
Warszawa 2010

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny

Sekcja Teologii Pastoralnej

Numer 12/2010

WarszaWskie
studia
pastoralne



przewodniczący:
ks. Edmund Robek SAC

zespół redakcyjny:
ks. Jerzy Lewandowski
ks. Aleksander Mazur SAC
ks. Bronisław Mierzwiński
ks. Jan Przybyłowski

Łamanie:
Grzegorz Sztandera

issn 1895-3204

©Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny
Sekcja Teologii Pastoralnej
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 00



�

spis treści

Wprowadzenie – ks. Edmund Robek SAC ...........................................    5

refleksja pastoralna

ks.	Jan	Przybyłowski

Mechanizm Kościoła. Refleksja społeczno-pastoralna  ................    7

ks.	Tomasz	Falak

Parafia w nauczaniu Magisterium Kościoła  ..................................   15

ks.	Edmund	robEk	sac
Dramat ludzki w świetle teologii pastoralnej  ...............................   27

kościóŁ W mediach

aldona	komorowska

Prześmiewczy obraz chrześcijaństwa a prawo  
do wolności medialnej  ....................................................................   ��

Ewa	skwarska

Reklama społeczna w Hiszpanii... Dziś  .........................................   45

monika	sulEJ
Reklama podprogowa jako forma manipulacji  ............................   50

problematyka spoŁeczno-psychologiczna

ks.	Jan	wal

Realizacja dobra wspólnego w dialogu i poprzez dialog  .............   60

PawEł	wińczuk

Religia, gospodarka, korupcja. Wyzwania  
dla społeczności Kościoła  ...............................................................   76

PawEł	kwas

Realizacja wskazań dotyczących przygotowania  
do małżeństwa i do życia w rodzinie zawartych  
w Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin  ...........................................   85



4

ks.	andrzEJ	zalEwski

Młodzież wykluczona społecznie. Rys problematyki  ...................  100

maTEusz	J.	TuTak

Religijność polska. Próba syntezy  ..................................................  108

o.	rEmigiusz	Trocki

Zagrożenie praktykami okultyzmu, współczesnym  
wyzwaniem pastoralnym  .................................................................  117

Tomasz	Janus
Przesądy w sporcie. Między religijnością a zaklinaniem 
rzeczywistości  ...................................................................................  125

błażEJ	szosTEk
Zjawisko religijności w psychologii ................................................  1�5

recenzje

Michał Baranowski, Świadkowie wiary. Stary Testament  
– o. Ignacy Kosmana  .......................................................................  147

Jan Obłąk, Kardynał Bernard Maciejowski jako biskup krakowski  
– ks. Jerzy Swędrowski  .......................................................................  150

Henryk Sławiński, Między ciągłością a zmianą  
– ks. Jerzy Swędrowski  .....................................................................  154

Polska – dwa światy. Kraj i Polonia, red. Wiesław Jan Wysocki,  
Waldemar Gliński – ks. Jerzy Swędrowski  ...................................  158

Les jeunes, l’école et la religion, sous la direction de Céline Béraud,  
Jean-Paul Willaime – ks. Ryszard Czekalski  ..................................  162

spraWozdania

Formacja katechetów w Polsce (sprawozdanie z Ogólnopolskiego 
Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych,  
Białystok, 9–11 czerwca 2010 roku) – ks. Wojciech Osial  ...........  168

artykuŁy W języku angielskim

ks.	Edmund	robEk	sac
Human Drama in the Light of the Pastoral Theology  .................  174

sPis	TrEści



5

WproWadzenie

Kościół pozostaje tajemnicą, choć ciągle na nowo jest odkrywany, 
zarówno przez doświadczonych, jak młodych, początkujących adeptów 
teologii pastoralnej. Taki też jest skład osobowy autorów kolejnego 
numeru „Warszawskich Studiów Pastoralnych”. Do tych najbardziej 
doświadczonych pastoralistów na pierwszym miejscu zaliczyć należy 
ks. prof. Jana Wala, który opisał realizację dobra wspólnego w dialogu 
i poprzez dialog. Trzech kolejnych autorów to też doświadczeni pasto-
raliści: ks. Jan Przybyłowski, ks. Tomasz Falak, ks. Edmund Robek; 
wszyscy związani z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Tematyka ich opracowań łączy refleksję pastoralną 
z aktualnymi wydarzeniami w świecie. Pozostałych Autorów można 
nazwać młodymi, w większości przede wszystkim z racji wieku. Aldo-
na Komorowska, Ewa Skwarska i Monika Sulej zajęły się Kościołem 
w perspektywie medialnej. Natomiast pozostali Autorzy: Paweł Wińczuk, 
Paweł Kwas, ks. Andrzej Zalewski, Mateusz J. Tutak, o. Remigiusz 
Trocki, Tomasz Janus i Błażej Szostek zajęli się w swoich artykułach 
problematyką społeczno-psychologiczną. 

We Wstępie do mojej książki pt.: Kościołowi w Polsce powiedz... Re-
fleksja teologiczno pastoralna napisałem, że Kościół staje wobec nowości 
współczesnego świata. „Jest on Bosko-ludzkim, żywym organizmem, 
który działa, ale też myśli i czuje. Kościół potrzebuje więc nieustannej 
kontroli tego, co ludzkie. Pomaga mu w tym także teologia pastoralna. 
Pastoraliści badają Kościół, starają się postawić właściwą diagnozę jego 
aktualnego stanu i nieustannie poszukują najlepszych dla wspólnoty 
kościelnej sposobów i środków, które mają służyć wypełnianiu misji 
zbawczej”1. Treść artykułów zamieszczonych w tym numerze „War-

1 E. Robek, Kościołowi w Polsce powiedz... Refleksja teologiczno pastoralna, War-
szawa 2009, s. 19.



szawskich Studiów Pastoralnych” jest odpowiedzią na ciągle aktualne 
zapotrzebowanie na dobrą robotę pastoralną. Taką też jest praca in-
telektualna Autorów, której owocem jest mądra myśl pastoralna. Czy 
zaowocuje w praktyce? O tym zadecydują Czytelnicy. Życzę przyjemnej 
i pożytecznej lektury.

ks. Edmund Robek

wProwadzEniE
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ks.	Jan	Przybyłowski

mechanizm kościoŁa
refleksja społeczno-pastoralna

W numerze 10 „Warszawskich Studiów Pastoralnych” ukazał się 
artykuł pt.: Organizm Kościoła Chrystusowego. Przedstawiona w nim 
koncepcja Kościoła jako „organizmu”, wymaga konfrontacji z postrze-
ganiem Kościoła jako „mechanizmu”. Efektem tej konfrontacji będzie 
wizja dynamiczna Kościoła. Jest to jednak temat na kolejną publikację. 
W tym przedstawieniu zostanie omówiony model mechaniczny Kościo-
ła. Punktem wyjścia jest teza, którą sformułował Alfred Loisy: „Jezus 
zwiastował Królestwo, a przyszedł Kościół”1. Autor w ten uszczypliwy 
sposób poddaje pod rozwagę wątpliwości, jaki rodzą się w odniesieniu 
do mechanicznego modelu Kościoła, który do dzisiaj w większym lub 
mniejszym stopniu wpływa na realizację jego misji zbawczej. Kościo-
ła i Królestwa nie można utożsamiać. Królestwo jest o tyle obecne 
w Kościele, o ile Kościół jest związany ze swoim Panem, który uobecnia 
Królestwo. Kościół żyje tą obecnością Królestwa w Jezusie, Jego słowem 
i czynem, Jego życiem i śmiercią, które przekazuje w swej zbawczej 
działalności: w liturgii, w nauczaniu, w wypełnianiu przykazania miłości 

KS. JAN PRZyByłOWSKI – prof. nadzwyczajny, kierownik Katedry Teologii 
Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Od 
czerwca 2010 roku prorektor ds. finansowych i naukowych w UKSW w Warszawie. 
Od 2006 roku prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im Jana 
Pawła II. Autor licznych artykułów dotyczących przede wszystkim problematyki 
wychowania chrześcijańskiego, a także kilku książek o tematyce pastoralnej.

1 Jésus annonçait le royaume, et c’est L’Église qui est venue. Cyt. za M. Czajkowski, 
Wprowadzenie, w: Spotkania z Bogiem w Kościele, t. 2, red. J. Charytański i in., Warszawa 
1991, s. 54–55.

REFLEKSJA PASTORALNA
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Boga i bliźniego, w kierowaniu życiem wspólnoty, w zaangażowaniu 
społeczno-kulturowym2. Problematyka Królestwa nie będzie omawiana 
w tym artykule, natomiast zostanie zaprezentowana druga część wspo-
mnianej wyżej tezy: „przyszedł Kościół – a w domyśle: i ze wszystkimi 
ludzkimi naleciałościami funkcjonuje do dziś”. Obrazem tych odległych 
od idei Królestwa cech Kościoła jest „mechanizm”.

Mechaniczny model Kościoła ukazuje struktury jego organizacji 
i funkcje zarządzania działaniami eklezjalnymi. W tym modelu Koś-
ciół jest ukazany jako całość zbudowana z ustalonej odgórnie liczby 
elementów (diecezji i parafii). Poszczególne elementy są tak zorgani-
zowane, aby odzwierciedlały w sobie cechy całości. Diecezje, a także 
analogicznie parafie, tworzą prawdziwy obraz Kościoła. Porównywalna 
budowa poszczególnych diecezji sprawia, że cały Kościół zachowuje 
identyczne cechy (jeden, święty, powszechny, apostolski). Kościół po-
wszechny, który ma ustaloną strukturę Bosko-ludzką i ściśle określone 
funkcje zbawcze, od początku jego istnienia cechuje niezmienna hierar-
chiczność. Kościół diecezjalny buduje się wokół osoby i misji biskupa. 
Z tych racji powiązania między diecezjami wpływają na realizację misji 
zbawczej całego Kościoła. Celem dobrej organizacji Kościoła w modelu 
mechanicznym powinno być zatem efektywne usprawnianie działania 
poszczególnych diecezji, dzięki czemu całość mechanizmu kościelnego 
też będzie sprawna. 

Model mechaniczny Kościoła jest bardzo prosty: Kościół ma jeden cel 
– zbawienie i jeden ośrodek władzy – hierarchię. Struktura Kościoła jest 
tak zorganizowana, że każdy element (diecezje, parafie) spełnia te same 
funkcje zbawcze (prorocką, kapłańską i królewską). Wszystkie diecezje 
działają według tych samych standardów określonych w Magisterium 
Kościoła, dla którego źródłem jest Objawienie (Biblia i Tradycja), 
i sprecyzowanych przez Prawo Kanoniczne. Nad wypełnianiem funkcji 
zbawczych czuwa hierarchia, która ma ściśle określone uprawnienia 
i obowiązki, dlatego ich zachowania są przewidywalne, a jednocześnie 
jest to gwarancją, że podstawowe funkcje zbawcze będą efektywnie 
wykonywane. 

W mechanicznym modelu Kościoła najbardziej niepewnym elemen-
tem jest człowiek. Wyeliminowanie błędów popełnianych przez człowieka 

2 Tamże, s. 55.

ks.	Jan	Przybyłowski
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jest możliwe poprzez ograniczenie inicjatywy laikatu i wyeliminowanie 
improwizacji w praktyce kościelnej, a w miejsce różnorodności nieprze-
widywalnych zachowań członków wspólnoty eklezjalnej wprowadzenie 
wyspecjalizowanych i standardowych wzorców. Jeżeli uczestnicy organi-
zacji kościelnej będą działać zgodnie z tym wzorcem, to ich zachowanie 
będzie przewidywalne, a skuteczność ich działania będzie zapewniona 
poprzez właściwą konstrukcję wzorca.

W strukturze organizacyjnej modelu mechanicznego Kościoła 
należy także ograniczać działalność niezależnych elementów oraz po-
łączeń między nimi. Zgodnie z założeniami mechanizmu w działalności 
Kościoła należy dążyć do pionowej koncentracji władzy (uprawnień) 
i informacji (wiedzy). Niezawodność działania Kościoła jako spraw-
nego mechanizmu wymaga zatem centralizacji decyzji, wprowadze-
nia nakazowego administrowania i zachowywania reguły zależności 
hierarchicznej. 

Centralizacja decyzji sprawia, że poszczególni uczestnicy mechani-
zmu kościelnego nie mogą samodzielnie działać, dzięki czemu zostaje 
wyeliminowane ryzyko podejmowania błędnych i wzajemnie sprzecz-
nych decyzji oraz przedsięwzięć. Uczestnicy mechanicznej organizacji 
Kościoła mają za zadanie dosłowne realizowanie poleceń, nakazów 
i zakazów płynących od hierarchii (z góry) oraz przekazywanie wia-
rygodnej informacji do hierarchii (w górę). Hierarchia, na podstawie 
skumulowanych informacji, podejmuje decyzje o kierunkach działania 
eklezjalnego, zadaniach i metodach ich realizacji. 

W mechanicznym modelu Kościoła należy uwzględnić podstawo-
we elementy zarządzania: planowanie, rozkazywanie, koordynowanie 
i kontrolowanie. Planowanie działań w tym modelu Kościoła jest toż-
same z programowaniem i oznacza ustalenie harmonogramu realizacji 
określonych zadań, które wynikają z celu zewnętrznego wobec organi-
zacji (cel zbawczy jest z góry założony i nie podlega dyskusji). Kościół 
Chrystusowy jest powołany do wypełnienia misji zbawczej. Z tego 
głównego celu wypływają szczegółowe zadania, które realizują diecezje 
i parafie. Programowanie dotyczy zarówno całego Kościoła, jak również 
diecezji i parafii. W programach należy uwzględnić przede wszystkim 
odpowiednie terminy realizacji wyznaczonych zadań. 

Rozkazywanie dotyczy metod i sposobów realizacji zadań duszpa-
sterskich. W modelu mechanicznym Kościoła uwzględnić trzeba spe-

mEchanizm	kościoła.	rEFlEksJa	sPołEczno-PasToralna
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cjalizację i standaryzację ról i funkcji, co sprawia, że świeccy członkowie 
wspólnoty kościelnej mają tylko minimalną samodzielność działania. 
Z tego względu dużą rolę spełnia system motywowania, aby zapewnić 
wierną realizację poleceń płynących od hierarchii. Systemy motywacyjne 
w modelu mechanicznym oparte są na zasadzie „kija i marchewki”. 
Z jednej strony występują silne bodźce negatywne, jak np. zablokowanie 
możliwości korzystania z posługi sakramentalnej, albo wykluczenie ze 
wspólnoty kościelnej, a z drugiej strony bodźce pozytywne w postaci 
różnych przywilejów.

Model mechaniczny Kościoła uwzględnia także relacje z otoczeniem, 
które wpływają na funkcjonowanie i działalność Kościoła. W Kościele 
jest głęboko zakorzeniona tradycja, z której wypływa potrzeba stałości, 
ciągłości i niezmienności. Kościół działa najbardziej skutecznie, gdy nie 
jest zmuszony do zmian i może zachować niezmienność swojej struktury 
organizacyjnej i metodyki działania duszpasterskiego. 

Na działalność Kościoła modelowanego mechanicznie źle wpływają 
zbyt silne lub nieprzewidywalne zakłócenia (gwałtowne przyspieszenia 
lub opóźnienia). Kościół działa najskuteczniej i najefektywniej w atmo-
sferze wewnętrznego i zewnętrznego spokoju. Wszelkie zmiany, zwłasz-
cza nagłe, źle wpływają na sam Kościół i dezorganizują jego działalność 
zbawczą. Najbardziej skutecznym sposobem obrony Kościoła przed 
destrukcyjnymi wpływami otoczenia jest odcięcie się (odizolowanie) od 
świata. Kościół, dla wypełniania swojej misji zbawczej, może sztucznie 
tworzyć stabilne otoczenie poprzez odcięcie tych powiązań, które są 
bezpośrednią przyczyną (źródłem) zakłóceń. Tę izolację Kościoła od 
świata określa zasada: „Kościół dla Kościoła”. W praktyce oznacza to 
dążenie do samowystarczalności wspólnoty eklezjalnej, która zamyka 
się na dialog i współpracę ze światem. 

W modelu mechanicznym Kościoła bardzo duże znaczenie ma 
wierność (lojalność) i dyspozycyjność hierarchii. Skuteczne działanie 
Kościoła na zewnątrz wymaga wyeliminowania wewnętrznie generowa-
nych zakłóceń. Hierarchia musi podporządkować swoje ambicje osobiste 
realizacji zadań wynikających z misji zbawczej Kościoła. Jednocześnie 
nie może być kwestionowany przez wiernych świeckich autorytet władzy 
kościelnej i jej prawo do pełnej kontroli działań eklezjalnych. Zaznaczyć 
przy tym należy, że podstawowego porządku kościelnego nie burzą 
jednostkowe lub ukryte zakłócenia. 

ks.	Jan	Przybyłowski
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Model mechaniczny Kościoła najlepiej funkcjonuje w mniejszych 
strukturach (diecezjach, parafiach)�, które działają według ściśle określo-
nych kryteriów duszpasterskich. W takich niewielkich strukturach przepływ 
informacji jest ułatwiony i dlatego władza kościelna może podejmować 
trafne i operatywne decyzje. Podstawowe funkcje zbawcze umożliwiają 
jasne określenie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności, co 
ułatwia specjalizację funkcji i ról i standaryzuje działania kościelne. 

