
wany w czasach kodyfikowania Koranu. Biały napis na sztandarze, 
to szahada, a więc muzułmańskie wyznanie wiary, zawierające dwa 
podstawowe fundamenty wiary islamu: „Nie ma Boga prócz Allaha, 
a Mahomet jest jego prorokiem”. Wreszcie białe koło zawiera napis 
„Mahomet jest prorokiem Boga”, który nawiązuje do przekazanego 
w Koranie: „Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych mężczyzn, 
lecz jest Posłańcem Boga i pieczęcią proroków” (33,40) przekonania, 
że Mahomet jest pieczęcią proroków, a więc ostatnim z proroków. 
Monochromatyczne kolory na flagach identyfikujących rody i klany, 
a nierzadko także państwa, znane były już w czasach starożytnych. 
Czarno-białe kolory były popularne również w tradycji arabskiej, 
z której przeniesione zostały do świata islamu. Należy podkreślić, że 
czarno-biała flaga stosowana przez Daesh nie jest tylko symbolem 
państwowym, lecz wyraża całą ideologię, a więc filozofię, świato-
pogląd oraz wyznanie wiary, którymi kierują się jego członkowie. 
Takimi samymi sztandarami posługują się członkowie innych organi-
zacji terrorystycznych działających w świecie muzułmańskim, przede 
wszystkim Asz-Szabab z Somalii oraz Al-Ka’ida Półwyspu Arab-
skiego. Identyfikowanie się bojowników z flagą, która nieustannie jest 
obecna w ich życiu, podkreśla cele agresywnej taktyki. Symbolizuje 
ona działanie w imię i za przyzwoleniem Allaha.20

 19 Dynastia Abbasydów panowała w latach 750–1258. Potężna rodzina władców, 
licząca 37 kalifów sunnickich, sprawująca przywództwo nad Kalifatem Bagdadu. 
W czasie swojego panowania, w wyniku licznych wojen i bitew, włączyła znaczne 
terytoria do Imperium Muzułmańskiego, ale także kolejni kalifowie starali się 
rozwijać naukę oraz sztukę. Czasy dynastii abbasydzkiej były niewątpliwie czasami 
świetności islamu.
 20 Por. Znaczenie flagi Państwa Islamskiego (ISIS), www.nowastrategia.org.pl/
znaczenie-flagi-panstwa-islamskiego-isis/ [dostęp: 25.04.2017 r.].
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Czerwony półksiężyc

Półksiężyc jest także znakiem federacji organizacji humanitarnych 
krajów muzułmańskich. Etyka muzułmańska zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak również wspólnotowym posiada liczne normy, 
którymi winni kierować się ludzie. Wśród nich należy wymienić: mi-
łosierdzie, szacunek, gotowość do pomocy, a także pokorę, skromność, 
prawość i sprawiedliwość. Dlatego ludzie powinni sobie pomagać oraz 
wspierać siebie nawzajem w rozmaitych sytuacjach życiowych. W spo-
sób szczególny należy pamiętać o potrzebujących, których Koran 
określa jako krewnych, sieroty, biedaków podróżnych.21 Biedakami 
są ludzie ubodzy, pokrzywdzeni przez los, niepełnosprawni, a także 
dotknięci chorobą: „Nie ma nagany dla niewidomego, nie ma dla ku-
lawego, nie ma dla chorego” (24,61). Jako że stan w którym znalazły się 
te osoby, jest Bożym zamysłem, cała umma winna dołożyć wszelkich 
starań by złagodzić trudności, z którymi borykają się potrzebujący, 
a nierzadko także ich rodziny. Dlatego ważna jest wzajemna pomoc 
oraz okazywanie miłosierdzia.22

Właściwe wypełnianie Bożych zaleceń w zakresie pomocy, zwłasz-
cza w przypadkach dużych katastrof humanitarnych, koordynuje 
organizacja Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwo-
nego Półksiężyca. Stowarzyszenie to powstało, aby chronić ludzkie 
życie, nieść pomoc potrzebującym, szczególnie przez łagodzenie oraz 
zapobieganie ludzkiemu cierpieniu. Jedną z głównych zasad organi-
zacji jest odrzucenie wszelkiej dyskryminacji: narodowej, rasowej, 
religijnej oraz politycznej.

Geneza organizacji niosącej pomoc sięga roku 1863, kiedy to Szwaj-
car Henry Dunant, filantrop i finansista, założył służbę medyczną 
Czerwony Krzyż, udzielającą pomocy rannym w wyniku działań 
wojennych. W krótkim czasie inicjatywa zyskała popularność w całej 
Europie. Już w 1868 roku w Imperium Osmańskim została założona 
organizacja Al-Hilal al-Ahmar, czyli czerwony półksiężyc, wchodząca 

 21 Por. Koran 59,7.
 22 Por. M. ibn Ally, Islam, w: Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, red. P. Mor-
gan, C. Lawton, Warszawa 1996, s. 343–344.
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w skład międzynarodowego ruchu humanitarnego. Czerwony Pół-
księżyc na białym tle został ustanowiony muzułmańskim odpo-
wiednikiem znaku Czerwonego Krzyża w 1876 roku od czasu wojny 
rosyjsko-tureckiej, stając się tym samym rozpoznawalnym znakiem 
pomocy humanitarnej w krajach muzułmańskich. Czerwony Pół-
księżyc jest równorzędny z Czerwonym Krzyżem i został wpisany do 
Konwencji Genewskiej o polepszeniu losu chorych i rannych w ar-
miach czynnych z 1929 roku. 23 Obecnie Czerwony Półksiężyc zrzesza 
33 państwa muzułmańskie, do których należą: Arabia Saudyjska 
(1935), Afganistan (1934), Bangladesz (1973), Egipt, Iran (1922), Qatar 
(1978), Zjednoczone Emiraty Arabskie (1983) i inne.