Hierarchia jest wyraźnie wydzielona spośród ogółu wiernych, a jej 
rola i możliwości działania są jasno określone. Wierni świeccy są na-
tomiast sprowadzeni do roli biernego przedmiotu, czyli wykonawców 
poleceń, gdyż uczestniczenie w wypełnieniu podstawowych funkcji 
zbawczych nie wymaga umiejętności, dodatkowych kompetencji czy 
szczególnej inicjatywy. 

W Kościele, oprócz celu głównego, zewnętrznego, jakim jest zbawie-
nie, realizowane są również cele wewnętrzne, generowane przez system 
organizacyjny Kościoła. Poza tym obok celów zadanych (oficjalnych), 
członkowie Kościoła formułują własne cele, które wynikają z indywidualnie 
określonego powołania chrześcijańskiego. Specjalizacja celów dotyczy 
także różnych grup, stowarzyszeń, organizacji kościelnych, których człon-
kowie mają własne potrzeby. W tych grupach są także animatorzy, lide-
rzy, moderatorzy, którzy posiadają różne przygotowanie specjalizacyjne 
do podejmowania działalności kościelnej. Mając odpowiednią wiedzę 
i informacje istotne dla funkcjonowania organizacji kościelnej, uzyskują 
oni automatycznie określone wpływy i odrzucają rolę dyspozycyjnych 
wykonawców. Gdy we wspólnocie kościelnej występuje kilka takich grup 
i mają one różne cele działania, to nieuchronnie pojawi się konflikt or-
ganizacyjny, który utrudni realizację misji zbawczej Kościoła. 

Silne wpływy zewnętrzne, których źródłem są przemiany religijno-
moralne, społeczno-kulturowe, polityczne, czy nawet ekonomiczne 
destabilizują działalność kościelną. Najbardziej groźne są wpływy nagłe 

� W Kościele powszechnym zastosowanie modelu mechanicznego z racji złożonej 
struktury administracyjnej, hierarchicznego ustroju, niesprzyjających uwarunkowań 
zewnętrznych (permanentne zakłócenia) jest utrudnione. Poza tym w dużych i złożonych 
organizacjach bardzo niekorzystne jest ścisłe określenie kompetencji i centralizacja 
decyzji. Prowadzi to do wydłużenia kanałów informacyjnych, obniżenia wiarygodności 
informacji przekazywanej i zniekształconej przez wiele szczebli pośredniczących, błędnych 
lub nieaktualnych decyzji, utraty wiarygodności i autorytetu hierarchii, kryzysu zaufania 
i lojalności członków Kościoła. 

mEchanizm	kościoła.	rEFlEksJa	sPołEczno-PasToralna
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i nieprzewidywalne. Jednak duże zagrożenia dla działalności kościelnej 
stwarzają także niepozorne zmiany zachowań ludzkich, które pośrednio 
przekładają się na postawy religijne wiernych świeckich (moda, obyczaje, 
styl życia, trendy kulturowe). Kościół powinien być przygotowany do 
reagowania na wpływy zewnętrzne. Jednak bez rozpoznania i sklasy-
fikowania zewnętrznych zagrożeń reakcja Kościoła jest nieskuteczna 
lub utrudniona. Bardzo dużą rolę odgrywa w tym względzie teologia 
pastoralna, której zadaniem jest także monitorowanie aktualnych uwa-
runkowań zewnętrznych działalności kościelnej, diagnozowanie przyczyn 
zagrożeń i wskazywanie środków zaradczych. Teologia pastoralna ma 
również za zadanie wykrywanie wewnętrznych zagrożeń i czynników 
hamujących działalność zbawczą Kościoła. Duża ilość zagrożeń ze-
wnętrznych, które nie są zdiagnozowane może skutecznie ograniczyć 
efektywność realizowanych działań kościelnych.

Przemiany społeczno-kulturowe doprowadziły do tego, że zmieniły 
się kwalifikacje, możliwości działania i potrzeby członków Kościoła. 
Otoczenie (środowisko) Kościoła również uległo zmianie i stało się 
bardziej złożone, zmienne i nieprzewidywalne. Wzrost złożoności pro-
cesów środowiskowych sprawił, że rygorystyczna centralizacja decyzji, 
zunifikowanie struktur i standaryzacja ról organizacyjnych zmniejszają 
zewnętrzna efektywność działań kościelnych i często prowadzą do re-
zultatów przeciwnych do zamierzonych. 

W modelu mechanicznym Kościoła podstawą funkcjonowania 
struktur organizacyjnych jest nakaz, posłuszeństwo i kontrola. Ograni-
czona jest natomiast samodzielność i inicjatywa. Eliminuje się konflikty 
wewnętrzne i zewnętrzne. Zarządzanie Kościołem – maszyną jest proste 
i łatwe – nie wymaga specjalnej wiedzy ani umiejętności. Ten model 
Kościoła wprowadza do jego organizacji elementarny porządek i ustala 
elementy optymalizacji działań zbawczych i samego zarządzania. Dy-
rektywy i rozwiązania organizacyjne tego modelu są nadal atrakcyjne 
i wykorzystuje się je w organizacji działań diecezji, a zwłaszcza parafii, 
które realizują misję zbawczą (cel podstawowy) i wynikające z niej 
niezmienne funkcje zbawcze.

podsumowanie

W modelu mechanicznym na funkcjonowanie i działalność pastoralną 
Kościoła ma wpływ pięć zmiennych: wspólnota eklezjalna (struktura), 
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członkowie społeczności kościelnej, misja zbawcza – cel podstawowy, 
funkcje zbawcze, otoczenie (środowisko). Kościół – wspólnota Chrystusowa 
– jest jeden, święty, powszechny, apostolski. Struktura kościelna jest scen-
tralizowana i zhierarchizowana. Hierarchia jest podmiotem działalności 
duszpasterskiej, a pozostali członkowie społeczności kościelnej – wierni 
świeccy – stanowią przedmiot w wypełnianiu misji zbawczej. Cel podsta-
wowy działalności kościelnej, czyli misja zbawcza – jest zadana Kościołowi 
przez Chrystusa i Jego wyznawcy nie mogą go zmienić. Funkcje zbawcze są 
niezmienne, ale ich spełnianie zależne jest od stopnia udziału w kapłaństwie 
Chrystusowym. Środowisko, w jakim działa Kościół lokalny (diecezja, 
parafia), jest stabilne i przewidywalne są zachodzące w nim przemiany. 
Te główne założenia modelu mechanicznego pozostają aktualne, choć 
diametralnie zmienił się język, jakim Kościół sam mówi i jakim mówi się 
o Kościele. Okazuje się jednak, że wszelkie zmiany w Kościele i opinie 
o Kościele powinny być konfrontowane z Ewangelią o Królestwie. 

Jezus głosił Ewangelię Bożą, mówiąc: „Nadszedł czas, zbliża się 
Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14). 
Nadejście zapowiadanego Królestwa ziściło się w Kościele. To „Chry-
stus Pan ustanowił Kościół” – jest to prawda wiary (de fide). Związek 
Królestwa i Kościoła ujawnia się najpełniej w Osobie Chrystusa. Kościół 
ma wypełniać misję zbawczą, a bez Chrystusa nie może nikogo zbawić, 
a także Chrystus bez Kościoła nie chce nikogo zbawić. Kościół może 
służyć zbawieniu tylko takiemu człowiekowi, który się nawraca, czyli 
temu, kogo Chrystus dotknął swą łaską. Chrystus zaś nie chce udzielić 
przebaczenia temu, kto pogardza Kościołem. „Nie chciej zatem oddzielać 
Głowy od Ciała. Chrystus nie byłby wówczas cały. Cały zaś Chrystus nie 
istnieje bez Kościoła ani cały Kościół bez Chrystusa. Chrystus w całej 
swej pełni to Głowa i Ciało”4. 

Królestwo Chrystusa objawia się w Kościele. Podstawowym posłan-
nictwem Kościoła jest natomiast wypełnianie misji zbawczej i budowanie 
Królestwa Chrystusowego w świecie. Jeśli więc pojawiają się wątpliwości 
związane z wizją Kościoła, lub zastrzeżenia dotyczące jego działalności, 
to oznacza, że nadszedł czas jeszcze uważniejszego wsłuchiwania się 
w głos Chrystusa ogłaszającego nadejście Królestwa i wzywającego do 
nawrócenia, mojego nawrócenia. 

4 Bł. Izaak, Kazanie 11, w: Liturgia Godzin, t. 4, s. 184.

mEchanizm	kościoła.	rEFlEksJa	sPołEczno-PasToralna



zusammenfassung

Der Autor zeigt in diesem Artikel den Begriff der Kirche als „Mechanismus”. 
Dies ist eine Fortsetzung der Überlegungen über die Kirche als „Leib”. Die Kon-
frontation dieser beiden Begriffe zeigen das „dynamische Modell” der Kirche. 
Der Ausgangspunkt der sozio-pastoralen Reflexion ist, dass die Kirche und Reich 
Christi in der Opposition ist. Ein Grund für eine solche negative Argumentation ist 
die Unterzeichnung der Vision der Kirche als „Mechanismus”. Der Autor führte 
eine kritische Analyse dieser Vision, und verweist in der theologisch-pastoralen 
Reflexion auf die Notwendigkeit der Fusion der Kirche und des Königreiches unter 
Bezugnahme auf die Person Jesu Christi.
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parafia W nauczaniu 
magisterium kościoŁa

Każdy z nas zna pojęcie parafii i nosi w sobie pewne jej wyobraże-
nie. Mimo to jednak istnieje potrzeba zdefiniowania tego pojęcia, by 
z jednej strony precyzyjnie określić zakres naszych rozważań, z drugiej 
– rozszerzyć nasze horyzonty myślenia na temat parafii.

Parafia – etymologicznie pochodzi od greckich słów paroikos – sąsiad, 
obcokrajowiec z prawem zamieszkania, ale bez prawa obywatelstwa, 
oraz paroikein – żyć razem, żyć w obcym kraju. Słowa te znajdujemy 
w 1 P 2, 11 – „...proszę, abyście jak obcy i przybysze...” i w 1 P 1, 17 
– „.. w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie...”

Obczyzną jest pobyt na ziemi w porównaniu z Niebem. W Starym 
Testamencie Naród Wybrany miał religijną świadomość bycia obcymi 
w świecie. W Nowym Przymierzu Kościół jest także wspólnotą w dro-
dze do Królestwa Niebieskiego i tym bardziej powinien uwzględniać 
etymologiczne znaczenie parafii oraz biblijne pochodzenie tego poję-
cia. Śmiem jednak twierdzić, że tak nie jest. W naszym współczesnym 
rozumieniu parafii dominującą rolę ogrywają czynniki eklezjologiczne, 

KS. TOMASZ FALAK – dr nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. 
Studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej ukończył w Instytucie Katoli-
ckim w Paryżu. Studia doktoranckie rozpoczął w roku 199� w Instytucie Katolickim 
w Paryżu, a kontynuował je w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL; zakończył je 
obroną pracy doktorskiej pt. Parafia wspólnotą misyjną w ujęciu G. Michonneau 
w 1998 r. Od 1999 r. wykładowca na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. 
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Teologicznego w łodzi. od 2007 r. proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego 
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prawne, socjologiczne, a nawet geograficzne. Mówiąc o parafii mamy 
bowiem na myśli nie tylko jej miejsce w Kościele partykularnym, jej 
kanoniczną definicję, ale także jej usytuowanie, granice, liczbę oraz 
charakterystykę ludności zamieszkującej na jej terenie.

Teologiczna refleksja nad parafią powinna uwzględniać także aspekt 
historyczny. Parafia stanowi podstawową strukturę Kościoła, która nie 
pochodzi z ustanowienia Bożego, lecz jest wytworem Kościoła. Powstała 
w określonych warunkach historycznych i wciąż podlega przeobrażeniom. 
Na przestrzeni wieków struktura organizacyjna parafii ulegała daleko 
idącym, aczkolwiek ewolucyjnym przemianom. Niezmienny pozostał 
jedynie teologiczny i pastoralny cel parafii1. 

Pierwowzoru parafii można doszukiwać się w pierwszej gminie 
chrześcijańskiej w Jerozolimie. Gmina stanowiła ramy życia eklezjalnego 
w pierwotnym Kościele i spełniała wszystkie funkcje, jakie realizuje dziś 
parafia. Gminy nie można jednak utożsamiać z parafią w aktualnym jej 
rozumieniu, ponieważ na czele gminy stał biskup, a nie prezbiter.

Ewolucję pojmowania parafii i jej rozwoju w Kościele przedstawia 
następująca tabela2:

czas cechy charakterystyczne

Kościół Pierwotny 
(I–III w.)

Gmina, na czele z biskupem, stanowi ramy życia koś-
cielnego, przede wszystkim w miastach. 
Jest wspólnotą wiary, kultu (zwłaszcza Eucharystii) 
i miłości, funkcjonującą w obliczu prześladowań.

III/IV w. 
oraz po �1� r.

Nowy podział administracyjny Rzymu sprzyja powsta-
niu „systemu parafialnego”. 
Budowa świątyń, ekspansja chrześcijaństwa na tereny 
wiejskie, ewangelizacja i misje.

VII–XIII w. Instytucjonalizacja parafii (prawno-strukturalna), 
budowa świątyń na wsiach. 1215 r. – nakaz korzysta-
nia z posługi sakramentalnej w kościele parafialnym, 
wzrost rangi biskupa i proboszcza.

1 R. Kamiński, Parafia wspólnotą i instytucją. Aspekt historyczny, „Roczniki Teolo-
giczno-Kanoniczne” �2(1985), z. 6, s. 15.

2 Zestawienie opracowano na podstawie cytowanego powyżej artykułu ks. R. Ka-
mińskiego, Parafia wspólnotą i instytucją..., s. 15–�5.
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XIV i XV w. Zaniedbania duszpasterskie, przerost troski o finanse 
Kościoła, brak dyscypliny wśród kleru, rozwój bractw 
religijnych.

Okres Trydencki Reforma życia kościelnego co do terytorium parafii, 
beneficjów, praw i obowiązków proboszcza, formacji 
kleru. Proboszcz reprezentantem biskupa w parafii. 
Wikariusze pomocnikami proboszcza. Odpowiedzial-
ność materialna parafian za parafię.

Okres Potrydencki 
XVII–XIX w.

Centralizm i jurydyzm w eklezjologii, prawno-ad-
ministracyjne rozumienie parafii, nacisk na prawa 
proboszcza – administratora, rozrost parafii miejskich, 
rozwój organizacji kościelnych.

XX w. Eklezjologia Mistycznego Ciała Chrystusa, Kodeks 
Prawa Kanonicznego z 1917 i 198� r., Vaticanum II.

Już ze wstępnych spostrzeżeń wynika wniosek, że na pojmowanie 
miejsca i roli parafii w Kościele Powszechnym przemożny wpływ ma 
eklezjologia. Nie sposób w niniejszym referacie przeanalizować wszystkie 
akcenty eklezjologiczne na przestrzeni XX wieków. To zadanie wykracza 
poza ramy tego przedłożenia. Ograniczę się zatem do tych elementów 
nauczania Magisterium Kościoła, które kształtowały współczesne nam 
rozumienie parafii.

eklezjologiczne fundamenty pojmowania parafii

Jednym z najbardziej znanych ujęć eklezjologicznych jest rozumienie 
Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa. Bierze ono swój początek 
w listach św. Pawła i w pismach Ojców Kościoła. Przez wiele wieków 
ujęcie to pozostawało w cieniu innych koncepcji. Sobór Watykański I 
(obradujący w latach 1869–1870) podjął kwestię Kościoła jako Ciała 
Chrystusa. Chociaż jedynie tekst o prymacie i nieomylności papieża 
doczekał się przyjęcia i ogłoszenia przez Piusa IX, to jednak ogromny 
wysiłek eklezjologów soborowych nie da się ograniczyć tylko do tego, 
co zatwierdził Sobór. I tak, pierwszy rozdział pierwszego schematu 
o Kościele został zatytułowany „Kościół Ciałem mistycznym Chrystusa”�. 

� Zob. Les Enseignements Pontificaux, Eglise, t. 2, Paris 1959, s. 10�9.
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Ten stosunkowo krótki tekst przypomniał, że to Chrystus jest Głową 
Kościoła i fundamentem jego jedności. Podkreślił jednocześnie, że 
pojęcie Ciała Mistycznego, tak bardzo obecne w listach Pawłowych, 
ukazuje wewnętrzną i transcendentną naturę Kościoła.

Opublikowanie Encykliki Leona XIII Satis cognitum 25 czerwca 
1896 roku, otworzyło kolejny etap w rozwoju eklezjologii. Papież zwrócił 
uwagę na jedność elementów widzialnych i niewidzialnych Kościoła 
w obrazie Ciała Mistycznego. W latach dwudziestych minionego stule-
cia ożywiło się zainteresowanie pojęciem Ciała Mistycznego. W ciągu 
pięciolecia 1920–1925 opublikowano taką samą liczbę artykułów na ten 
temat, co podczas dwudziestu poprzednich lat. W latach 19�0–19�5 
liczba publikacji o Mistycznym Ciele Chrystusa powiększyła się pię-
ciokrotnie. Czołowym teologiem tego okresu, który przeprowadził 
wnikliwe i wszechstronne studium nad pojęciem Mistycznego Ciała 
Chrystusa, był E. Mersch4. Uwzględniał w nim historyczny, filozoficzny, 
chrystologiczny i eklezjologiczny aspekt problemu. Można więc śmiało 
stwierdzić, że w latach międzywojennych XX wieku eklezjologia była 
zdominowana przez refleksję o Mistycznym Ciele Chrystusa. Ten nurt 
teologiczny, znajdujący swe źródła w ruchu odnowy biblijnej, liturgicznej, 
w pogłębionej duchowości chrystocentrycznej i w ożywionej działal-
ności Akcji Katolickiej, podkreślał wewnętrzny i niewidzialny wymiar 
Kościoła. Współegzystował on z doktryną prezentującą Kościół jako 
społeczność zorganizowaną hierarchicznie i jurydycznie, uzupełniając 
ją jednocześnie o nowe treści.

Encyklika Piusa XII Mystici Corporis Christi z 194� r. stanowiła 
pewnego rodzaju syntezę dotychczasowej nauki o Ciele Mistycznym 
Chrystusa. Już sam układ treści Encykliki ułatwiał zrozumienie ówczesnej 
eklezjologii. Jej treść wyjaśniała najpierw to, że Kościół jako Mistyczne 
Ciało Chrystusa jest jeden: niepodzielny, konkretny i dostrzegalny, jak 
i to, że składa się z wielu członków, a wewnętrznym jego elementem 
są sakramenty święte (MCC 1�–18). Następnie, Pius XII podkreślił, że 
Kościół jest Ciałem Chrystusa, ponieważ to Chrystus jest jego Twórcą, 
Głową i Zbawcą (MCC 19–47). Wreszcie, w kulminacyjnym punkcie 
refleksji, omawiając różnice między ciałem naturalnym, fizycznym, 

4 E. Mersch, Le Corps Mystique du Christ, t. 1–2, Paris 19��; tenże, La théologie du 
Corps Mystique, t. 1–2, Paris 19�5; tenże, Morale et Corps Mystique, Paris 19�7.
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społecznym, moralnym i mistycznym, papież wykazał, że Kościół jest 
Mistycznym Ciałem Chrystusa (MCC 48–56). 

Centralna myśl Encykliki Mystici Corporis Christi skierowana została 
na właściwe rozumienie terminu „mistyczny”. Według dokumentu termin 
„mistyczny” należy interpretować w sensie wskazanym przez św. Pawła 
(Ef 5, �2). Słowo „mistyczny” oznacza tyle, co tajemniczy i nadprzyrodzo-
ny. Członkowie Kościoła mają udział w tajemniczym i nadprzyrodzonym 
życiu dzięki integralnej i organicznej więzi z Chrystusem (MCC 57–72). 
Ta więź obejmuje poszczególnego człowieka i wszystkie jego władze, 
a także cały żywy organizm Kościoła. Wszczepienie w Mistyczne Ciało 
Chrystusa dokonuje się przez chrzest święty, wzrost natomiast, przez 
Eucharystię. Eucharystia najlepiej obrazuje i tworzy zarazem zjedno-
czenie wiernych z Chrystusem i ze sobą nawzajem.

Z powodu intymnej jedności „Głowy z Ciałem”, Kościół jak Chrystus, 
jest jednocześnie widzialny i niewidzialny, zewnętrzny i wewnętrzny, 
ludzki i boski. W konsekwencji, dostrzeganie tylko jednego z tych dwu 
elementów oznacza niezrozumienie tajemnicy Kościoła.

Te przesłanki eklezjologiczne, choć nie wprost, odnoszą się do pa-
rafii. Skoro Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, to parafia może 
być nazwana żywotną jej częścią. Jej funkcjonowanie z jednej strony 
wynika, z drugiej zasila życie Kościoła. To w parafii głoszone jest słowo 
Boże i sprawowane są sakramenty święte. To parafia jawi się wyraźnie 
jako wspólnota bosko – ludzka: daje się tu zauważyć, że Chrystus jest 
witalną siłą wspólnoty Kościoła, i że każdy jej członek znajduje swoje 
właściwe miejsce w wielości i różnorodności charyzmatów oraz posług. 
Członkowie Mistycznego Ciała uzupełniają się wzajemnie w tworze-
niu w parafii wspólnoty uczniów Chrystusa, za którą każdy na swój 
sposób bierze współodpowiedzialność (1 Kor 12, 22–2� i 27). Z nauki 
o Mistycznym Ciele Chrystusa wynika postulat pogłębiania solidarności 
między członkami Kościoła w parafii. Wierni powinni sobie nawzajem 
pomagać, dzielić zarówno trudy, jak i radości w duchu życzliwej troski 
o innych. 

parafia w organizmie kościoła przed soborem Watykańskim ii

Encyklika Piusa XII z 194� roku Mystici Corporis Christi, nie tyl-
ko ukoronowała dotychczasowe wysiłki teologów, ale położyła także 
mocny fundament pod eklezjologię Soboru Watykańskiego II. Miała 
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też ogromny wpływ na kształtowanie się pojmowania miejsca parafii 
w organizmie Kościoła. Ewolucyjne zmiany widać wyraźnie w konfron-
tacji definicji parafii zawartej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 
1917 z późniejszym nauczaniem Magisterium Kościoła o parafii. 

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1917 parafia jest częś-
cią terytorium diecezji, na którym to terytorium znajduje się kościół wraz 
z przydzieloną ludnością i własnym kapłanem, któremu biskup powierzył 
kierownictwo religijne i duszpasterstwo5. Ta jurydyczna definicja parafii, 
nawiązująca do potrydenckiej eklezjologii, nie uwzględniała roli laikatu 
ani wspólnotowego wymiaru parafii. Nie była również adekwatna do 
przemian zachodzących w ówczesnym świecie, nie uwzględniała takich 
zjawisk, jak urbanizacja, migracja ludności, powstawanie różnorodnych 
stowarzyszeń i ruchów kościelnych6.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku ujmował parafię w ka-
tegoriach jurydyczno-prawnych. Jednak dynamicznie rozwijająca się 
w XX wieku eklezjologia wyznaczała nowe miejsce i rolę parafii w życiu 
Kościoła. Przywrócone od czasów Piusa XII określenie Kościoła jako 
Mistycznego Ciała Chrystusa oraz zwrócenie uwagi na aktywną rolę 
wszystkich wierzących w wewnętrznym życiu Kościoła i jego misji wobec 
świata w znaczący sposób wpłynęły na nowe pojmowanie parafii. Para-
fia przestała być tylko jednostką administracyjną, a przekształciła się 
w podmiot działania w zasadniczych zakresach: posługi słowa Bożego, 
liturgii, braterstwa i służby potrzebującym7. Parafia stała się ośrodkiem 
odnawiającej się działalności duszpasterskiej Kościoła. 

W dokumentach Stolicy Apostolskiej, publikowanych w latach 
1945–1962, pojawiały się najczęściej określenia parafii jako funda-
mentalnej i aktywnej komórki Mistycznego Ciała Chrystusa. W roku 
195� ówczesny podsekretarz Stanu, kardynał J.B. Montini (późniejszy 
papież Paweł VI), w liście do kardynała Léger, arcybiskupa Montre-
alu i do uczestników Tygodnia Społecznego w Montrealu, pisał o roli 
parafii w następujący sposób: „Parafia to najmniejsza część jedynej 

5 Określenie parafii zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku zwracało 
uwagę na związek parafii z diecezją, również przez osobę proboszcza i na terytorialny 
charakter parafii (CIC, kan. 216 §1, §�). 

6 Zob. S.J. Kilian, Theological models for the parish, New york 1977, s. 7–9.
7 J. Charytański, Parafia wspólnotą przekazu wiary i życia chrześcijańskiego, w: Ewan-

gelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980, s. 211–212.
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i powszechnej owczarni, powierzonej Piotrowi przez Pana. Podpo-
rządkowana władzy duchowej proboszcza, który otrzymał od biskupa 
misję duszpasterskiej pieczy, parafia jest w Kościele Jezusa Chrystusa 
pierwszą wspólnotą życia chrześcijańskiego, wspólnotą o takich roz-
miarach, by pasterz mógł znać swoje owce, a owce swego pasterza. 
Określone terytorium, wydzielone z obszaru diecezji, pozwala parafii 
ukonstytuować się i zakorzenić w lokalnych tradycjach i w konkretnych 
granicach przestrzennych. W sercu danego terytorium znajduje się koś-
ciół parafialny, z chrzcielnicą, konfesjonałem, ołtarzem, tabernakulum. 
Świątynia jest symbolem jedności i stanowi centrum życia wspólnoty 
parafialnej. Parafia jest przede wszystkim ogniskiem życia religijnego 
i oddziaływania misyjnego. [...] Komórka Kościoła najbliższa człowie-
kowi, wspomagająca kształtowanie jego życia osobistego, rodzinnego, 
wspólnotowego, jest z tego tytułu niezbędna społeczeństwu”8. 

Zawarte w tej wypowiedzi treści znalazły swoje odzwierciedlenie 
w dokumentach.

parafia w nauczaniu Vaticanum II 

Na Soborze pogłębiono koncepcję Kościoła jako Ludu Boże-
go (KK 9–1�), wspólnoty wierzących i Mistycznego Ciała Chrystusa 
(KK 7–8) oraz dowartościowano problematykę Kościołów lokalnych, 
w których urzeczywistnia się Kościół powszechny9. Z teologią Kościoła 
lokalnego wiąże się ściśle soborowe nauczanie o parafii. W dokumentach 
soborowych jest ona nazywana lokalną wspólnotą (KK 28) i komórką die-
cezji (DA 10). Jako wspólnota kultu i ofiary oraz jako zwyczajne miejsce 
udzielania sakramentów (KK 4), staje się dla określonej grupy wiernych 
naturalnym ogniwem łączności z Kościołem powszechnym10.

Kościół jest społecznością, w której żyje i działa Chrystus oraz która 
realizuje Jego funkcje nauczania, uświęcania i kierowania. Podstawowe 
miejsce urzeczywistnienia Kościoła jako wydarzenia stanowi parafia11. 

18 J.B. Montini, La paroisse, cellule de l’ordre social, „La Documentation Catholique”, 
1162 (195�), k. 1549–1552.

19 R. Kamiński, Teologiczne spojrzenie na parafię, „Ateneum Kapłańskie”, 76(1984), 
z. 2(454), s. �8�–�84.

10 C. Tomczyk, Parafia – Ludem Bożym, „Częstochowskie Studia Teologiczne”, 
8(1980), s. 218.

11 K. Rahner, Zur Theologie der Pfarrei, w: tenże, Die Pfarrei, Freiburg im Br. 1956, 
s. �4.
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Dla ogromnej większości chrześcijan jest ona pierwszym miejscem 
spotkania się z Chrystusem i Jego zbawczym posłannictwem. Parafia jest 
częścią diecezji (DB �0) i tylko w ścisłej łączności z nią urzeczywistnia 
Kościół12. Dzięki rozmaitym stopniom integracji z diecezją parafia może 
realizować posłannictwo całego Kościoła1�. Jako podstawowa komórka 
Mistycznego Ciała Chrystusa, parafia zawiera odniesienie do Kościoła 
powszechnego, ponieważ poprzez sprawowanie Eucharystii, misterium 
Kościoła osiąga w niej najwyższą intensywność14.

Parafia, stanowiąc lokalną wspólnotę wyznawców Chrystusa i jed-
nostkę administracji kościelnej, obrazuje i urzeczywistnia Kościół 
na określonym terytorium. Parafia jest rzeczywistością wieloaspekto-
wą. Powszechnie dostrzega się instytucjonalny i wspólnotowy wymiar 
parafii. Pierwszy element sprawia, że parafia jest rzeczywistością 
widzialną, historyczną i społeczną. Element drugi, niewidzialny 
i wewnętrzny sprawia, ze parafia jest wspólnotą wiary, kultu i miłości. 
Decydującą rolę we wspólnocie parafialnej odgrywa Jezus Chrystus 
i Duch Święty, od których pochodzi łaska i miłość. Dzięki działaniu 
Ducha Świętego wierzący jednoczą się z Chrystusem w drodze do 
domu Ojca15. W ten sposób podstawowy a zarazem ostateczny cel 
duszpasterstwa – zjednoczenie wierzących z Bogiem, jest realizowany 
w parafii.

Eklezjologia soborowa stwierdza, że parafia w pewien sposób 
przedstawia na danym terytorium w ramach diecezji widzialny Koś-
ciół Chrystusowy ustanowiony na całej ziemi (KL 42). Parafia jest 
nie tylko najmniejszą komórką diecezji, ale w łączności z biskupem 
stanowi Kościół Boży i uczestniczy w jego posłannictwie (KK 28). 
Gromadzi ona w jedno i wszczepia w powszechność Kościoła różno-
rakie właściwości ludzkie, występujące w jej obrębie (DA 10). Czyni 
to w ścisłym związku z biskupem, jako najwyższym pasterzem Kościoła 
partykularnego16. 

12 W. Granat, Teologia diecezji, „Studia Sandomierskie”, 1(1981), s. 158.
1� R. Kamiński, Parafia w diecezji i Kościele powszechnym, „Roczniki Teologiczno-

Kanoniczne”, �0(198�), z. 6, s. 100.
14 T. Maertens, Kościół lokalny a zgromadzenie eucharystyczne, w: Nowy obraz Kościoła 

po Soborze Watykańskim II, red. B. Lambert, Warszawa 1968, s. 295.
15 W. Przygoda, Przykazanie miłości bliźniego wezwaniem dla wspólnoty parafialnej, 

„Studia Theologica Varsaviensia”, �2(1994), nr 2, s. 19�.
16 R. Kamiński, Parafia w diecezji i Kościele powszechnym..., art. cyt., s. 106.
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Dokumenty soborowe pomagają rozstrzygnąć problem relacji pa-
rafii do Kościoła partykularnego. Elementami istotnymi dla Kościoła 
partykularnego są: Eucharystia, biskup oraz względnie stała społeczność 
ludzi (KL 42; KK 26). Ponieważ w parafii jest sprawowana Eucharystia 
dla względnie stałej społeczności wiernych, ale nie ma biskupa, lecz jego 
reprezentant – prezbiter, przeto Kościołem partykularnym w sensie 
ścisłym jest diecezja, a nie parafia (zob. KK 28).

Soborowa definicja parafii uwydatnia trzy wymiary jej życia i dzia-
łalności, mocno powiązane ze sobą, warunkujące się i uzupełniające 
się wzajemnie. Otóż, parafia jest wspólnotą wiary, kultu i miłości. 
Parafia jako Kościół Boży jest miejscem, gdzie pod przewodnictwem 
prezbitera, w ścisłym związku z biskupem, realizuje się wspólnota 
wierzących w Jezusie Chrystusie przez przepowiadanie słowa, przez 
życie wiarą w miłości braterskiej, a szczególnie przez sprawowanie 
Eucharystii i inne czynności liturgiczne. Trzy podstawowe wymiary 
życia i działalności parafii oraz zadania duszpasterzy parafialnych 
wynikają z potrójnej misji Jezusa – Proroka, Kapłana i Króla. Dekret 
o działalności misyjnej Kościoła poleca duszpasterzom tworzenie ta-
kich społeczności wiernych, które wiodłyby życie godne powołania, do 
jakiego zostały wezwane, oraz wykonywałyby zlecone im przez Boga 
zadania nauczycielskie, kapłańskie i pasterskie (DM 15). W ten spo-
sób każda wspólnota chrześcijańska może stać się znakiem obecności 
Boga w świecie. 

Chociaż Sobór Watykański II nie poświęcił wiele miejsca samej 
parafii, to jednak idea wspólnoty i misyjnego posłannictwa Kościoła 
w świecie współczesnym, stanowiły myśl przewodnią wszystkich jego 
dokumentów. Konstytucja dogmatyczna o Kościele ukazuje Lud Boży 
jako wspólnotę wiary, nadziei i miłości (KK 8) oraz jako widzialny 
sakrament zbawczej jedności w Trójcy Świętej (KK 4, 9). Obecność 
Chrystusa we wspólnocie wiernych jest fundamentem i zasadą życia 
Kościoła (KK 26; KL 7). 