Zakończenie
Monoteizm islamu oraz dosyć rygorystyczne ujęcie kwestii zwią-
zanych ze sztuką, zwłaszcza przedstawieniami figuralnymi osób 
i zwierząt, sprawiają, że religia poszukuje innych form zdobniczych. 
Niewątpliwie istotne miejsce w tradycji i kulturze muzułmańskiej 
zajmuje księżyc oraz jego artystyczne wyobrażenia. Na podstawie 
dokonanej analizy przeprowadzonej powyże, można stwierdzić, że 
księżyc w tradycji islamu posiada dwojakie znaczenie. Po pierwsze 
księżyc jako ciało niebieskie, stworzony został przez Boga, stając się 
wyznacznikiem rytmu dobowego ludzi wierzących. Fazy księżyca 
regulują czas, zarówno dzienny, jak i miesięczny oraz roczny, bo-
wiem na nim oparty został kalendarz. Ponadto w przeszłości księżyc 
umożliwiał wyznaczanie kierunku modlitw oraz szlaków handlo-
wych wiodących przez pustynię. Natomiast drugie znaczenie należy 
rozpatrywać jako umowny symbol kulturowy, z którym utożsamiają 
się liczni wyznawcy islamu na całym świecie, mimo sprzeciwów 
muzułmańskich środowisk konserwatywnych, wskazujących na nie-
religijne pochodzenie symbolu półksiężyca. Hilal widnieje na wielu 
flagach państw muzułmańskich. Często także należy do elementów 

 23 Por. Konwencja Genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czyn-
nych, art. 19; 24. Uznaje ona także znaki czerwonego lwa i słońca jako równorzędne 
dla organizacji humanitarnych.
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zdobniczych w obiektach religijnych, jak chociażby zwieńczenia mi-
naretów oraz w jubilerstwie. Ponadto półksiężyc jest powszechnie 
utożsamiany z religią i kulturą islamu.

Streszczenie
Artykuł jest analizą księżyca i półksiężyca w tradycji muzułmańskiej. Mo-
noteizm islamu, a także bardzo rygorystyczne podejście do sztuki, szcze-
gólnie do postaci ludzi i zwierząt, sprawia, że religia ta zapożyczała różne 
formy zdobnictwa z innych tradycji. Ważnym miejscem w tradycji i kulturze 
świata muzułmańskiego jest księżyc i jego artystyczne wyobrażenia. Artykuł 
przedstawia dwa istotne księżyce obecne w islamie. Pierwszy to księżyc 
będący ciałem niebieskim stworzonym przez Boga. Fazy księżyca regulują 
czas: dzienny, miesięczny i roczny, ponieważ na nim opiera się muzułmański 
kalendarz religijny. Natomiast drugi jest półksiężycem, będącym umownym 
znakiem kulturowym. Jest obecny na wielu flagach krajów muzułmańskich 
oraz jako element zdobniczy.

Summary
An article is an analysis about moon and crescent moon in muslim tradition. 
Islamic monotheism, as well as a rather rigorous approach to art, especially 
to the figures of people and animals, makes religion looj for other forms 
of ornamentation. An important place in the tradition and culture of the 
Muslim world is the moon and its artistic imagery. The article presents two 
significant moons in Islam. The first is the moon of the blue body created 
by the God. Moon phases regulate time: daily, monthly and yearly, because 
they are based on a Muslim calendar. While the other is a crescent as a con-
tractual cultural sign. It is displayed on many flags of Muslim countries.

Słowa kluczowe: muzułmanie, Islam, księżyc, półksiężyc, znak, symbol

Key words: Muslim, Islam, moon, crescent, sign
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HERMENEUTYKA REFORM –  
REFORMA HERMENEUTYKI. ROZWÓJ I ODNOWA 

TRADYCJI KOŚCIOŁA

1. Czterech kardynałów – pięć wątpliwości
Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, którą papież Fran-
ciszek ogłosił na początku 2016 r. jako owoc dwuletniego procesu 
synodalnego, spotkała się w Kościele i w społeczeństwie z nadzwyczaj 
szeroką aprobatą. Wielu komentatorów obwieściło, że oto następuje 
teraz wzajemne zbliżenie się Kościoła i państwa, nauczania i życia, 
tradycji i teraźniejszości. Trwające przez dziesięciolecia blokady, zo-
stają teraz zniesione. Radość i cierpienie, szczęście więzi partner-
skiej i rodzinnej oraz ich powodzenie znajdują w Kościele mocny 
oddźwięk. Choć nie każdy odczuł spełnienie wszystkich swych ży-
czeń, to wymowa medialnego bilansu okazała się dość jednomyślna: 
idziemy w dobrym kierunku! Niektórzy nie byli jednak wolni od 
wątpliwości. Obawiali się, że proces synodalny zboczył z właściwego 
kursu, a aggiornamento katolickiej etyki seksualnej doprowadzi do 
laicyzacji i wręcz samozniszczenia Kościoła. Aby zaznaczyć swą „pa-
lącą troskę“, czterej kardynałowie jesienią 2016 r. wybrali formułę 
tzw. dubia, upominając się w ten sposób o potrzebę jasności wobec 
niepewności prawnej. Przekazanie owych dubia papieżowi nastąpiło 

 1 Oryginał: Hermeneutik der Reform – Reform der Hermeneutik . Über Fortschritt 
und Erneuerung in kirchlicher Überlieferung, „Internationale Katholische Zeitschrift 
Communio” 2017, nr 3(46). Autorka (ur. 1977) jest profesorem teologii dogmatycznej 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Erfurcie. Ważniejsze publikacje: Sünde 
– Freiheit – Endlichkeit . Christliche Sündentheologie im theologischen Diskurs der 
Gegenwart, Regensburg 2007; Ecclesia orans . Liturgie als Herausforderung für die 
Dogmatik, Freiburg, 2012 (praca habilitacyjna), Ganz familiär . Die Bischofssynode 
2014/2015 in der Debatte, Regensburg, 2016.