W dokumentach soborowych zostało podkreślone znaczenie Ducha 
Świętego w życiu Kościoła i parafii. Dekret o apostolstwie świeckich 
stwierdza, że parafia na danym terytorium, w ramach diecezji, przed-
stawia Kościół Chrystusowy. Jako zgromadzenie chrześcijan parafia jest 
organicznie związana z Kościołem powszechnym w sposób nadprzyro-
dzony i w świadomości swych członków (DA 10). Sprawczą przyczyną 
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tej wewnętrznej więzi jest Duch Święty, który ożywia i jednoczy Koś-
ciół (KK 7–9, 48–49; KDK 48). On także stwarza braterską wspólnotę 
(KDK �2), zespala chrześcijan (KK 1�; DE 2) oraz uposaża w swoje 
dary (KK 4; DA 29; DK 12).

Sobór podkreśla, że wspólnota wiernych powstaje i wzrasta przez 
głoszenie Ewangelii (DK 4). Skutecznym wyrazem i znakiem wspólnoty 
Ludu Bożego jest liturgia, ponieważ „Kościół ujawnia się przede wszyst-
kim w pełnym i czynnym uczestnictwie całego świętego Ludu Bożego, 
w tych samych obchodach liturgicznych, zwłaszcza w tej samej Eucha-
rystii, w jednej modlitwie, przy jednym ołtarzu pod przewodnictwem 
biskupa, otoczonego kapłanami i sługami ołtarza” (KL 41). Konstytucja 
Sacrosanctum Concilium przypominając, że liturgia buduje wspólnotę 
Kościoła, zaleca, aby zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu niedzielnych 
Mszy świętych doprowadzić do rozkwitu poczucie wspólnoty parafial-
nej (KL 42). Urząd pasterski także ma służyć „gromadzeniu rodziny 
Bożej ożywionej braterską jednością” oraz „formowaniu autentycznej 
wspólnoty chrześcijańskiej” (DK 6). Sobór docenia także rolę wspól-
noty w składaniu świadectwa miłości i postuluje tworzenie wspólnot, 
przez które Kościół urzeczywistnia się w konkretnych okolicznościach 
(DA 17) i przyczynia się do przepajania porządku doczesnego duchem 
Ewangelii (DA 5–7; KDK 26).

parafia w nauczaniu kościoła po soborze Watykańskim ii

Soborowa wizja parafii jako wspólnoty znajduje odzwierciedlenie 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 198� r. W kan. 515 widoczne jest 
przeniesienie akcentu z terytorialnego na wspólnotowy wymiar parafii. 
Kanon ten nazywa parafię „określoną wspólnotą wierzących utworzoną 
na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę 
pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi jako jej 
własnemu pasterzowi” (par. 1). Ta definicja parafii podkreśla jej więź 
z biskupem, a przez niego z diecezją. 

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego akcentuje udział parafii w misji 
ewangelizowania Kościoła i świata. Kanon 519 wymienia podstawowe 
funkcje parafii: przepowiadanie, sprawowanie kultu i służbę miłości, ale 
kanon 781 mówi już wyraźnie o funkcji misyjnej parafii, sugerując, że 
chodzi o ewangelizację wewnętrzną, skierowaną na własne środowisko 
i zewnętrzną, obejmującą cały świat. 
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Ten aspekt misyjny zauważalny jest także w innych dokumentach 
Kościoła. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa 
w zapale misyjnym i ewangelicznym radykalizmie, rozbudzanym także 
w parafii, widział szansę ożywienia wiernych oraz dotarcia do środowisk 
zaniedbanych religijnie (EE 15–16). 

Misję ewangelizacyjną wypełniać można w parafii dzięki współpracy 
duchownych ze sobą i z wiernymi świeckimi. Uwidacznia się ona zwłasz-
cza w małych grupach i wspólnotach parafialnych, a także na płaszczyźnie 
ponadparafialnych ruchów i stowarzyszeń kościelnych, co podkreślał 
już Ojciec św. Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi 
(EN 57–58). Parafia winna być rozumiana jako wspólnota wspólnot i tak 
kształtowana, aby być wyrazem i narzędziem budowania prawdziwej 
komunii w Chrystusie. Wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter 
parafii analizowana na Synodach Biskupów w 1977 i w 1985 r.17 

Także w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christi-
fideles laici z roku 1988 r. zauważyć można, że parafia stanowi uprzywi-
lejowane miejsce realizowania misji wiernych świeckich (ChL 26). Jest 
ona tam nazwana „rodziną Bożą, domem rodzinnym, braterskim i goś-
cinnym, gdzie sprawowana jest Eucharystia, a sprawujący ją proboszcz, 
reprezentując biskupa, łączy parafię z całym Kościołem partykularnym”. 
Dokument ten jest wezwaniem do odnowy parafii na zasygnalizowanych 
już wcześniej płaszczyznach: parafia ma być wspólnotą, zespalającą 
w działaniu i odpowiedzialności duchownych z wiernymi świeckimi, 
wspólnotą misyjną, oddziaływującą także na obojętnych i zaniedbanych 
religijnie, a nawet na niewierzących18.

Najnowsze dokumenty Magisterium Kościoła w stosunku do na-
uczania Soboru Watykańskiego II nie przejawiają nowych akcentów 
eklezjologicznych w odniesieniu do parafii. Koncentrują się natomiast 
na uwydatnieniu aspektu wspólnotowego i misyjnego współczesnej 
parafii19. Te postulaty znajdują odzwierciedlenie w praktyce Kościoła, 
co wykażą następne przedłożenia. 

17 Na drogach Soboru. Orędzie Synodu do Ludu Bożego, w: Apostolstwo świeckich (3), 
Synod Biskupów 1987, Warszawa 1987, s. �02.

18 B. Biela, Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła, Katowice 2006, 
s. 16�.

19 R. Kamiński, Parafia w nauczaniu Kościoła współczesnego, „Roczniki Teologiczne” 
50(200�), z. 6, s. 5–�5.
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When discussing the parish one should start by defining its meaning. This is due 
to the fact that every person has his own experience and can have his own point of 
view on the topic of the parish. The pastoral reality of the parish is described by the 
different elements of human knowledge: etymology of its notion, biblical context, 
history, theology - primarily in ecclesiology, and even sociology, geography, law. 
The most important theological principle in understanding the role of the parish 
in the contemporary Church is the vision of the church as the Mystical Body of 
Christ. This vision was shaped long before the second Vatican Counsel and has 
helped shape the churches ecclesiology. The parish is a live part, a component of 
the diocese that realizes the three part mission of the church (teaching, sanctifying, 
and serving the people God) in unity with its Bishops.

The evolution of the parish in the church organism is best observed when 
comparing its Code of Canon Law definitions from 1917 and 198�. The Code as 
a seed to the Second Vatican Counsel notes two parts of the parish: Community 
of the faithful and Evangelization. 
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ks.	Edmund	robEk	sac

dramat ludzki
W śWietle teologii pastoralnej

Działalność pastoralna Kościoła domaga się solidnych fundamen-
tów teoretycznych, których zbudowanie jest podstawowym zadaniem 
teologii pastoralnej. Naturalnym jej źródłem jest Objawienie i tradycja 
Ludu Bożego z całym jego bogactwem i wielorakością wiedzy i kultur 
połączonych jednością wiary1. Już Galileusz nauczał, że „Pismo Święte 
i przyroda pochodzą od Słowa Bożego. Pierwsze jako podyktowane 
przez Ducha Świętego, druga zaś jako wierna wykonawczyni nakazów 
Bożych”2, dlatego prawda wiary i prawda nauki nie mogą nigdy po-
zostawać z sobą w sprzeczności. Ta myśl zawarta jest też w nauczaniu 
Soboru Watykańskiego II: „badanie metodyczne we wszelkich bada-

KS. EDMUND ROBEK SAC – dr hab., prof. UKSW, kierownik Katedry Or-
ganizacji Duszpasterstwa w Sekcji Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym 
UKSW w Warszawie, sekretarz-skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Pastoralistów 
i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, przewodniczący redakcji „Warszawskich Studiów 
Pastoralnych” (półrocznik Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW). Wypromował 
jednego doktora, magistrów. Autor 1� książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych, 
popularno-naukowych i popularnych. Na szczególną uwagę zasługują: Pielgrzymka 
do Ojczyzny Jezusa śladami Trójjedynego Boga, Warszawa 200�; Miłość zbawcza 
w Kościele i w świecie. Wizja teologiczno-pastoralna w świetle nauczania Jana Pawła II, 
Warszawa 2006; Pallotyńskie apostolstwo miłości, Warszawa 2007; Kościołowi 
w Polsce powiedz...Refleksja teologicznopastoralna, Warszawa 2009. Został odzna-
czony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi za szczególną troskę o ludzi ubogich 
i bezdomnych, odznaką za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

1 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 101. 
2 Te słowa Galileusz napisał w swym liście do ojca Benedetto Castellego w dniu 

21 grudnia 161� r.
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niach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je [...] z poszanowaniem 
norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, 
sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od 
tego samego Boga”�.

W ramach teologii pastoralnej jest wypracowywana eklezjologia, 
którą można nazwać „teorią organizmu Kościoła”. Jest to teologia 
wspólnotowa, eklezjalna, gdyż nikt „nie może uprawiać teologii jako 
zbioru swoich tylko poglądów, ale musi być świadom, że pozostaje 
w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy, za którą odpo-
wiedzialny jest Kościół”4. 

Kościół żyje i działa, funkcjonuje i spełnia zadania jako „Cielesna 
Wspólnota”. Jest „ciałem” nie tylko mistycznie, ale również fizycznie. 
Kiedy chrześcijanin wyznaje wiarę w Kościół – jeden, święty, powszechny 
i apostolski, to stawia siebie w bezpośredniej relacji do wspólnoty gro-
madzącej się w imię Chrystusa, której członkami są jednak zwyczajni, 
niestety grzeszni ludzie. Nawiązał do tego Benedykt XVI, przemawiając 
do kapłanów w archikatedrze warszawskiej: „Wierzymy, że Kościół jest 
święty, ale są w nim ludzie grzeszni. Trzeba odrzucić chęć utożsamiania 
się jedynie z bezgrzesznymi. Jak mógłby Kościół wykluczyć ze swojej 
wspólnoty ludzi grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcielił się, 
umarł i zmartwychwstał”5. 

Przynależność do wspólnoty Kościoła grzeszników wpływa w istotny 
sposób na jego życie i działalność. Przede wszystkim na pierwszy plan 
wysuwa się Chrystusowy zakaz osądzania innych ludzi: nikt nie ma prawa 
osądzać drugiego człowieka. Nawiązał do tego Benedykt XVI: „trzeba 
unikać aroganckiej pozy sędziów minionych pokoleń, które żyły w innych 
czasach i w innych okolicznościach. Potrzeba pokornej szczerości, by nie 
negować grzechów przeszłości, ale też nie rzucać lekkomyślnie oskarżeń 
bez rzeczywistych dowodów, nie biorąc pod uwagę różnych ówczesnych 
uwarunkowań. Ponadto wyznaniu grzechu – confessio peccati, aby użyć 
określenia św. Augustyna, powinno zawsze towarzyszyć też confessio 
laudis – wyznanie chwały. Prosząc o przebaczenie zła popełnionego 
w przeszłości, powinniśmy również pamiętać o dobru, które spełniło 

� KDK �6.
4 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 19.
5 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem, Warszawa 

25 V 2006.
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się z pomocą łaski Bożej, która choć złożona w glinianych naczyniach, 
przynosiła błogosławione owoce”6.

Wartość i aktualność tych słów objawia się z nową mocą dzisiaj, 
kiedy w Polsce przeżywamy nadal traumę związaną ze śmiercią naszego 
Prezydenta, jego Małżonki i 94 wybitnych Polaków. W większości byli to 
katolicy, bardziej lub mniej zaangażowani w życie Kościoła. Wszystkich 
jednak łączyła polska narodowość – różnie rozumiana, polska tożsamość 
– różnie przeżywana, polski charakter różnie rozumianego posłannictwa 
polskiego społeczeństwa w Europie i w świecie. 

Jeśli przyjmiemy katolicki punkt widzenia, to tragiczna śmierć Polaków 
pod Smoleńskiem nie była przypadkowym zdarzeniem. Zadawane przy 
tej okazji pytanie: dlaczego? pozostawało bez odpowiedzi, gdyż ludzka 
mądrość nie sięga planów Bożej Opatrzności. Ani Bóg, ani ludzie nie 
skazali tragicznie zmarłych Polaków na śmierć. Wyjaśnienie zatem, nawet 
najbardziej drobiazgowe, przyczyn tej katastrofy nie pomoże odpowiedzieć 
na pytanie: dlaczego? Co najwyżej dowiemy się: w jaki sposób? 

Jeśli zatem nie ma odpowiedzi na pytanie: dlaczego? to jak wyjaśnić 
sens tego wydarzenia? Przywołajmy tu jeszcze raz słowa Benedykta XVI: 
„Prosząc o przebaczenie zła popełnionego w przeszłości, powinniśmy 
również pamiętać o dobru, które spełniło się z pomocą łaski Bożej, 
która choć złożona w glinianych naczyniach, przynosiła błogosławione 
owoce”7. Te gliniane naczynia ludzkich ciał zostały zniszczone dosłownie 
w katastrofie lotniczej, ale złożona w nich łaska Boża powinna owoco-
wać we wspólnocie Kościoła, do którego należeli zmarli bohaterowie, 
a także w narodzie polskim, którego stanowili część. 

Tragiczna śmierć naszych Rodaków była ofiarą. Nie była to ofiara 
dobrowolna, ale ofiara wpisana w zbawcze plany Opatrzności Bożej. 
Takiej ofiary nie można po ludzku zaplanować, przygotować, wyreży-
serować. Dla takiej ofiary nie ma też ludzkiego scenariusza. Jeśli się 
jednak dokonała, to można spróbować z pomocą refleksji teologiczno-
pastoralnej odczytać jej wartość i sens. 

Przywołać najpierw należy jedną z ważnych norm pastoralnych: plany 
zbawcze Boga mogą być odczytywane przez człowieka, bo zarówno to, 
co ludzkie, jak i to co, objawione pochodzi od Boga. Na tej podstawie 

6 Tamże.
7 Tamże.
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w teologii pastoralnej prowadzi się naukową refleksją o codziennym 
wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha Świętego, w kontekście historii8. 

Pojęcie „historia” w teologii pastoralnej dotyczy przede wszystkim 
współczesności. Oczywiście, to, co dzieje się aktualnie, ma swoją prze-
szłość, ale też przyszłość. W tym kontekście przeszłość można określić 
jako teraźniejszość – tylko wcześniejszą, a przyszłość jako teraźniej-
szość – tylko późniejszą. Kontekst historii w badaniach pastoralnych 
oznacza zatem świat, ale w bezpośredniej relacji do Kościoła, który 
w nim żyje i działa. Świat ma swoje dzieje i Kościół ma swoją tradycję. 
Te dwie rzeczywistości łączą się w pojęciu historii, którym posługuje 
się teologia pastoralna. Dzieje Kościoła i dzieje świata rozpoczynają 
się w akcie stworzenia. łączy je natomiast Osoba Jezusa, który przez 
Wcielenie i Odkupienie, uczynił dzieje świata i dzieje Kościoła historią 
zbawczą9. 

Historia w teologii pastoralnej to zatem nie tylko fakty i wydarzenia, 
to przede wszystkim działanie Boga, który jest Panem historii. W tej 
perspektywie nawet tak dramatyczne wydarzenie, jakim była tragedia 
pod Smoleńskiem, wpisuje się w historię zbawczą. Śmierć polskiej elity, 
z Prezydentem Rzeczypospolitej na czele, ma zatem swój sens w historii 
zbawienia. Nie jest to oczywiście argument, który można wykorzystać 
w rozmowie z rodzinami, które straciły swoich bliskich. Jest to bowiem 
prawda uniwersalna, która należy do historii zbawczej. 

Kontekst historyczny jest też jednym ze składników paradygmatu 
pastoralnego. W teologii praktycznej formułuje się paradygmaty jako 
pewne wzorce działań, które można nazwać prototypami. W teologii 
pastoralnej istnieje możliwość określania sposobów aktualizowania 
zbawczej misji Kościoła w historii. Proponowane wzorce (prototypy) 
rozwiązań mają złożony charakter. Na paradygmat składają się bowiem 
różne czynniki. Przede wszystkim są to założenia teologiczne (normy), 
które najogólniej można nazwać eklezjologią pastoralną. Drugim „skład-
nikiem” jest kairos, czyli wyniki badań empirycznych. Paradygmaty, 
formułowane w oparciu o teologiczną interpretację tych wyników, muszą 
uwzględniać również perspektywę historyczną – Kościół ma bowiem 

8 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 57.
9 J.K. Przybyłowski, Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium 

teologicznopastoralne, Warszawa 2010, s. 17.
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swoja tradycję, a także perspektywę futurologiczną, przewidującą różne 
ewentualności rozwoju aktualnej sytuacji. Wreszcie w paradygmacie 
musi być wyraźnie zaznaczona rola Opatrzności w kierowaniu dziejami 
Kościoła, świata i ludzkości (dziedzina łaski), a również powinien być 
uwzględniony porządek ludzkiego wysiłku i pracy. W paradygmacie 
można więc określić wzorce, prototypy, sposoby, metody, propozycje, 
które mają wymiar czasowy (dotyczą konkretnego przedziału czaso-
wego – ogólnie można to określić jako „współczesność” lub „aktualna 
sytuacja”) i praktyczny – stanowią przykładowe rozwiązania (uwzględ-
niające osiągnięcia nauk prakseologicznych) podstawowych problemów 
współczesnego Kościoła10.