Tłumaczenia



Tłumaczenia

| 206 |

wpierw w sposób poufny za pośrednictwem prefekta Kongregacji 
Nauki Wiary, by następnie – wobec braku papieskiej reakcji – uciec 
się do działań obliczonych na bardziej już publiczne działanie. Gdy 
jednak ta otwarta ofensywa nie spowodowała odpowiedzi Franciszka, 
kardynał Raymond Burke rozważał zastosowanie instrumentu cor-
rectio fraterna, tłumacząc przy tym, że należy on do „starożytnej 
instytucji Kościoła”. Do tej pory owo upomnienie braterskie nie było 
często stosowane (ostatnio przed 800 laty).

O ile pierwsze dubium odnosi się do zakresu stosowania jednego 
przypisu z Amoris laetitia, pozostałe wątpliwości mają charakter bar-
dziej ogólny. Czterej kardynałowie kwestionują zgodność adhortacji 
z niektórymi punktami nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z encykliki 
Veritatis splendor (6 VIII 1993 r.). Czy zasadnicza kwestia określa styl 
tych dubia, a mianowicie czy Amoris laetitia pozbawia wiążącej mocy 
dotychczasowe nauczanie Kościoła? Czy dokument Franciszka zrywa 
z tradycją wiary, która domaga się wierności Pismu św. oraz Tradycji? 
Przedmiotem wątpliwości kardynałów nie jest zatem sens czy jego 
brak w poszczególnych poglądach duszpasterskich odnośnie do mał-
żeństwa jako takiego, ale zgodność nauczania urzędującego papieża 
z dotychczasową nauką Kościoła o małżeństwie oraz prawomocność 
jego adhortacji. Chodzi o rozstrzygnięcie, czy w Amoris laetitia mamy 
do czynienia z substancjalnymi (istotowymi) nowościami czy tylko 
z nowymi sformułowaniami nauki wiary. Dodajmy jeszcze, że jeśli 
jednak sami kardynałowie swoje dubia dokładnie wyjaśniają, to za 
odpowiedź wystarczy im już proste „tak” bądź „nie” papieża bez 
odwoływania się przez niego do „teologicznej argumentacji”.

Celem niniejszych wywodów nie jest przedłożenie prostego „tak” 
bądź „nie”, ale teologiczna refleksja. Przedmiotem naszego zaintere-
sowania nie jest duszpasterstwo małżeństwa, lecz zasadnicza kwe-
stia natury dogmatyczno-hermenutycznej, jaka się pojawiła w cieniu 
owych dubia. Tematyka z tym związana jest kompleksowa, a po-
trzeba refleksji nad nią wydaje się nieodzowna. Chodzi mianowicie 
o zasadniczą kwestię, jaką jest wskazanie perspektyw dla sposobu 
rozumienia rozwoju, mającego miejsce w nauczaniu magisterium 
Kościoła. Po dokonanym już szkicowym wprowadzeniu odnośnie 



Tłumaczenia

| 207 |

dubia (1), nastąpi (2) krótka prezentacja interesująego nas przedmiotu 
(rozwój nauki wiary) i jego interpretacji (historia dogmatów). Zała-
manie się tradycyjnego przekonania po stronie katolickiej, jakoby 
rozwój dogmatów miał dotyczyć (jedynie) zmiany sposobu wyrazu, 
nie zaś samych zmian substancjalnych nauczania Kościoła, ilustruje 
rozdział (3). Trzy, należące już do klasyki, zagadnienia, które zadają 
kłam takiemu przekonaniu, stanowią przykład (4) zapoczątkowanych 
przez Sobór Watykański nie tylko reform teologicznych, lecz również 
reformę dogmatyczno-hermenutyczną (5).

2. Rozwój dogmatów a historia dogmatów
W tle krytyki Amoris laetitia i podobnej dyskusji wokół Vaticanum II 
pozostaje pytanie: jak należy potraktować fakt, że nauka Kościoła 
o nieustannym głoszeniu objawienia Bożego osadzona jest w historii. 
Stanowi to problem, gdyż historia nie może obejść się bez interpretacji, 
rozwoju, a tym samym głoszenie wiecznych prawd z konieczności 
dokonuje się w historii. Wszystko, co powstaje, dojrzewa i zmienia 
się w czasie, znajdując swą finalną postać jako postęp lub regres. Jak 
rozumieć zatem historię dogmatów, która stara się ujmować i wy-
jaśniać ten rozwój, wszelkie novum w Tradycji Kościoła, utrzymując 
jednocześnie, za Tridentinum (DH 1501) i obydwoma Soborami wa-
tykańskimi (DH 3020; 3043; 3070; por. 3421; LG 25; DV 4; 17), że za-
wartość Tradycji jest wielkością zamkniętą i ponadczasowo wiążącą?