Ta złożoność praktyki kościelnej jest też światłem do interpre-
towania wydarzeń ludzkich. W teologii pastoralnej można bowiem 
znaleźć argumenty pozwalające wyjaśnić nawet taką wielką tragedię, 
jaką była śmierć 96 osób z polskiej elity władzy. To wydarzenie należy 
bowiem widzieć historycznie, miało ono miejsce w określonym miejscu 
i czasie, ale trzeba je interpretować tylko z pomocą Objawienia. Taka 
tragiczna śmierć tylu osób ma swój aspekt ludzki, ale poznanie przy-
czyn katastrofy, odkrycie jej przebiegu jest tylko jedną z przesłanek 
jej wyjaśnienia. To wydarzenie to również historia ludzka każdego 
z jej uczestników, a jednocześnie indywidualna historia grzechu i łaski 
każdego z nich. Naturalnym końcem historii każdej ofiary tej tragedii 
byłaby śmierć. Jeśli jednak opatrznościowo wpisuje się indywidualna 
śmierć uczestnika tragedii jako „śmierć jednego z wielu”, to nabiera 
ona charakteru historii zbawczej, w której żyje i działa Kościół. Taka 
śmierć jest swego rodzaju wyznaniem chwały, które jej towarzyszy, 
tłumaczy ją i wskazuje na właściwy jej sens. W tej śmierci łaska wydaje 
bowiem zbawczy owoc. 

Ta tragedia pozwala też zobaczyć inny sens, bardziej ludzki, każde-
go działania człowieka. Człowiek ma bowiem swoje plany, marzenia, 
oczekiwania, potrzeby. Zabiega o nie. A tymczasem o końcowym zna-
czeniu każdego ludzkiego wysiłku, każdej ludzkiej twórczości decyduje 
Opatrzność. Zarówno w rzeczach małych, jak i tych najważniejszych 
należy uwzględniać działanie Bożej Opatrzności. Dlatego w teologii 
pastoralnej nie przygotowuje się recept, a jedynie wskazuje drogę, 

10 Tamże, s. �8.
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która prowadzi do zbawczego celu. Duszpasterskie plany, pastoralne 
programowanie jest wynikiem refleksji naukowej, ale co tak naprawdę 
się wydarzy i jakie to ma znaczenie w planach zbawczych Opatrzności 
decyduje sam Bóg.

zusammenfassung

Seelsorgliche Tätigkeiten der Kirche erfordert eine solide theoretische Grund-
lage. Im Rhamen der Pastoraltheologie ist eine Ekklesiologie erarbeitet, die man 
als „die Theorie des Leibes der Kirche” bezeichnen kann. Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinschaft der Sünder, macht die Kirche einen wichtigen Beitrag zu ihrem 
Leben und Aktivität. Zunächst einmal kommt an die Spitze das Verbot Christi 
die Menschen zu beurteilen: niemand hat das Recht, einen anderen Menschen 
zu beurteilen.

Der tragische Tod unserer Landsleute war ein Opfer. Ein solches Opfer kann 
man nicht voraus plannen, vorzubereiten, zu leiten. Wenn es aber zustande kam, 
könnte man die Situation mit Hilfe der Pastoralreflexion zu deuten versuchen.

Der historische Kontext ist eine der Komponenten des pastoralen Paradigma. 
In der Praktischen Theologie formuliert man die Paradigmen als bestimmte Muster 
von Handlungen, die man als Prototypen bezeichnen kann. Die Komplexität der 
kirchlichen Praxis ist auch ein Licht in dem man die menschliche Ereignisse zu 
interpretieren versucht. Dieses Ereignis sollte man historisch zu betrachten. Es war 
an einem bestimmten Ort und Zeit, aber es muss nur mit Hilfe der Offenbarung 
interpretiert werden.
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aldona	komorowska

prześmieWczy obraz chrześcijaństWa
a praWo do Wolności medialnej

We współczesnym świecie coraz częściej mówi się o wolności 
medialnej – najlepszej tarczy obronnej dziennikarzy w sytuacjach 
zarzucania im niewłaściwego zachowania. Powszechnie uważa się, że 
w mediach można mówić wszystko, gdyż prawo daje wolność wyraża-
nia własnej opinii. Wykorzystując te argumenty przyjęto, że nie ma 
takiej świętości, której nie można by było poddać krytyce i szyderstwu. 
W ostatnich czasach można zauważyć wzmożoną liczbę ataków na 
religię chrześcijańską. Coraz częściej spotykane prześmiewcze obra-
zy chrześcijaństwa traktowane są na porządku dziennym. Poniższe 
opracowanie powstało w celu odpowiedzi na pytanie, w którym miej-
scu leży granica pomiędzy wolnością medialną a atakami na wiarę 
chrześcijańską. Ze względu na różnice prawne z zakresu środków 
społecznego przekazu w poszczególnych państwach i zainteresowanie 
realiami polskimi, temat pracy zostanie ograniczony do sytuacji praw-
no-etycznej obowiązującej w Polsce.

Podstawowym i najważniejszym aktem prawnym obowiązującym 
w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1. W swoich artyku-

ALDONA KOMOROWSKA – studentka V roku Instytutu Edukacji i Dzien-
nikarstwa na UKSW w Warszawie. Magistrantka teologii pastoralnej. W swojej 
pracy porusza zagadnienia z pogranicza mediów i teologii.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona 2.04.1997 r. przez Zgro-
madzenie Narodowe, przyjęta przez naród polski w referendum w dniu 25.05.1997 r. 
Posiada charakter konstytucji sztywnej, oznacza to, że jej zmiana może być dokonana 
tylko przy specjalnej trudniejszej procedurze ustawodawczej. Zawiera uroczysty wstęp 
– preambułę – poprzedza ona część normatywną tekstu. Jej treścią jest ustalenie zasad 
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łach zawiera m.in. regulacje prawne dotyczące mediów. Elementarne 
prawo mediów jest regulowane przez artykuł 14 Konstytucji mówiący: 
„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków 
społecznego przekazu”2. Pod pojęciem „środki społecznego przekazu” 
należy rozumieć przede wszystkim prasę, radio i telewizję. O wolności 
mediów można mówić w kilku aspektach. Po pierwsze jako instytu-
cji, mając na myśli brak uzależnień mediów od nacisków prawnych 
i ekonomicznych. Po drugie, przez wolność mediów można pojmować 
wolność poszczególnych podmiotów uczestniczących w mediach, ich 
wzajemne powiązania i zależności, a przede wszystkim – zakres wza-
jemnej niezależności. Po trzecie, wolność mediów można rozumieć 
jako odrzucenie wszelkich ograniczeń ideologicznych, światopoglądo-
wych, religijnych, obyczajowych itd. W tym ostatnim przypadku dys-
kusja o wolności mediów ściśle wiąże się z ogólnofilozoficzną dyskusją 
o granicach i kryteriach wolności. Wreszcie po czwarte, o wolności 
mediów można mówić w kontekście zagrożeń, jakie nadużywanie tej 
wolności stwarza dla jednostki i społeczeństwa�. Aby sprecyzować po-
jęcie wolności, koniecznie jest odwołanie się do moralności. Wolność 
jest przestrzenią, którą należy kształtować w więzi ze strefą wartości4. 
Urzeczywistnia się w poszukiwaniu i czynieniu prawdy. Oderwana zaś od 
prawdy o człowieku, przeradza się w życiu indywidualnym w swawolę, 
a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i arogancję władzy5. Nie-
stety, na co dzień często spotykamy się z sytuacją, gdy dziennikarze, 
powołując się na zagwarantowaną konstytucyjnie wolność mediów, 
jednocześnie odrzucają idącą za nią prawdę i odpowiedzialność. Takie 
działania, zamiast dążyć do wyzwolenia człowieka i działania na jego 

ustroju państwowego (rozdział I), przedstawienie pozycji jednostki wobec władz pub-
licznych (rozdział II), system źródeł prawa (rozdział III) oraz organizacji, kompetencji, 
form działania i wzajemnych stosunków między najważniejszymi organami państwa. 
W konstytucji podkreśla się podział władz na władzę ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. Wszystkie inne akty prawne i działania osób urzędowych muszą być 
z nią zgodne, a jej postanowienia powinny być stosowane i realizowane bezpośrednio 
przez wszystkie organy i podmioty. Por. Uniwersalna encyklopedia PWN, Wydawnictwo 
Naukowe PWN SA.

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1997, s. �.
� P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008, s.49.
4 W. Niewęgłowski, Dziennikarz – nosiciel integracyjnej wizji człowieka i świata, 

w: Dziennikarski etos, Olsztyn 1996, s. �0.
5 Tamże, s. �1.

aldona	komorowska



�5

korzyść, prowadzą do jego zagłady i są wymierzone przeciw jednostce 
ludzkiej. Artykuły 5� i 54 zapewniają, że każdy obywatel ma prawo 
wyznawać i publicznie wyrażać przynależność do konkretnej religii. 
Jednocześnie pozyskiwanie informacji ma odbywać się na drodze ofi-
cjalnego dotarcia do informatora. Mając na uwadze fakt wyszydzania 
konkretnych grup i wartości religijnych, a także promowanie przez 
media postawy, że wierzący to znaczy gorszy, można dojść do wniosku, 
iż zagwarantowane prawo wolności i poszanowania religijnego często 
nie jest respektowane. Pomimo tej gwarancji wierzący coraz częściej 
spotykają się z przykładami wyśmiewania i atakami na wyznawane 
przez siebie wartości. Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt, iż w preambule 
do Konstytucji jej autorzy zwracają się do wszystkich obywateli, którzy 
będą tę Konstytucję stosować, „aby czynili to, dbając o zachowanie 
przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku 
solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzru-
szoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”6. Tym bardziej jesteśmy 
zobowiązani do poszanowania godności ludzkiej mając na uwadze jego 
przeżycia duchowe i religijne.

Oprócz artykułów zapewniających o obowiązującej wolności w Pol-
sce, Konstytucja wymienia przypadki, w których następuje ograniczenie 
wolności, w tym wolności słowa. 

Tego typu rozporządzenie odnajdujemy w art. �1: „Każdy jest obo-
wiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać 
do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. [...] Ograniczenia 
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demo-
kratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicz-
nego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 
albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszyć 
istoty wolności i praw”7. Mając na uwadze konstytucyjną gwarancję 
ograniczenia wolności z powodu zagrożenia dla moralności publicznej, 
zastanawia brak sprzeciwu dla ukazywania w przekazach medialnych 
treści godzących w moralność i przedstawiających brak poszanowania 
praw innych osób.

6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, dz. cyt., preambuła.
7 Tamże, art. �1., ust. 1, �.
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Kolejnym dokumentem prawnym obowiązującym w Polsce, regu-
lującym zależności między wolnością medialną a religijną, jest Usta-
wa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji8. W rozdziale trzecim 
o programach radiowych i telewizyjnych, art. 16b mówi: „Reklama nie 
może: naruszać godności ludzkiej; zawierać treści dyskryminujących 
ze względu na rasę, płeć lub narodowość; ranić przekonań religijnych 
lub politycznych; zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 
rozwojowi małoletnich; sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, 
bezpieczeństwu lub ochronie środowiska”9. Na podstawie takiego 
zapisu prawnego gwarantuje się odbiorcom, że reklamy będą pozba-
wione treści brutalnych, nieetycznych, aspołecznych i antyreligijnych. 
Warto podkreślić raz jeszcze, że obywatele powinni mieć pewność, że 
reklamy nie będą ranić przekonań religijnych oraz zagrażać moralnemu 
rozwojowi małoletnich. Spotykając się każdego dnia z setkami reklam, 
można dojść do wniosku, iż ten akt prawny jest dość często pomijany. 
Wskazują na to sytuacje, w których konsumenci buntują się przeciw 
obrazom reklamowym godzącym w ich godność. Niestety niektóre 
przekazy reklamowe dopuszczone do publicznej prezentacji są na tyle 
niebezpieczne względem dzieci, że mogą nawet przyczynić się do śmierci 
poszczególnych jednostek.

Kolejnym miejscem, w którym broni się wartości religijnych w me-
diach jest art.18: „Audycje lub inne przekazy powinny szanować przeko-
nania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”10. 
Artykuł ten jednocześnie podkreśla godność i wagę chrześcijańskiego 
systemu wartości. Zwraca on uwagę, jak bardzo ważny dla każdego 
odbiorcy jest wyznawany przez niego system przekonań religijnych. 
Jednocześnie podkreśla, że nikt nie ma prawa wyśmiewać i oczerniać na 

18 Ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji została uchwalona 29.12.1992 r. 
Dzieli się ona na części. Pierwszy rozdział zawiera przepisy ogólne. Drugi jest poświęcony 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Rozdział trzeci zajmuje się tematyką progra-
mów radiowych i telewizyjnych, czwarty publiczną radiofonią i telewizją. O koncesjach 
na rozpowszechnianie programów mówi rozdział piąty. Szósty, o rozprowadzaniu 
programów w sieciach kablowych. Siódmy został uchylony, natomiast ósmy opowiada 
o odpowiedzialności prawnej. Rozdział dziewiąty opisuje zmiany w przepisach obowią-
zujących oraz przepisy przejściowe i końcowe. 

19 Ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Warszawa 1992, art. 16b., 
ust. �.

10 Tamże, art. 18., ust. 2.
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forum medialnym jakichkolwiek wartości religijnych. Na wagę i potrzebę 
kierowania się zasadami etycznymi, a przede wszystkim chrześcijańskim 
systemem wartości zwraca uwagę artykuł 21: „Programy publicznej ra-
diofonii i telewizji powinny respektować chrześcijański system wartości, 
za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki”11. Podsumowując 
przedstawione artykuły prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, nie ulega wątpliwości, że prawo stoi na straży wolności medialnej 
i religijnej państwa. Wyznacza ono wskazówki postępowania etycznego, 
które gwarantują mądre wykorzystywanie moralności, wolności religijnej 
i medialnej.

Prawo Prasowe jest ustawą obowiązującą w Polsce od 1984 r., 
wielokrotnie nowelizowaną. W swojej treści zawiera wiele powtórzeń 
z Konstytucji oraz uszczegółowień poszczególnych artykułów. Stwier-
dza, że do jej głównych obowiązków należy prawdziwe przedstawianie 
omawianych zjawisk. Jeden z rozdziałów jest poświęcony prawom 
i obowiązkom dziennikarzy. Na szczególną uwagę w świetle omawia-
nego tematu zasługuje zapis, że dziennikarz ma „służyć społeczeństwu 
i państwu”12. Prawo Prasowe, podobnie jak Konstytucja, nie neguje 
prawa do krytyki. Co więcej, zapewnia każdemu obywatelowi, zgodnie 
z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, możliwość udzielania 
informacji prasie1�.

Oprócz regulacji prawnych obowiązujących dziennikarzy, podlegają 
oni w wykonywanej przez siebie pracy normom etycznym. Etyka dzien-
nikarska opiera się na trzech fundamentach: prawdzie, dobru i pięknie. 
Zasadniczym odniesieniem wobec wszystkich wartości jest człowiek 
i jego godność. Wartości, na których oparte są normy, mają więc służyć 
dziennikarzowi, dla którego właściwego rozwoju zbudowany jest kodeks 
etyczny. Mają też służyć odbiorcy pracy dziennikarzy, który winien 
być zawsze uszanowany nie tylko jako przedmiot przekazu, ale jego 
podmiot14. Na chwilę obecną w Polsce obowiązuje kilka dokumentów 
etycznych, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy pracow-
nicy mediów. Wśród źródeł tego typu uznawanych w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w większości krajów europejskich można wymienić Kartę 

11 Tamże, art. 21., ust. 2., p. 6.
12 Prawo Prasowe, art. 10.
1� Por. tamże, art. 5.
14 Por. K. Czuba, Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007, s. 277.
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Monachijską15. Jest to deklaracja obowiązków i praw dziennikarzy, 
przyjęta w 1971 roku przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy 
oraz większość związków dziennikarzy w Europie. Zawarty w niej punkt 
drugi stwierdza, że do podstawowych obowiązków dziennikarza przy 
wyszukiwaniu, opisywaniu i komentowaniu wydarzeń należy: „Stawać 
w obronie wolności informowania, komentowania i krytykowania”16. 
W wyżej wymienionym punkcie zobowiązuje się dziennikarzy do po-
dawania informacji, dodawania do nich własnych komentarzy oraz 
możliwości słusznej krytyki. Jednak informacja, komentarz i krytyka 
muszą spełniać określone reguły. Informacja musi być prawdziwa, pełna, 
sprawiedliwa. Komentarz musi być wyraźnie oddzielony od informacji 
i powinien zachowywać podstawy etyczne. Podstawowym celem komen-
tarza jest wyrażanie stanowiska wobec faktów, ich analiza oraz rzeczowa 
argumentacja z przywoływaniem różnych punktów widzenia, a także 
polemizowanie z nimi. Posługując się nim autor chce przekonać odbiorcę 
do swoich racji. Krytyka powinna być zachowana w granicach etyki i nie 
może przerodzić się w krytykanctwo. Punkt 9 Karty Monachijskiej mówi: 
„Nie łączyć dziennikarstwa z reklamą lub działalnością propagandową, 
nie przyjmować żadnych zleceń – pośrednich i bezpośrednich – od 
reklamodawców”17. Przechodząc do jego analizy, należy skupić się na 
fakcie, że nie wolno łączyć dziennikarstwa z działalnością propagan-
dową. Propagandę definiuje się jako zaplanowane oddziaływanie na 
daną społeczność, poprzez odpowiednie treści perswazyjne, prowadzące 
poprzez urobienie postaw i opinii do wywołania oczekiwanych decyzji 
i zachowań. Z definicji wynika jasno, że w propagandzie wcale nie 
idzie o jakieś dobro człowieka, na którego ona oddziałuje. Propaganda 
realizuje swoje własne cele, natomiast adresat jej zabiegów jest jedynie 
instrumentem niezbędnym do osiągnięcia tych celów18. Wobec takiego 

15 Karta Monachijska składa się z preambuły, deklaracji obowiązków i deklaracji 
praw. W preambule poruszono temat fundamentalnych praw każdego człowieka, obo-
wiązków i praw dziennikarzy, odpowiedzialności dziennikarskiej i misji informowania. 
Deklaracja obowiązków składa się z dziewięciu punktów zawierających podstawowe 
obowiązki dziennikarza przy wyszukiwaniu, opisywaniu i komentowaniu wydarzeń. 
Deklaracja praw zawiera cztery punkty zapewniające wolność dziennikarza przy two-
rzeniu materiału prasowego. 

16 C.J. Bertrand, Deontologia mediów, Warszawa 2007, s. 149, punkt 2 ustawy.
17 Tamże, s. 149, punkt 9 ustawy.
18 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, łódź 2007, s. 116.
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zdefiniowania propagandy w świetle wcześniej zacytowanego punktu 
Karty Monachijskiej rodzi się pytanie, czy przekazy medialne atakujące 
chrześcijaństwo i drwiące z symboli religijnych nie stosują swoistego 
rodzaju propagandy antychrześcijańskiej?

Polska Karta Etyczna Mediów jest kolejnym dokumentem, który 
reguluje etyczną działalność mediów w Polsce. Została przyjęta w 1995 r. 
przez wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie i niektóre organizacje 
nadawców19. Zawiera zbiór zasad, do przestrzegania których, „szanując 
niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra 
wspólnego”20, zobowiązują się dziennikarze, wydawcy, producenci 
i nadawcy. Do omawianej tematyki w sposób szczególny nawiązują 
zawarte w niej ostatnie trzy zasady.

Zasada szacunku i tolerancji – czyli poszanowania ludzkiej godności, 
praw dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia21. 
Przepisem tym zapewniono szacunek dla człowieka. Podkreślono jak 
dużą rolę odgrywa godność ludzka i że nikt nie ma prawa jej naruszać. 
W zasadzie szacunku i tolerancji zawiera się również prawo do szanowania 
przekonań religijnych innych osób i wyznawanych przez nich wartości.

Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy – co znaczy, że podstawowe 
prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów 
redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców22. Wobec 
tak sformułowanej zasady, która została powszechnie przyjęta, rodzi się 
pytanie, czy w medialnej codzienności jest ona rzeczywiście przestrzega-
na. Obserwując polskie media, wielokrotnie można dojść do wniosku, że 
dobro stacji oraz wydawcy jest ważniejsze niż przeciętnego odbiorcy.

Zasada wolności i odpowiedzialności – co znaczy, że wolność me-
diów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców 

19 Kartę Etyczną Mediów, opracowaną z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich, podpisali w dniu 29 marca 1995 roku prezesi: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy, Syndykatu Dziennikarzy Polskich, Związku Zawodowego Dziennikarzy, 
Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat, Stowarzyszenia Nieza-
leżnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, Polskiego Radia S.A., Stowarzyszenia 
Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji 
oraz Krajowy duszpasterz środowisk twórczych, ks. Wiesław Niewęgłowski. 

20 Polska Karta Etyczna Mediów, preambuła. 
21 Tamże, zasada szacunku i tolerancji.
22 Tamże, zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy.
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odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich 
konsekwencje2�. Tego typu zasada narzuca odpowiedzialność za prze-
kazywane przez media treści. Mając na uwadze nagłówek „Zasada 
wolności i odpowiedzialności”, można dostrzec, że w mediach nie może 
być miejsca na samowolę, a wolność, jaka tam przysługuje, ma służyć 
dobru, prawdzie i pięknu. 

We wstępie Kodeksu etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich znajduje się nawiązanie do obowiązku rzetelnego 
przedstawiania informacji, jak również faktu, że za wolnością słowa 
musi iść odpowiedzialność oraz, że dobro odbiorców jest najważniej-
sze. Ze względu na tematykę rozważań ograniczono się do omówienia 
tylko wybranych artykułów z poszczególnych rozdziałów. Rozdział 
pierwszy – informacje i opinie. Podkreślono tu konieczność oddzielania 
informacji od komentarza. Zwrócono uwagę, że informacje powinny 
być zrównoważone i dokładne, tak aby odbiorca bez problemu potrafił 
oddzielić fakty od plotek. Opinie nie mogą zniekształcać faktów i być 
wynikiem zewnętrznych nacisków. W rozdziale trzecim podkreślono, że 
dziennikarz ma obowiązek okazywania szacunku innym, bez względu 
na ich odmienność ideową, kulturową czy obyczajową, co nie oznacza 
zgodności z jego poglądami. Punkt ten nie mówi konkretnie, czy sza-
cunek ma obowiązywać tylko rozmówcę czy także i odbiorcę. Niemniej 
prześmiewczy głos w sprawie słuchaczy Radia Maryja, a także gorliwych 
katolików, jest przykładem nieprzestrzegania omawianego zapisu.

Wśród najważniejszych wymagań Dziennikarskiego Kodeksu Oby-
czajowego24 wobec dziennikarzy można wymienić: poszukiwanie i publi-
kowanie prawdy, oddzielenie komentarza od informacji, sprostowanie 
informacji nieprawdziwej oraz ochronę tajemnicy zawodowej, gdy infor-
mator zastrzega sobie anonimowość. Kodeks podkreśla, że szczególną 
powinnością dziennikarzy jest odpowiedzialne wykonywanie zawodu, 

2� Tamże, zasada wolności i odpowiedzialności.
24 Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, opublikowany przez Radę Etyki Mediów składa 

się z pięciu rozdziałów. I – zasady ogólne, II – Etyczne i zawodowe obowiązki dziennika-
rzy, III – dziennikarz i pracodawca, IV – dziennikarz i jego koledzy, V – Postanowienia 
końcowe. Pod taką samą nazwą Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego (Kodeks Etyki 
Dziennikarzy) możemy odnaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej inny dokument etyczny. Pomimo innej budowy tego dokumentu, 
oraz użycia innych sformułowań, ogólne zasady etyczne pozostały bez większych zmian 
w porównaniu z dokumentem wydanym przez Radę Etyki Mediów. 
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kierowanie się szacunkiem wobec odbiorcy oraz normami etycznymi 
i moralnymi.25 „obowiązkiem dziennikarza jest poszanowanie wartości 
uniwersalnych, kultury i tradycji narodowej, postaw i przekonań reli-
gijnych oraz poglądów osób niewierzących, tolerancja dla odrębności 
kulturowych i obyczajowych”.26 Jednocześnie Kodeks zakazuje używania 
słów obelżywych, które godzą w ludzką godność. Zakazuje przesądzania 
o winie oskarżonego przed wydaniem prawomocnego wyroku sądowego, 
propagowania wojny, przemocy, gwałtu, naruszania uczuć religijnych 
i uczuć osób niewierzących, uczuć narodowych, naruszania praw czło-
wieka, praw odrębności kulturowych i propagowania pornografii.

Każda publikacja zobowiązuje jej twórcę do wzięcia na siebie od-
powiedzialności prawnej i moralnej, nie tylko za treść w niej zamiesz-
czoną, ale również za skutki, jakie ona wywoła. Warto przypomnieć, 
że odpowiedzialność moralna ma szerszy zakres niż prawna. Nawet 
jeżeli dany czyn nie sprzeciwia się prawu stanowionemu, nie oznacza 
to, że nie godzi w zasady moralne. Dziennikarza jako osobę zaufania 
publicznego obowiązują szczególne zasady etyczne, zawarte w różnego 
rodzaju deklaracjach i kartach. W dalszej części zostaną przedstawione 
pojedyncze przykłady artykułów prasowych, kampanii reklamowych oraz 
filmów krótkometrażowych, wobec których rodzi się pytanie czy tego 
typu przekazy medialne można uznać za przejaw wolności medialnej, 
czy też są to typowe profanacje. 

Wartości i symbole religijne ze względu na swoją popularność są 
w mediach często wykorzystywanym motywem. Użycie ich w przekazach 
medialnych nie zawsze jest zgodne z przesłaniem, jakie niosą ze sobą 
w pierwotnej wersji. Producenci medialni, mając świadomość, jak 
wiele łączy się z nimi emocji, stosują je do zwiększenia popularności 
i stworzenia pewnego rodzaju szumu medialnego wokół promowanych 
przez siebie produktów. 

Medium, które stosunkowo często kontestuje wartości chrześcijań-
skie, jest prasa. Przykłady tego zabiegu można znaleźć zarówno w arty-
kułach, dołączonych do nich zdjęciach, jak i na okładkach czasopism. 
Jako przykład publikacji prezentującej dość specyficzne podejście do 
chrześcijaństwa można podać artykuł nieznanego autora, Gadżety religijne 

25 Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, rozdz. 1, art. �.
26 Tamże, rozdz. 2, art. 1�.
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zamieszczony w 6. numerze „Focus ekstra” z 2008 r. Wśród poruszanych 
w nim tematów znajduje się m.in. kwestia plastikowych pojemniczków 
na wodę święconą, w kształcie Maryi z Dzieciątkiem Jezus na rękach. 
Ponadto zwrócono uwagę na kielichy mszalne i uroczyste szaty mszalne 
warte kilka tysięcy złotych, podsumowując, że „kicz, dosłowność prze-
kazu i infantylizm biją po oczach”27. Zaprezentowano plastikowy zestaw 
turystyczny, składający się z serwetki, sztućców, kielicha, talerza i krzyża. 
Według autora jest to idealny zestaw na pielgrzymkę, gdyż dzięki temu 
posiłek może nabrać nabożnego charakteru. Przedstawiono wycinek 
papieru do prezentów przedstawiającego Jezusa w czapce świętego 
Mikołaja, umierającego na krzyżu w otoczeniu ozdób choinkowych 
i prezentów. Ponadto wizerunek Jana Pawła II umieszczony na rosyj-
skiej matrioszce, który ma sprawić, aby ten, który za życia nie mógł 
osobiście odwiedzić Rosji, obecnie w postaci zabawki mógł znaleźć się 
w rosyjskich domach. Jednak najbardziej kontrowersyjną częścią tego 
artykułu zatytułowaną Zrób to sam jest promocja kompletu magnesów 
na lodówkę zwanego Magnetic Jesus Dress Up. Zabawka ta polega 
na ubieraniu ukrzyżowanego Jezusa w najróżniejsze stroje. Jezusowi 
można założyć kostium diabła, strój hawajskiej tancerki, sukienkę, 
rogi renifera czy też ucharakteryzować go na Hitlera. Możliwości stro-
ju, a także napisu zastępującego INRI istnieje wiele. Wśród napisów 
warto wymienić choć kilka z nich: Happy Easter!, Hang in there baby!, 
TGIF – Dzięki Bogu już piątek, Merry Christmas. Artykuł umieszczony 
w „Focus ekstra” podaje informacje o cenie oraz miejscu, gdzie można 
zamówić tego typu magnes. Ostatecznie autor dochodzi do wniosku, 
że zarówno tego typu zabawki jak i plastikowe Matki Boże jednakowo 
kurzą się w domach wierzących jak i u antyklerykałów. Niemiej jedni 
i drudzy z czasem stają się niewolnikami kiczowatych przedmiotów28. 
Zdjęcia dołączone do tej części artykułu są przedrukiem prezentowanej, 
a znanej z USA, zabawki, która po fali protestów została wycofana ze 
sprzedaży.

Przykładem kampanii reklamowej wykorzystującej elementy religij-
ne jest świąteczna reklama Red Bulla z 2007 r. Przedstawia ona scenę 

27 Gadżety religijne, „Focus ekstra”, numer specjalny 6(2008), październik/listopad 
2008.

28 Tamże.

aldona	komorowska



4�

ze stajenki betlejemskiej. Do maleńkiego Jezusa przychodzą czterej 
królowie złożyć mu dary. Jak przyjęto w tradycji chrześcijańskiej, trzej 
królowie przynoszą: złoto, mirrę i kadzidło. Dla potrzeb reklamowych 
do dzieciątka przychodzi czwarty król, niosąc w darze napój Red Bull. 
Na pytanie Maryi, co to takiego, jedna z postaci odpowiada, że jest to 
napój energetyczny, dodaje skrzydeł i zadaje pytanie, skąd inaczej brałyby 
się niebiańskie zastępy. Następnie akcja przenosi się ponad szopkę nad 
którą latają pucołowate aniołki i śpiewają „Alleluja”.

Jezus II powrót – Sylvester Stallone w nowej roli jest filmem krótko-
metrażowym zniekształcającym postać Jezusa i jego nauczanie. Film 
ten charakteryzuje się pomieszaniem rzeczywistości amerykańskich 
filmów akcji z historią Jezusa. Apostołowie zostali ukazani jako grupa 
mało domyślnych osób, którą łatwo oszukać i manipulować. Cała akcja 
ma miejsce w Jerozolimie pierwszych wieków. Język, jakiego używają 
postacie, jest wulgarny oraz stylizowany na język młodzieżowy. Jezus 
ukazany jest tu jako oszust przekazujący swoją naukę za pomocą siły 
pięści. W scenie przedstawiającej Ostatnią Wieczerzę chleb zastąpiono 
hamburgerem, a krew keczupem. Jezusowe nauczanie miłości zastąpio-
no promowaniem chamstwa i brutalności. Akcja filmu jest przerywana 
scenami, w których Jezus został wystylizowany na żołnierza armii USA. 
Na zakończenie widać, jak zmartwychwstały Chrystus zaszywa sobie 
za pomocą igły i nici ranę po przebiciu włócznią, znajdującą się na 
wysokości serca. Następnie ta sama postać obwiązuje sobie bandażami 
przebite ręce pokryte krwią. Uderza ręką o rękę w geście jakby miał 
za moment przystąpić do walki. Na zakończenie filmu zapowiada, że 
dopiero teraz będzie się działo.