Historia dogmatów, rozwijająca się w świecie protestanckim, a od 
wieku XVII w Kościele katolickim, nie ma charakteru czysto doku-
mentacyjnego, ale systematyczny. Odnosząc rozwój doktrynalny do 
apostolskiego pochodzenia wiary, poddaje go teologicznej ocenie. 
Można wyróżnić jej dwa zasadnicze ujęcia: Tradycję rozumie się jako 
coś zgoła innego od kerygmatu apostolskiego, zaś historia dogmatów 
zawsze pozostaje krytyką dogmatów. Wierność początkom oznacza 
tu przezwyciężenie balastu tradycji Kościoła przez poszukiwanie 
z tym początkiem bezpośrednich związków. Natomiast tradycyjnemu 
rozumieniu historii dogmatów zawsze chodziło o usprawiedliwienie 
„faktycznie dokonującego się rozwoju dogmatów jako uprawnionej 
historii tej samej wiary”. Naukę Kościoła wyjaśnia się tutaj nie jako 
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niekonwencjonalny sposób przedstawiania, lecz jako zachowywanie 
i strzeżenie przekazywanych treści: Tradycja nie jest obca początkom, 
niesie przez czas w nienaruszony sposób przekazane jej dobro wiary. 
I tak Vaticanum I w Konstytucji dogmatycznej Dei Filius (24 IV 
1870 r.) podkreśla odpowiedzialność Kościoła, aby „nieprzerwanie za-
chowywać takie znaczenie świętych dogmatów, jakie już raz określiła 
święta Matka Kościół, a od tego znaczenia nigdy nie można odejść pod 
pozorem lub w imię lepszego zrozumienia” (55; DH 3020). Związany 
z tym passusem kanon czyni dopowiedzenie: „Gdyby ktoś mówił, że 
jest możliwe, aby zgodnie z postępem wiedzy niekiedy należało dog-
matom podanym przez Kościół, nadać inne znaczenie od tego, jakie 
przyjmował i przyjmuje Kościół, niech będzie wyklęty” (DH 3043).

Konstytucja o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II ujmuje 
to już trochę inaczej. Nie mówi o twierdzeniach wiary, lecz o apo-
stolskiej Tradycji, która „pod natchnieniem Ducha Świętego” (DV 9) 
rozwija się historycznie. Ów potencjał rozwojowy oraz potrzeba roz-
woju leżą po stronie ludzi, którzy otrzymują Boże objawienie i je 
przepowiadają. Wzrasta nie treść, ale „rozumienie przekazanych 
rzeczy i słów” (DV 9).

Deklaracja Mysterium Ecclesiae Kongregacji Nauki Wiary (24 VI 
1973 r.) w numerze 5 podtrzymuje przywołane wyżej passusy Soboru 
Watykańskiego I. Oto bowiem także formuły dogmatyczne noszą 
„wyraz (…) pojęciowych uwarunkowań”, ponieważ wyrażają prawdę 
wiary w języku, kulturze i w kontekście pytań swojego czasu. Nie 
umniejsza to jednak ich zdolności do artykulacji prawdy. Rozwój 
nauczania oznaczałby uzupełnienie i potwierdzenie dogmatu, jego 
lepsze rozumienie i silniejsze połączenie z nexus mysteriorum (związ-
kiem tajemnic – przyp. tłum). Jednak „znaczenie formuł dogmatycz-
nych (…) pozostaje w Kościele zawsze prawdziwe i stałe” (DH 4540).

Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej O interpretacji 
dogmatów (1988) czyni dalszą refleksję nad zjawiskiem rozwoju na-
uczania: „W tym procesie historycznym Kościół nie dodaje niczego 
nowego (non nova) do Ewangelii, ale głosi nowość Chrystusa za każ-
dym razem w nowy sposób (noviter)”. Co więcej „włącza do swojego 
skarbca za każdym razem nowe elementy pozostające w harmonii 
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z tymi starożytnymi”. Sam Bóg jest gwarantem granicy, terminus 
tożsamości treści każdej wypowiedzi wiary. Kontynuację nauki wiary 
i jej katolickość ręczy jej (diachrones) podmiot, to jest Kościół.

3. Propozycje: non nova, sed noviter
Historia dogmatów w ujęciu katolickim jest więc strukturalnie kon-
serwatywna. Żywa tradycja jest „troską o dobro, które nie ulepsza”, 
tylko czyni je zrozumiałym. Czy to teoretyczne rozróżnienie między 
uwarunkowaną czasem identyczną treścią a historycznie zmiennymi 
formami i interpretacją zawsze jest uchwytne i czy „nowa” nauka 
faktycznie mówi tylko noviter, nie odkrywając przy tym prawdziwych 
nova oraz czy w ogóle takie rozróżnienie jest możliwe i sensowne, stało 
się dzięki kardynałowi Burke znów przedmiotem dyskusji.

Benedykt XVI w przemówieniu wygłoszonym z okazji świąt Bo-
żego Narodzenia do pracowników Kurii Rzymskiej 22 XII 2005 r. 
w kontekście trwającej dyskusji na temat recepcji Soboru Watykań-
skiego II przedłożył sposób pojmowania Tradycji, który wykracza 
poza proste przeciwstawienie tożsamości i zerwania kościelnej Trady-
cji. Hermeneutykę nieciągłości Vaticanum II utożsamia z możliwością 
substancjalnej zmiany nauki wiary, a tym samym bierze rozbrat z do-
tychczasowym pojmowaniem Tradycji. W tej konstatacji spotykają 
się reprezentanci przeciwstawnych obozów. Podczas gdy jedna strona 
(tradycjonalistyczna) uznaje w Soborze początek końca (Kościoła 
apostolskiego), druga (postępowa) widzi w wydarzeniu soborowym 
początek nowego kształtu tego apostolskiego Kościoła. Takiemu wi-
dzeniu Benedykt XVI nie przeciwstawia wszak hermeneutyki ciągło-
ści, przedkładając paradygmat reformy, rozumiany jako możliwość 
współistnienia obok siebie ciągłości i nieciągłości. Powołuje się przy 
tym na inaugurujące obrady soborowe przemówienie Jana XXIII 
(11 X 1962 r.), w którym ten ostatni zaleca, by zamiast powtarzać 
i bronić „pewnej i niezmiennej nauki (doctrina certa et immutabilis)”, 
akcent stawia na potrzebę ciągłych badań i interpretacji. Ową naukę 
należy bowiem „badać i wykładać w taki sposób, jak tego wymagają 
nasze czasy (pervestigetur et exponatur, quam tempora postulant no-
stra)”. Benedykt XVI tak tłumaczy ten fragment: chodzi o to, aby 
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„nieodwołalną i niezmienną naukę pogłębiać i formułować ją w taki 
sposób, aby odpowiadała ona wymaganiom naszych czasów. Czym 
innym bowiem jest treść wiary (…), a czym innym sposób, w jaki jest 
ona jest formułowana (enuntiantur), przy czym jej sens i zasięg muszą 
być zachowane (eodem tamen sensu eademque sententia).”