W oparciu o przedstawione przykłady można stwierdzić, że media 
niezależnie od specjalności, w mniejszym lub większym stopniu są 
miejscem kontestowania wartości wynikających z religii chrześcijań-
skiej. Skala tego zjawiska rośnie z roku na rok. Takiej sytuacji sprzyja 
milczenie milionów chrześcijan. Tak długo, jak wierzący nie będą wy-
pełniać swojego obowiązku obrony wiary, producenci medialni będą się 
decydować na wykorzystywanie symboli religijnych na własny użytek. 
Nie chodzi tu o ograniczanie wolności mediów, lecz przestrzeganie 
zasad prawnych i moralnych. Konieczne jest podkreślenie, że wolność 
medialna i szacunek dla religii nie są pojęciami wykluczającymi się. 
Granica wolności medialnej zostaje przekroczona wraz z naruszeniem 
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godności osoby. Chrześcijanie, broniąc wyznawanych przez siebie 
wartości, stają jednocześnie do walki w kwestii poszanowania godności 
ludzkiej oraz przestrzegania zasad moralnych wynikających z prawa 
naturalnego. Działania podejmowane z zakresu apologetyki są dosko-
nałym miejscem dla rozwoju ekumenizmu. Jedność braci odłączonych, 
w kontekście obrony wiary, może stać się znakiem nowej rzeczywistości 
chrześcijańskiej.

summary

In response to the increasing number of instances when media communication 
is aimed at undermining Christian values, this paper raises the issue of the limits of 
freedom of expression in media. Based on the Polish legal acts and ethic codes, it 
proves that legally legitimated freedom of mass media still has to comply with the 
basic rules of morality. Particular examples of press articles, advertising campaigns 
and short films presented in the paper show various ways of using religious values 
for the information, promotion and entertainment purposes. Such items, distorting 
the overall picture of Christianity and its values, balance between the freedom of 
media and profanity. Undoubtedly, contemporary Christian thought should make 
some additional effort in order to define the regarded border line properly.

aldona	komorowska
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Ewa	skwarska

reklama spoŁeczna W hiszpanii... dziś

„Życie jak w Madrycie” znane polskie powiedzenie traci swoje 
pierwotne znaczenie. W kraju gdzie bezrobocie sięga 17% uwaga 
mediów i społeczeństwa skupiona jest wokół problemu poszukiwania 
pracy. Główne dzienniki „El País” czy „El Mundo” przepełnione są in-
formacjami o kolejnych „rozwiązaniach kryzysowych” i prób ratowania 
przedsiębiorstw kosztem redukcji etatów.

Zmiany także dotyczą Trzeciego Sektora, przeprowadzenie akcji 
charytatywnej graniczy z cudem. Przy takiej sytuacji ekonomicznej uzyskać 
fundusze na wybrany cel społeczny jest bardzo trudne. Jak wygląda więc 
obecnie sytuacja reklamy społecznej w Hiszpanii? Jakiej tematyki dotyczą 
kampanie, i jakie środki są wykorzystywane przy ich organizacji?

stolica

Madryt jest największym miastem w Hiszpanii, z ogromnym lotni-
skiem i metrem przypominającym pajęczą sieć. W Madrycie wszyscy się 
spieszą, to metropolia. Czas jest na wagę złota, dwanaście linii metra 
krzyżuje się łącząc każdy najważniejszy punkt miasta. Tam gdzie nie 
ma metra – nie ma „życia”.

EWA SKWARSKA – doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dzienni-
karstwa UKSW, ukończyła dwa kierunki: dziennikarstwo i pracę socjalną. Nauko-
wo, zawodowo i prywatnie pasjonuje się reklamą społeczną. Autorka kilkunastu 
publikacji w książkach i czasopismach naukowych, prelegentka i organizator 
sympozjów o tematyce mediów. Od dwóch lat prowadzi zajęcia ze studentami na 
UKSW w Warszawie z reklamy społecznej i marketingu religijnego. Obecnie prze-
bywa na sympozjum w Madrycie. Pisze doktorat Reklama społeczna w komunikacji 
Kościoła ze światem pod kierunkiem ks. prof. Jana Przybyłowskiego.
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Na stacjach ustawione są telebimy, można obejrzeć wiadomości, 
w których dominują dwa tematy – polityka i sport. Na billboardach 
które zdobią ściany stacji najczęściej pojawiają się reklamy najnowszych 
filmów, wielkich amerykańskich produkcji oraz wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez władze miasta, pokazów flamenco i przedstawień 
teatralnych.

Bardziej interesujące są jednak komunikaty społeczne wewnątrz 
pociągów metra, które umieszczone są także we wnętrzach autobusów 
i pociągów dalekobieżnych. To kampania społeczna „Libros a la calle”, 
zorganizowana przez Ministerstwo Kultury Hiszpanii, władze Madrytu 
i Stowarzyszenie Wydawców w Madrycie1. Jej celem jest promocja 
nawyku czytania, zwłaszcza w środkach transportu. To także reklama 
twórczości poetów i pisarzy hiszpańskich, zdobywców wielu nagród 
literackich. Na czym polega niezwykłość tej kampanii?

Reklamy są bardzo delikatne, naklejki wielkości kartki papieru 
umieszczone są na ścianach pociągów. Zawierają fragmenty 15 książek 
współczesnych twórców, wraz z ilustracjami wykonanymi przez znanych 
hiszpańskich rysowników. Ale nie tylko – wśród propozycji możemy od-
naleźć fragment z utworu Kantyk duchowy świętego Jana od Krzyża. 

Każdą reklamę można przeczytać w ciągu pięciu minut, mniej więcej 
tyle ile zajmuje podróż między jedną a drugą stacją metra. Co roku 
zmieniają się autorzy i fragmenty książek. Tematyka tekstów umiesz-
czonych reklam jest także różna – znajdują się książki przeznaczone 
dla dorosłych ale też i dla dużo młodszych czytelników.

Reklama społeczna „Libros a la calle” jest skuteczna i... lubiana. Jej 
sukces tkwi w szczegółach. Wyróżnia się tematyką i formą. Aby reklamę 
„odebrać” należy ją „wybrać”. To pierwsza podstawowa różnica. Aby ją 
przeczytać należy się zbliżyć do ściany pociągu lub autobusu. W tłumie 
ogromnych natrętnych billboardów, rażących kolorystyką i wielkością 
reklamy „Libros a la calle” są niezwykle delikatne. Wizualnie reklamę 
stanowi fragment książki, ilustracja i dyskretny podpis autora i tytułu 
dzieła. Zmęczony pasażer po ciężkim dniu lub ten spieszący się rankiem 
do pracy jedyną wolną chwilę ma właśnie w metrze. I tę szansę wyko-

1 W wolnym tłumaczeniu hasło kampanii brzmi „książki na ulicę”; hiszpańskie nazwy 
organizatorów to: Ministerio de Cultura, Asociación de Editores de Madrid, Comunidad 
de Madrid, więcej informacji o kampanii można znaleźć na www.librosalacalle.com.
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rzystują organizatorzy kampanii społecznej. Zostają spełnione dwa cele 
kampanii społeczny i marketingowy – z jednej strony to autentyczna 
zachęta do kreatywnego wykorzystania wolnego czasu, rozwoju intelek-
tualnego a z drugiej to także spełnienie celu marketingowego – promocja 
konkretnych tytułów książek a tym samym wzrost ich sprzedaży. 

ze stolicy do stolicy

Południe Hiszpanii ma swoją stolicę – Sewillę i... swoje kampanie 
społeczne. Niezwykła aktywność organizatorów przypada na Wielki 
Tydzień tzw. Semana Santa. Dlaczego?

Obchody Wielkiego tygodnia niezwykle różnią się od tych w Polsce. 
Z każdego większego kościoła w Sewilli organizowane są procesje, które 
kończą się w katedrze. Nie są to jednak zwykłe procesje – te w Sewilli są 
najbardziej spektakularne z całej Hiszpanii. Towarzyszy im kilkuwiekowa 
tradycja, muzyka i cała oprawa wizualna. Podczas procesji niesione są 
ogromne platformy z naturalnej wielkości figurami Chrystusa i Matki 
Boskiej2. Niekiedy platformy przedstawiają całe sceny rodzajowe z Biblii, 
jak wjazd Jezusa do Jerozolimy, biczowanie, czy zdjęcie z krzyża. Nie 
są to zwykłe figury, a zabytki i dzieła sztuki pochodzące z XV wieku. 
Każda z takich platform waży od 200 do 800 kilogramów i niesiona jest 
przez około 56 mężczyzn�. 

Procesje organizują bractwa religijne, działające przy poszczegól-
nych kościołach. Najstarsze bractwo w Sewilli „El Silencio” funkcjonuje 
nieprzerwanie od 1�40 roku. Przemarsz procesji trwa w zależności od 
odległości położenia kościoła od katedry i często jest to kilkanaście 
godzin. W procesji uczestniczą los nazarenos – to typ pokutników, 
członków bractwa, ich przemarsz charakteryzuje długa tunika i spiczasta 
czapka4. Obok członków bractwa maszerują także los penitentes – właści-
wi pokutnicy, z drewnianym krzyżem w dłoni, dla których uczestnictwo 
w procesji jest osobistą pokutą i modlitwą w konkretnej intencji. Warto 
dodać że mężczyźni Ci idą jedynie w skarpetkach bądź boso. Dopiero za 
członkami bractw ustawiają się inni ludzie, rodziny pokutników – dorośli 
i dzieci, oni też często podążają w procesji bez butów. 

2 Są to pasos.
� Mężczyzni ci, to costaleros są zwykle niewidoczni, ponieważ znajdują się pod 

ogromnymi platformami.
4 Po hiszpańsku nazywają się los nazarenos.
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Semana Santa w Sewilli to nie tylko święto religijne, to także ważny 
element w tradycji regionu. W Wielkim Tygodniu w Sewilli zwykle pra-
cownicy dostają wolne dni, a już na pewno pracują do godziny 14.00. Brak 
uczestnictwa w procesji to po prostu wstyd. Do czego więc potrzebne 
są reklamy religijne Wielkiego Tygodnia, skoro udział w procesji jest 
właściwie oczywisty?5 Skoro istnieje także tak duża presja społeczna 
wobec uczestnictwa i ze strony najbliższego środowiska rodzinnego 
i pracy to do czego potrzebna jest reklama? Tylko ze względu na mar-
keting turystyczny?

Otóż niekoniecznie. Co roku projektowany jest plakat na zlecenie 
władz miejskich Sewilli, który promują wszystkie bractwa, jego wzór 
dostępny jest na stronach internetowych bractw. Umieszczony jest także 
jako oficjalny afisz w różnych częściach miasta. Co roku zmienia się 
projekt graficzny, ale pozostają takie same elementy jak napis – Semana 
Santa i data – rok, a także ilustracja stylizowana na stary obraz.

Najwięcej plakatów też umieszczanych jest w hiszpańskich bodegas, 
czyli barach, pełnych dobrego wina, tapas i dymu papierosów. Czy aby 
na pewno jest to właściwe miejsce dla reklamy społecznej Wielkiego 
Tygodnia?

Hiszpańska bodega to centrum życia miejskiego, bez względu na 
wiek, pogodę i święta to tutaj toczy się życie i w dzień i w nocy. Wybór 
miejsca jest więc pomysłem całkiem dobrym, gdyż grupa docelowa na 
pewno pojawi się akurat w tym miejscu. Co więcej reklamy społeczne 
Wielkiego Tygodnia adresowane są dokładnie do mieszkańców Sevilli. 
Przypominają, że procesje są nie tylko wydarzeniem z życia Kościoła 
ale z życia całego miasta, a Bóg jest wszędzie obecny. Po procesjach 
uczestnicy spotykają się właśnie w bodegach, z całymi rodzinami – małymi 
dziećmi w wózkach, elegancko ubranymi kobietami, psami itd. Tutaj 
dzielą się swoimi wrażeniami, emocjami ale też i wiarą. Często można 
tu spotkać los nazarenos, odpoczywających po wielogodzinnej procesji 
w otoczeniu najbliższych, ze zdjętymi czapkami, zakrwawionymi stopa-
mi. Przed procesją są milczący, w skupieniu i zakrytej szpiczastą czapką 
głowie udają się do kościoła swojego bractwa. Nie wolno im z nikim 

5 W rodzinie każdego rodowitego mieszkańca Sewilli jakaś osoba należy do bractwa. 
Często jest to tradycja rodzinna przekazywana z ojca na syna. Nierzadko też rodzice 
przy chrzcie zapisują syna do konkretnego bractwa.
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rozmawiać, pić alkoholu ujawniać twarzy. Bodega to coś więcej niż tylko 
„wypicie piwa”, śmiech i zabawa. Plakaty wywieszone w bodegach mają 
także funkcję przypominającą, są stałym elementem wnętrza. Powiększa 
się ich liczba każdego roku, przy kolorowych ilustracjach zmienia się 
data. Umieszczone w widocznym miejscu, tuż na wysokości wzroku 
klientów bodegi – prowokują do rozmów, wzbudzają wspomnienia. 
Są nie tylko reklamą ale przede wszystkim komunikatem społecznym, 
którego nie ograniczają ramy czasowe.

Charakter reklamy społecznej w Hiszpanii różni się niezwykle od 
tego w Polsce. To naturalne, gdyż oba kraje dzieli i tradycja i kultura 
i klimat. Reklamy społeczne więc są inne ale łączy je ten sam mechanizm 
działania: problemy społeczne odbijają się jak w zwierciadle i przenikają 
do świata reklamy społecznej; pojawiają się na billboardach, prasie, tele-
wizji. Z drugiej jednak strony to co funkcjonuje na „plakacie” przenika 
do umysłów ludzi, wywołuje wspomnienia i zmusza do refleksji.

summary

The article is a short analysis of the condition of social advertising in Spain. 
The author in both examples of the campaigns of social advertising from Madrid 
and Sevilla shows changes in social advertising based on geographic placement and 
regional differences. Also, the article presents the function mechanism of social 
advertising, its place in Spanish tradition and culture, and its situation with regards 
to current national economic problems. 
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monika	sulEJ

reklama podprogoWa
jako forma manipulacji

Reklama stała się zjawiskiem tak powszechnym, że nie da się przejść 
obok niej obojętnie. Kampanie reklamowe wprawiają w zachwyt, obu-
rzają, a nawet powodują lęk wśród odbiorców. Artykuł porusza kwestie 
reklamy subliminalnej, która może budzić obawy, ponieważ niejako 
przemyca w przekazie bodźce wzrokowe lub słuchowe, które trwają zbyt 
krótko, aby mogły być świadomie zarejestrowane przez odbiorcę lub 
są zamaskowane innymi bodźcami. Reklamę podprogową przez wiele 
lat traktowano jak wiedzę tajemną, drastyczną formę nieświadomego 
wpływu wywołującą zmiany emocjonalne i poznawcze. Jednak po wni-
kliwym poznaniu mechanizmów działania tej formy reklamy, przestaje 
ona budzić obawy. Wydaje się, że reklama podprogowa nie jest groźna, 
lecz nie można wykluczyć, że może kiedyś stać się poważnym problemem 
uderzającym w odbiorcę. 

Odbiór przekazu reklamowego zawsze napotyka na jakieś przeszko-
dy, które zmniejszają jego skuteczność. Wystarczy wspomnieć o zjawisku 
szumu informacyjnego, nieprawidłowego dekodowania przekazu. Coraz 
częściej występuje również zjawisko zmęczenia reklamami i ucieczka 
odbiorców od bloków reklamowych poprzez zmianę kanału, czyli tzw. 

MONIKA SULEJ – mgr lic. teologii w zakresie edukacji medialnej i dzienni-
karstwa. Studia magisterskie na UKSW w Warszawie ukończyła w 2007 roku obroną 
pracy pt.: Perswazja i manipulacja w przekazach reklamowych. Studium pastoralne 
napisaną pod kierunkiem ks. prof. J. Przybyłowskiego. Obecnie doktorantka Sekcji 
Teologii Pastoralnej na UKSW. W pracy doktorskiej zajmuje się wpływem reklamy 
i public relations na wizerunek Kościoła w Polsce. Prowadzi zajęcia z psychologii 
i organizacji reklamy oraz ćwiczenia z teologii pastoralnej.
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zapping. Fakt ten sprawia, że twórcy reklam zainteresowali się percepcją 
podprogową i technikami reklamy subliminalnej1, które mogłyby pomóc 
w ominięciu wspomnianych wcześniej barier związanych z odbiorem.

Stosowanie sugestii podprogowych2 od dawna budziło duże za-
interesowanie nie tylko ekspertów od tworzenia reklam, ale również 
psychologów. Jesienią 1957 roku� w USA przeprowadzono pierwszy 
komercyjny eksperyment z użyciem technik wpływu podprogowego. 
Jego autorem był J. Vicary. Widzowie, którzy przyszli na seans do 
kina w Fort Lee w stanie New Jersey, zobaczyli film z wmontowanymi 
klatkami filmowymi, na których widniał napis: „Głodny? Jedz pop-
corn” oraz „Pij Coca-Colę”. Migawki te trwały zbyt krótko, by można 
było je dostrzec, jednak jak twierdził autor, w przerwie odnotowano 
wzrost sprzedaży Coca-Coli o 18,1% a kukurydzy aż o 57,5%. Dane 
te jednak nie mogły być potwierdzone, ponieważ nie przeprowadzono 
badań w warunkach kontrolowanych. Istnieje hipoteza, że wyniki tego 
eksperymentu zostały zmyślone4.

Kanadyjski socjolog W.B. Key twierdził, iż twórcy reklam pod-
stępnie umieszczają w nich obiekty seksualne, które mają wywołać 
w odbiorcach emocjonalne pobudzenie. Odczucie to jest przenoszone 
na reklamowany towar a to skłania do jego zakupu. Zarówno J. Vicary, 
jak i W.B. Key zostali skompromitowani, jednak nie przekreśliło to wiary 
ludzi w działanie podprogowe. Nawet teraz, ponad 60% Amerykanów 
żywi przekonanie, że bodźce podprogowe wykorzystywane są zarówno 

1 Przekazy na podświadomość są niedopuszczalne. Reklamy powinny być łatwo 
rozpoznawalne, oddzielone od innych programów za pomocą środków optycznych lub 
wizualnych i nadawane w blokach reklamowych. Niedopuszczalne są także reklamy 
potajemne, czyli przedstawianie produktów lub usług w programach telewizyjnych, gdy 
służy to celom reklamowym.