Benedykt XVI tę wspomnianą hermeneutykę odnosi do recepcji 
nauki Kościoła, a więc do odpowiednio („korrekte”) rozumianej  
historii dogmatów. Można ją wszakże odnieść również i do samego 
rozwoju nauki wiary. Jakiś tekst może wskazywać na ciągłość bądź 
prezentować jakąś wykładnię, ideę na sposób reformatorski. W za-
leżności od konstrukcji tekst taki daje pewną wskazówkę, jeśli idzie 
o sposób nowego odczytania: oto winien on być rozumiany w taki to 
a nie inny właśnie sposób. Ciągłość sygnalizowana jest w dokumen-
tach kościelnych przez częste przywoływanie fragmentów wcześniej-
szych wypowiedzi magisterialnych, przeważnie o wysokiej randze 
doktrynalnej. W młodszych dokumentach poddawane są recepcji 
fragmenty, które wyrażają coś w sposób niezmieniony, odnosząc je 
do nowej sytuacji. O ile jednak uznaje się to za nieprzydatne w danym 
czasie, rezygnuje się z takiego formalnego ograniczenia na rzecz sta-
nowiska bardziej zaktualizowanego czy uzupełniającego. Przykładem 
zmian, jakie się dokonały w toku historii, jest na przykład kwestia ro-
zumienia prymatu papieża w jego przyporządkowaniu kolegialności 
biskupów czy choćby enuncjacje urzędu nauczycielskiego Kościoła 
w ciągu ostatnich stu lat mówiące o roli kobiety w małżeństwie, ro-
dzinie, Kościele i społeczeństwie. Że dokonał się postęp i w jakim 
stopniu, okazuje się dopiero przez porównanie większej całości do-
kumentów magisterialnych w danej kwestii, które wykraczają poza 
„ciągłość” właśnie przez takie a nie inne cytowanie (bądź jego brak) 
i niekiedy daną kwestię korygując, dając tym samym konkretne wska-
zówki interpretacyjne.

Także owe niekomentowane kompilacje wypowiedzi odnoszących 
się do różnych intencji i różnego pochodzenia manifestuje na płasz-
czyźnie tekstów diachroniczna jednomyślność. Wiadomo, że czasami 
zdarza się to za cenę „kontradyktoryjnego pluralizmu”. Doświadcze-
nie pokazuje, że historia recepcji potęguje ukryte w tekście konflikty. 
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Podobnie rzecz się ma z kompromisami soborowymi, które przed-
kładają sformułowania zgodne i akceptowalne przez wszystkie strony 
oraz dyplomatyczną mediację nad stwierdzeniami jednostronnymi.

A że ciągłość w danej rzeczy bywa niekiedy problematyczna, przy-
czynia się to ze strony oponentów do kwestionowania samego rozwoju 
nauczania i jego zasadności. Źle odbierane wypowiedzi neutralizuje 
się przez relatywizację ich znaczenia: obowiązywać może tylko to, co 
zawsze do tej pory było uznawane za ważne i istotne. Tak więc strate-
gia, jaka była stosowana w dyskusjach nad Konstytucją duszpasterską 
o Kościele Soboru Watykańskiego II i jego dokumentami czy wreszcie 
ostatnio nad Amoris laetitia, służy koncepcji nieprzerwanej ciągło-
ści. Irytującą dla niektórych nowość zwykło się marginalizować do 
jedynie duszpasterskiego, doktrynalnie mało znaczącego, wskazania 
czy też do zawodnych i błędnych poglądów prywatnych.

Koncepcje, które w ramach hermeneutyki reformy uznają rzeczy-
wisty rozwój nauczania i czynią go zrozumiałym, opisują aktualne 
współistnienie ciągłości i nieciągłości. Ma to miejsce na płaszczyźnie 
sformułowań nauki wiary. Ale też i adaptacja czy aplikacja tradycyjnej 
nauki do nowych kontekstów oznacza jej dalszy rozwój. Klasycznym 
modelem w próbie wyjaśnienia istoty uprawnionej reformy, jakiej 
podlega przepowiadanie nauki wiary, może być obraz: nowość mia-
łaby miejsce nie w substancjalnym uzupełnieniu, jakimś dodatku 
do dotychczasowej nauki, ale w przybliżeniu, uwyraźnieniu tego, co 
zgodnie z tą rzeczą czy jej związkiem, współzależością niewyraźnie 
czy wirtualnie rozwija się niczym kwiaty z pączków. Tak na przy-
kład wyjaśniony został dogmat o Niepokalanym Poczęciu (1854 r.: 
DH 2800–2804) i o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (1950 r.: 
DH 3900–3904). W postępującym rozwoju nauki wiary ważną rolę 
odgrywa teologiczny osąd dla stwierdzenia czy starsza tradycja nie 
jest zakwestionowana przez tradycję młodszą oraz dla wykazania 
uprawnionej reformy, to jest substancjalnej ciągłości, jaka została za-
chowana, mimo zmian w sposobie wyrazu jakiejś prawdy. Służą temu 
oświadczenia magisterium Kościoła, określające współbrzmienie mię-
dzy dwiema formami czy stadiami traditio i korygujące niezgodności. 
Wymownym (choć chronologicznie odwrotnym) przykładem na to 
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jest uzasadnienie, jakie zastosował Benedykt XVI w 2007 r., wydając 
zgodę na sprawowanie Mszy św. zgodnie z Mszałem z 1962 r., obok 
zachowania formy zwyczajnej zarezerwowanej dla rzymskiego rytu 
mszalnego.

Również pierwszeństwo definicji dogmatycznej jest już instrumen-
tem dla oceny rozwoju nauki wiary, gdyż definitywnie zamyka ona 
towarzyszące kontrowersje, podnosząc tak zwany „materialny” dog-
mat do rangi dogmatu „formalnego”. Nowe rozwiązania mają miejsce 
także na płaszczyźnie formy (obowiązywalność), nie zaś treści.

4. Sporna klasyka: wolność religijna, ekumenizm, ordo missae
Po Soborze rozgorzał spór wokół takich tematów, jak: wolność reli-
gijna, ekumenizm oraz reforma liturgii. Jak pokazuje casus Bractwa 
św. Piusa X spór ten doprowadził do schizmy. Nie jest konieczne 
omawianie poszczególnych etapów towarzyszącej temu sporowi burz-
liwej dyskusji, gdyż każde z tych zagadnień zostało wyczerpująco 
opracowanie. Zamiast tego wskażmy tylko, że ostra konfrontacja 
charakterystycznych wątków dyskusyjnych, ujawniła w tym obszarze 
fenomen odnowy, postępu i zmiany.

I tak na przykład Pius IX w encyklice Quanta cura (8 XII 1864 r.) 
w taki oto sposób uzasadniał stanowisko Kościoła sprzeciwiające 
się uznaniu wolności religijnej: „Na podstawie tego całkowicie fał-
szywego pojęcia o władzy w społeczeństwie nie cofają się przed po-
pieraniem owego błędnego poglądu, ze wszech miar zgubnego dla 
Kościoła katolickiego i narażającego dusze ludzkie na utratę zbawie-
nia, a przez Grzegorza XVI, Naszego Poprzednika, (…) nazwanego 
szalonym pomysłem, a mianowicie, że wolność sumienia i kultu jest 
własnym prawem każdego człowieka, które powinno być ogłoszone 
i sformułowane w ustawie w każdym właściwie ukonstytuowanym 
społeczeństwie” (…).

Sto lat później za pontyfikatu Pawła VI światowy episkopat rzym-
sko-katolicki zapisał w deklaracji Dignitatis humanae (7 XII 1965 r.): 
„Obecny Sobór Watykański oświadcza, iż osoba ludzka ma prawo do 
wolności religijnej. (…) Poza tym oświadcza, że prawo do wolności 
religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby 
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ludzkiej, którą to godność poznajemy przez objawione słowo Boże 
i samym rozumem. To prawo osoby ludzkiej do wolności religijnej 
powinno być w taki sposób uznane w prawnym ustroju społeczeń-
stwa, aby stanowiło prawo cywilne” (DH 2).

Rozwój w zakresie ekumenizmu dokonał się w ciągu krótszego 
czasu. W związku ze Światową Konferencją Misyjną w 1910 r. w Edyn-
burgu, zapoczątkowującej w sposób oficjalny ruch ekumeniczny, Pius 
XI w nr 8 encykliki Mortalium animos (6 I 1928 r.), stwierdził, że ani 
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej nie może w jakikolwiek sposób 
uczestniczyć w tym zgromadzeniu, ani nie może też wyrazić zgody, 
by katolicy wspierali te dążenia przez jakąkolwiek formę współpracy. 
Takie ewentualne zaangażowanie naraziłoby ich bowiem na wpływ 
fałszywej religii chrześcijańskiej, która jest zasadniczo inna od religii 
jedynego Kościoła.

Jednak 36 lat później Sobór w dekrecie Unitatis redintegratio (21 XI 
1964 r.) dokonał zapisu: „Pan świata, (…) ostatnimi czasy wlewa 
skruchę w rozdzielonych chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotą 
za zjednoczeniem. Łaska ta porusza bardzo wielu ludzi na całym 
świecie a także pod tchnieniem łaski Ducha Św. wśród naszych braci 
odłączonych powstał i z dnia na dzień zatacza coraz szersze kręgi 
ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan. 
(…) obecny Sobór święty zachęca wszystkich wiernych Kościoła ka-
tolickiego, by rozeznając znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele 
ekumenicznym” (UR 1; 4).

W konstytucji apostolskiej Missale Romanum (2 IV 1969 r.), wpro-
wadzającej nowy Mszał, Paweł VI ujmuje reformę rytu rzymskiego 
jako proces poddający weryfikacji, przystosowaniu i zmianom ka-
non rzymski zgodnie z zaleceniami Soboru. Wprowadzone prze-
pisy i zarządzenia powinny posiadać „obecnie i w przyszłości swoje 
zatwierdzenie i skuteczność, bez względu, gdy to jest aktualne, na 
przeciwne Konstytucje i zarządzenia wydane przez naszych Poprzed-
ników i wszelkie inne przepisy, chociażby były godne szczególnej 
wzmianki i odwołania.”

Dzięki tym eklezjologicznym i duszpasterskim zmianom dokona-
nym przez Sobór, które znalazły swój wyraz w odnowionym rycie, 
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staje się jasne, że Paweł VI zmiany sprawowania Mszy św. nazywanej 
dzisiaj forma ordinaria wobec Mszału z 1962 r. pojmował jako roz-
wój, a więc jako zaawansowany etap liturgicznej i eklezjologicznej 
tradycji Kościoła.

W motu proprio Summorum Pontificum (7 VII 2007 r.) Bene-
dykt XVI zdecydował, że obok tej zwyczajnej formy nabiera mocy 
zobowiązującej także forma nadzwyczajna liturgii rzymskiej według 
promulgowanego przez Jana XXIII w 1962 r. Mszału. Odtąd za rów-
norzędne uznaje się w Kościele te dwa ryty, które – jak chce instrukcja 
Universae Ecclesiae (30 IV 2011 r.) – należy rozumieć jako „dwa spo-
soby stosowania rzymskiego rytu”, a więc jako warianty jednej i je-
dynej treści oraz „wyraz tego samego lex orandi Kościoła”. Benedykt 
XVI w liście towarzyszącym motu proprio stwierdził wprost: „Nie ma 
sprzeczności między jednym i drugim wydaniem Missale Romanum. 
W historii liturgii ma miejsce wzrost i postęp, nie zaś zerwanie.”

5. Aggiornamento: reforma hermeneutyki
Wolfgang Thönissen poczynił, odnośnie do interesującej nas tutaj 
problematyki, uwagę, że wyżej odnotowane fragmenty z Quanta 
cura i Mortalium animos od 1963 r. nie są już umieszczane w kolej-
nych wydaniach Denzinger-Schönmetzer; powstałe wskutek tego 
luki oznaczone zostały jako „omittitur”. Zaś dwujęzyczne wydania 
przygotowywane od 1981 przez Petera Hünermanna nie uwzględniają 
już nawet owej wzmianki „omittitur” (pominięto – przyp. tłumacza). 
Czy zabieg ten jest wyrazem troski uwolnienia Czytelnika od za-
mętu, czy też może zwykłym pominięciem śmiałej oceny Wydawcy 
uznającej w tym punkcie przeszłość za dalece przestarzałą, pozostaje 
kwestią otwartą.

Komentatorzy Dignitatis humanae wskazują na różne okoliczności, 
jakie sprawiły, że konieczna i możliwa stała się nowa ocena teolo-
giczna. Oto bowiem odrzucenie wolności religijnej w końcu XIX w. 
opierało się na postawie z gruntu antyliberalnej, na krytyce alterna-
tywnych przedstawień (prawo do prawdy – prawo do błędu; prawda – 
wolność; wiara – indyferentyzm) oraz wreszcie na przekonaniu, że 
w gestii władzy państwowej spoczywa obowiązek egzekwowania 
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obowiązków związanych ze zbawieniem i prawdą. Z czasem jednak 
przebiło się do powszechnej świadomości przekonanie o godności 
osoby ludzkiej jako zasada dogmatyczna. Po doświadczeniach to-
talitaryzmów faszystowskiego i komunistycznego w XX w., które 
dotkliwie ugodziły w człowieczeństwo, w 1964 r. Sobór nie tylko nie 
mógł już więcej odrzucać idei wolności religijnej, ale musiał wręcz 
żądać, by „stała się [ona] prawem obywatelskim” (DH 2). Wolność 
wyznania deklaracja Dignitatis humanae rozumie już teraz nie jako 
postawę indyferentyzmu wobec prawdy Bożej, lecz ze wszech miar 
za godny człowieka sposób jej afirmowania.

Ekumeniczna odnowa, jaka się dokonała w Kościele katolickim, 
możliwa była dzięki pogłębionej o rys sakramentalny i eschatolo-
giczny eklezjologii (LG 1; 8; 48), także wypracowanemu modelowi 
różnej, bo podlegającej stopniowaniu, przynależności do Kościoła 
(LG 14–16) i wreszcie dzięki dogmatyczno-hermeneutycznej zdoby-
czy, jaką jest zasada hierarchia veritatum (UR 11). Owe nowe akcenty 
umożliwiły istotną korekturę w dotychczasowych ocenach, po prostu 
doprowadziły do uznania ruchu ekumenicznego, w którym teraz 
widzi się „znak czasu” (UR 4), a więc nakaz Pana i dzieło Ducha 
Świętego, domagające się odpowiednich kompetencji oraz programu.

W obydwu tych przypadkach rozwój teologiczny znalazł swój 
magisterialny wyraz, trudny do ogarnięcia w dotychczasowym wy-
kładzie historii dogmatów. Ojcowie soborowi dokonali głębokiej 
rewizji poglądów w zakresie zagadnienia wolności religijnej i eku-
menizmu, doprowadzając do alternatywnych sformułowań wobec 
wcześniejszego nauczania papieży w tej materii. Nie sposób tu więc 
uznać kontynuacji rozumianej linearnie. Toteż hermeneutyka re-
formy nie jest w stanie zrozumieć takiego rozwoju, przyjmując za 
punkt wyjścia ciągłość treści, w którym to ujęciu zmiany sposobu 
wyrazu są do zaakceptowania jako w gruncie rzeczy zmiany jedynie 
kosmetyczne. Tymczasem zgoła nowy stosunek Soboru do kwestii 
wolności religijnej i ruchu ekumenicznego uznany został nie za mało 
znaczące dostosowanie się zastanego dziedzictwa do nowego kon-
tekstu, ale jako substancjalny postęp czy istotna korektura, stając 
się odtąd obowiązującą nauką Kościoła. Toteż przeciwnicy takiego 
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kierunku rozwoju mówią tu o odejściu od Tradycji apostolskiej oraz 
o eklezjologicznym zerwaniu. Jeśli ideał rozwoju nauki upatrywać 
w ciągłym rozróżnianiu i uzupełnianiu twierdzeń, to jest to konse-
kwentne. W takiej optyce poźniejsze stadium rozwojowe może być 
tylko precyzowane, różnicowane, bardziej kompletne itp. Zatem to 
samo można wyrazić inaczej i  lepiej czy też „lepiej” na „inaczej” 
(noviter), ale nie można inaczej mówić (non nova) czy też pozbawić 
mocy obowiązującej stwierdzeń wcześniejszych.

Aby faktyczny postęp, jaki się dokonuje w Tradycji Kościoła, opi-
sać odpowiednio, należy pytać o odpowiednią hermeneutykę, jaką 
się posłużono. Konstrukt myślowy, który w swym wywodzie nie 
uwzględnia twierdzeń przeciwnych czy uwzględnia je tylko w sposób 
ograniczony,  nie powoduje wszakże, aby można było mówić o ich 
delegitymizacji. Wskazał na to już w 1967 r. Karl Rahner: „Jakie by nie 
były: sens, możliwości i granice rozwoju dogmatów (…), tego nie da 
się wywieść (…) z samych ogólnych refleksji teologicznych, ale musi 
być odczytane z realnych faktów takiego rozwoju dogmatów. (…) Owo 
‘możliwe’ poznajemy z rzeczywistości.” Nie istnieje zatem uprzednia 
potrzeba usprawiedliwiania czegoś nowego w nauczaniu magisterium 
Kościoła (zwłaszcza gdy chodzi o nauczanie soboru ekumenicznego). 
Staje się jasne, że niekiedy „przyjęty powszechnie wzorzec rozwojowy 
musi być ulepszony, zniuansowany czy rozszerzony”.

Istotna zmiana paradygmatu, jaka się ujawniła na Soborze Wa-
tykańskim II, opiera się na rosnącej świadomości historyczności 
i kontekstualności nie tylko sformułowań nauki wiary, ale i samego 
Kościoła. Ta świadomość historyczności wszelkich wymiarów i in-
stancji zaangażowanych w przekaz Tradycji, umożliwia, by wyjść 
poza teoretyczne rozróżnienie zdeterminowanego czasem oraz ję-
zykowo i historycznie zmiennego kształtu nauki Kościoła, zaś całą 
doktrynalną i liturgiczną Tradycję Kościoła odnieść do jej „chry-
stologicznego fundamentu”, który również należy przecież rozu-
mieć nie inaczej jak za wydarzenie historyczne. Sobór uczynił to 
przy pomocy dogmatyczno-hermeneutycznego modelu hierarchia 
veritatum (UR 11), który, choć wyrósł z dialogu ekumenicznego, to 
swą siłą oddziaływania dalece wykracza poza ten dialog. Kryterium 
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uprawnionego rozwoju nauki nie jest zatem jego bezpośrednio roz-
wijające się stadium czy użyte twierdzenie o równym stopniu obo-
wiązywalności, lecz zdolność do wyrażenia tych początków poprzez 
przepowiadanie w obecnym „dzisiaj”. Apostolskość Kościoła zako-
rzenia się zatem nie w „byciu tym samym” sformułowania (ciągłość) 
czy w identycznej treści (reforma) poszczególnej doktryny, ale w jej 
związku z fundamentem – objawieniem Boga w Jezusie Chrystusie 
oraz w podmiocie Tradycji, którym  jest jedyny Kościół trwający 
w historii i w teraźniejszości.

Mówiąc konkretnie: Powstanie neutralnego światopoglądowo 
państwa, gdy przyjęty i uznany model rozwoju nauki pojmowano 
jeszcze jako stosowanie w czasie ponadczasowych zasad, mogło to 
rodzić obawy co do rzekomej relatywizacji prawdy. Ale gdy Kościół 
wchodząc w swą nową historyczną rolę jako czynnik społeczno-
-obywatelski (zamiast państwowy) w państwie neutralnym świato-
poglądowo, otworzyła się możliwość, by w teologicznej argumentacji 
(zamiast religijno-politycznej) sam mógł określać warunki aktu wiary 
i w ten sposób zarzucić nową teologiczną kotwicę, potrzebującą no-
wego stanowiska. Oparta na pewnej stopniowalności hermeneutyka 
Soboru wyprowadzona i rozwinięta z chrystologicznego centrum 
wiary jaśniej ukazała mysterium paschalne jako jądro i kryterium 
wszelkich liturgicznych działań Kościoła. Na polu ekumenizmu her-
meneutyka ta domaga się poważnego potraktowania istniejących już 
między chrześcijanami więzi, których uznanie kazało postrzegać nie-
które konfesyjne specifica wprawdzie za różny, to przecież uprawniony 
wyraz wspólnej wiary, a nie kierować wobec tej odmienności swój 
sprzeciw. Tę samą zasadę czyni płodną papież Franciszek w Amoris 
laetitia, zwłaszcza w odniesieniu do różnych warunków współczes-
nego życia, które sprawiają, że różny jest poziom urzeczywistniania 
sakramentalnego małżeństwa, a tym samym wymagający różnej 
tego stanu rzeczy oceny. Jeśli wreszcie poważnie traktować histo-
ryczność wiary i Kościoła, dogmatu i liturgii jako autentyczną postać 
Objawienia Bożego, a nie traktować ją jako akcydentalną, zmienną 
szatę ahistorycznych prawd, wówczas czynnik czasu w rozwoju nauki 
wiary i liturgii będzie oceniany wystarczająco, zaś właściwy postęp 
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wyjaśniany w sposób wolny od elementów nieistotnych, zmiennych 
czy odwracalnych. Jeśli tylko wpisać liturgię i naukę wiary w jedną, 
historycznie objawioną prawdę Bożą (liczba pojedyncza) w jej obecny 
czas, wówczas mogą w widoczny sposób „także (…) prawdy (liczba 
mnoga) mieć swój czas w Kościele”.

tłum . Rafał J . Kupiszewski