2 Działanie podprogowe jest drastyczną formą nieświadomego wpływu, który 
wywołuje zmiany emocjonalne i poznawcze za pomocą bodźców zbyt słabych, by je 
świadomie wykryć.; P.G. Zimbardo, M.R. Leippe, Psychologia zmiany postaw i wpływu 
społecznego, Poznań 2004, s. �54.

� W tym samym roku została wydana książka V. Packarda nosząca tytuł Ukryci 
doradcy. Autor twierdzi, że przemysł reklamowy korzysta z wyników badań psycholo-
gicznych, by manipulować konsumentami, używając przy tym bardzo wyrafinowanych 
technik. Książka odniosła ogromny sukces na rynku, jednocześnie przyczyniła się do 
zainteresowania tematem reklamy działającej na podświadomość oraz wywołała panikę 
wśród amerykańskich konsumentów.

4 P.G. Zimbardo, M.R. Leippe, dz. cyt., s. ��9–�40; D. Doliński, B. Bloch, Ukryte 
sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Kraków 2006, s. 128.
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w reklamie telewizyjnej, jak i kinowej a 50% badanych uważa, że są to 
działania niezwykle skuteczne5.

W 1959 roku dwaj psychologowie – Champion i Turner – prze-
prowadzili eksperyment, który miał na celu zbadanie skuteczności 
reklam na podświadomość. Jednej grupie swoich badanych pokazywali 
trzydziestominutowy film, w którego trakcie co dziesięć sekund rozbły-
skiwało na jedną setną sekundy zdjęcie ukazujące łyżkę gotowanego 
ryżu z napisem „Cudowny Ryż”. Innej grupie wyświetlali ten sam film, 
jednak zamiast „Cudownego Ryżu” pojawiała się klatka z bezsensowną 
plątaniną kilku linii. Po projekcji pokazywano badanym zdjęcie z łyżką 
ryżu i zadawano pytania czy badani widzieli w którymkolwiek momencie 
filmu taki obraz oraz jaki to gatunek ryżu: królewski czy cudowny? Jak 
się okazało, nie można było stwierdzić w odpowiedziach żadnych różnic 
między dwoma grupami biorących udział w eksperymencie. Oznaczać 
mogło to jedynie, że reklamy podprogowe nie są skuteczne6.

Niezależnie od tego czy działania podprogowe rzeczywiście miały 
jakiś wpływ na odbiorców czy też nie, opinia publiczna, dowiedziawszy 
się o takich badaniach, zabrała głos w tej sprawie i rozpętała się dyskusja 
granicząca wręcz z histerią. Szybko wprowadzono restrykcje prawne 
odnoszące się do reklamy subliminalnej7. Do emisji w 1974 roku filmu 
Egzorcysta właściwie więcej się tą sprawą nie zajmowano. We wspo-
mnianym filmie wyświetlano śmiertelną maskę. Jednak dokonywało się 
to na tyle krótko, że nikt tego nie zauważał. W ostatnich latach domy 
towarowe w Stanach Zjednoczonych, walcząc ze złodziejami, zaczęły 
nakładać na przyjemną i miłą muzykę, która jest odtwarzana w tychże 
sklepach, ledwo słyszalny i szybko powtarzany głos: „Jestem uczciwy, 
nie będę kradł”. Interesujący jest fakt, że wiele domów odnotowało 
znaczny spadek poziomu kradzieży8.

Również w Polsce zainteresowanie tym tematem nie słabnie9. Po-
mimo faktu, że reklama działająca na ludzką podświadomość jest 

5 D. Doliński, B. Bloch, dz. cyt., s. 129–1�0.
6 D. Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław 1999, s. ��.
7 Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa subliminal, które wywodzi się od formy limen, 

oznaczającej próg a po dodaniu przedrostka sub oznacza „poniżej progu”.
8 P.G. Zimbardo, M.R. Leippe, dz. cyt., s. �40.
9 W Polsce zabroniona jest reklama działająca na podświadomość, ze względu na to 

wiele osób zajęło się „tropieniem” jej przejawów. W 1996 r. jeden z byłych posłów twier-
dził, że w reklamie szamponu emitowanej przez TVP1 umieszczony został podprogowo 
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zabroniona w polskim prawie, to przeprowadzono kilka eksperymen-
tów dotyczących wpływu komunikatów podprogowych. B. Kwarciak 
z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizował takie 
badanie podczas IX Festiwalu Filmu Reklamowego i Reklamy w Kra-
kowie. Objęło ono 221 osób, które zostały poinformowane, że wezmą 
udział w takim eksperymencie, jednak nie wiedziały co będzie rekla-
mowane podprogowo. Eksperyment był oparty na tej samej zasadzie 
co badania, które przeprowadził J. Vicary. Badanym pokazano trzy-
dziestominutowy film, w który wmontowano 286 pojedynczych klatek 
z obrazem loda na patyku i napisem „Zjedz loda”. Po projekcji badani 
wypełnili ankietę i jak się okazało 55% z nich wierzyło w skuteczność 
reklamy podprogowej. Następnie zapytano, ile osób spośród badanych 
miało ochotę na lody. Odpowiedzi pozytywnej udzieliło zaledwie 4% 
biorących udział w eksperymencie. Również sprzedaż lodów w bufecie 
nie zwiększyła się. Wynik wskazuje, że skuteczność reklamy działającej 
na podświadomość jest śladowy, a manipulowanie odbiorcą jest możliwe 
jedynie poprzez tworzenie u niego pozytywnych reakcji emocjonalnych. 
Metoda ta nazywa się prymowaniem subliminalnym10.

Kolejne badanie przeprowadzone zostało przez A. Augustyniaka 
z pomocą pracowników telewizji TVN. Przygotowali oni dziesięcio-
minutowy film o trzęsieniu ziemi, w który wmontowano co trzydzieści 
sekund, a w końcowej jego części co pięć sekund, pojedynczy, nieruchomy 
czarno-biały obraz, na którym widniała sylwetka kota. Film ten później 
został wyemitowany we wspomnianej telewizji w programie Strefa 11. 
Badanie zaś przeprowadzono na dwóch grupach osób (eksperymentalnej 
i kontrolnej). Byli to studenci V roku Zarządzania Akademii Górniczo- 
Hutniczej w Krakowie. W grupie eksperymentalnej było 76 studentów 
i im wyświetlono film z treściami podprogowymi, w grupie kontrolnej 
znajdowały się 52 osoby. Dla nich przygotowano ten sam film, tyle że 
bez elementów podprogowych. Jednak obydwie grupy otrzymały infor-
mację, że zaprezentowany będzie im film z wmontowanym obrazem. Po 
projekcji wszystkim uczestnikom pokazano pięć różnych obrazków ze 

logotyp prywatnej stacji telewizyjnej POLSAT. Okazało się, że za reklamę podprogową 
odpowiedzialna jest wadliwa antena telewizyjna posła. Spowodowała ona, że sygnał 
emitowany przez nadajniki telewizji POLSAT nałożył się na sygnał TVP1.

10 A. Augustynek, Oddziaływania podprogowe – fakt czy artefakt?, w: http://psycho-
tekst.com/ strona.php?nr=292 (kwiecień 2007).
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zwierzętami i poproszono o wskazanie tego, który pojawił się w filmie 
lub wydaje im się znajomy. Wyniki przedstawiają się następująco:
– na wielbłąda wskazało 5 osób z grupy eksperymentalnej, co stanowi 

6,7%, natomiast w grupie kontrolnej 12 osób wybrało ten obrazek, 
czyli 2�,1%;

– jelenia widziało 6 osób z grupy eksperymentalnej (8%) oraz 
10 (19,2%) z grupy kontrolnej;

– 49 (64,1%) osób z grupy eksperymentalnej wskazało na kota, z grupy 
kontrolnej zaledwie 9 osób, czyli 17,�%;

– na konia wskazało 9 (11,9%) osób z grupy eksperymentalnej i 14 (27%) 
z grupy kontrolnej;

– krowę widziało 7 (9,�%) badanych z grupy eksperymentalnej oraz 
7 (1�,4%) z grupy kontrolnej.
Wynik potwierdza istnienie zjawiska oddziaływań podprogowych. 

Osoby z grupy eksperymentalnej znacznie częściej wskazywały obrazek 
kota, niż badani z grupy kontrolnej. Większość studentów, którzy wskazali 
na kota, stwierdziło, że wydał im się on skądś znajomy. Trzy osoby były 
przekonane o tym, że zarys sylwetki kota dostrzegli w wyświetlonym 
filmie. Mogli oni nawet ten obrazek narysować z pamięci11.

Jednak jednym z najgłośniejszych eksperymentów dotyczących 
komunikatów działających na podświadomość odbiorców jest studium 
przeprowadzone przez wybitnego psychologa R. Zajonca. Badania 
te polegały na pokazywaniu osobie różnych obrazów wyświetlanych 
na ekranie. Co kilka minut pojawiała się chińska litera, tuż przed nią 
pojawiała się przez cztery milisekundy jakaś uśmiechniętą, szczęśliwą 
bądź też wykrzywioną w grymasie niezadowolenia twarz. Następnie 
pytano osobę obserwującą czy ta chińska litera kojarzy jej się z czymś 
przyjemnym, czy też nie. Badania pokazują, że krótkotrwała ekspozy-
cja bardzo silnie wpływa na ocenę liter. Litera niemal zawsze budziła 
pozytywne skojarzenia, gdy poprzedzona była obrazem uśmiechniętej 
twarzy. Skojarzenia były negatywne, gdy przed literą pojawiała się twarz 
wykrzywiona w grymasie12. Podobne doświadczenie polegało na wpatry-
waniu się osób w ekran z pojawiającymi się dziesięcioma ośmiokątami. 
Każdy wyświetlano przez jedną milisekundę. Wszyscy uczestnicy badania 

11 Tamże.
12 D. Doliński, B. Bloch, dz. cyt., s. 127.
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zauważyli mignięcie. Następnym etapem było prezentowanie podpro-
gowo widzianego wcześniej ośmiokąta przez całą sekundę, prezento-
wano także całkiem nowy, jeszcze nie widziany ośmiokąt. Uczestników 
eksperymentu na koniec poproszono o wskazanie, które ośmiokąty już 
widzieli oraz które im się najbardziej podobają. Stare figury rozpoznali 
jedynie w połowie, a jednak podobały im się one znacznie bardziej (60% 
przypadków) od tych widzianych po raz pierwszy1�.

Badanie pokazuje, że wystarczy minimalna stymulacja ze strony 
środowiska zewnętrznego, by wzbudzić pozytywny lub negatywny stan 
afektywny. Człowiek nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Zajonc po-
lemizuje ze stwierdzeniem, że emocje są skutkiem oceny określonych 
bodźców. Dlatego też, nie zawsze człowiek może uświadomić sobie, 
dlaczego kogoś lub coś lubi, czy też nie lubi14. Poza tym okazało się, że 
informacja o charakterze czysto emocjonalnym (uśmiechnięty, smut-
ny lub grymaszący wyraz twarzy) może mieć znacznie większy wpływ, 
nawet jeżeli jest pokazywany na ekranie tylko raz i to przez bardzo 
krótki czas. Natomiast informacje o charakterze poznawczym, czyli 
nazwy produktów, muszą być prezentowane częściej i dłużej, by mogły 
mieć jakiś wpływ na decyzje konsumentów. W doświadczeniach ważny 
także był precyzyjnie określony czas emisji bodźców podprogowych oraz 
wymóg skupienia wzroku badanego w określonym miejscu monitora, 
co trudno byłoby osiągnąć u widzów podczas emisji reklam15.

Prawo zabrania emitowania reklam podprogowych. Jednak zakaz 
ten jest umiejętnie omijany. Za przykład takiego działania może po-
służyć reklama Toyoty Paseo. W reklamie tego samochodu pojawiały 
się i zmieniały bardzo szybko napisy, jednak na tyle długo były one na 
ekranie, by ludzkie oko mogło je dostrzec. Telewidzowie czekali na 
kolejne bloki reklamowe z nadzieją, że pojawi się właśnie ta reklama. 
Nagrywali ją na taśmach VHS, by móc w zwolnionym tempie odczytać 
napisy. Reklamie towarzyszyło dużo emocji oraz dyskusji, a to było 
właśnie celem reklamodawców16.

Z jednej strony badacze zjawiska percepcji podprogowej twierdzą, że 
nie ma dowodów na to, iż komunikaty podprogowe wywierają wpływ na 

1� P.G. Zimbardo, M.R. Leippe, dz. cyt., s. �14.
14 D. Doliński, B. Bloch, dz. cyt., s. 127.
15 Tamże, s. 1�1.
16 Tamże, s. 1�1–1�2.
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zachowanie człowieka. Inni uważają, że takie efekty występują. W 1982 
roku Bargh i Pietromonaco przeprowadzili eksperyment, podczas 
którego wyświetlali na ekranie słowa w takim tempie, że z pewnością 
nie mogły one być odnotowane przez świadomość człowieka. Jedna 
grupa badanych widziała słowa nieprzyjazne (niegrzeczny i ubliżają-
cy), drugiej grupie zaprezentowano słowa neutralne (ludzie i woda). 
Następnie każdego z badanych poproszono o przeczytanie fragmentu 
tekstu o mężczyźnie, który miał na imię Donald. Zachowywał się on 
w sposób, który można było odczytać jako wrogi, lub niezależny. Oka-
zało się, że ci badani, którzy oglądali słowa o zabarwieniu negatywnym, 
byli bardziej skłonni interpretować zachowanie Donalda jako wrogie, 
w przeciwieństwie do tych, którzy przyglądali się słowom neutralnym 
emocjonalnie17.

Nie istnieją jednak dowody na to, że przekazy podprogowe mogłyby 
skłaniać ludzi do działania wbrew ich życzeniom, wartościom czy też 
osobowościom. Doświadczenie Neuberga18 z 1988 roku udowodniło 
jedynie, że komunikaty podprogowe mogą mieć wpływ na zachowanie 
tylko wtedy, gdy osoba ze swojej natury jest predestynowana do tego 
typu działań. Zatem reklamy, które odbierane są świadomie mają 
zazwyczaj znacznie większy wpływ na konkretne zachowania, mogą 
wiązać produkt z jakimś pożądanym wyobrażeniem lub wzmacniać 
stereotypy19.

W tym miejscu warto wspomnieć o technice wplatania poleceń 
w przekaz. Polega ona na utworzeniu takiego przekazu, który będzie 
kierował informacje do umysłu świadomego, przy jednoczesnym kiero-
waniu ich do podświadomości. Technika jest bardzo często stosowana 
w marketingu i reklamie. Jest tak skonstruowana, by pomijać świadomość 
i bezpośrednio przekazywać komunikat do podświadomości odbiorcy, 

17 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna – serce i umysł, 
w: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8NMyBKbGtjsJ:www.
repek.jawnet.pl (maj 2010).

18 Neuberg pokazywał swoim badanym słowa, które albo miały związek z rywalizacją 
albo miały zabarwienie neutralne. Mierzono u nich naturalna skłonność do rywalizacji, 
a następnie badani grali ze sobą w grę nazywającą się „Dylemat więźnia”. Wynik eks-
perymentu poświadczył, że komunikaty podprogowe były tylko dodatkową zachętą do 
rywalizacji tylko dla tych, którzy wcześniej wykazali tendencję do takich zachowań.

19 Zob. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, dz. cyt., w: http://webcache.googleu-
sercontent.com/search?q=cache: 8NMyBKbGtjsJ:www.repek.jawnet.pl (maj 2010).
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który nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia na tym poziomie. Przykła-
dem tego typu działań jest slogan niegdyś używany przez koncern Pepsi 
– Have a Pepsi Day, czyli „Życzymy Ci dnia Pepsi”. Jednak polecenie 
wplecione w przekaz brzmiało Have a Pepsi – „Napij się Pepsi”. Różnica 
jest widoczna i znacząca20.

Komendy, które są wplecione w przekaz, stanowią zazwyczaj su-
gestie. Są one zgrabnie ukryte w tekście pisanym i mówionym. Naj-
skuteczniejsze są, gdy są krótkie i zwięzłe, czyli nie dłuższe niż dwa do 
czterech wyrazów. O wiele łatwiej używa się ich w reklamowym tekście 
pisanym, ponieważ możliwe jest wtedy wizualne wyróżnienie poleca-
nia poprzez zastosowanie pogrubienia, kursywy, podkreślenia, innego 
koloru czcionki lub tła. Przeprowadzone liczne badania nad tego typu 
technikami wykazały, że polecenia wplecione w przekaz są w stanie 
zmienić postawy, poglądy i zachowania odbiorców, którzy mogą być 
zupełnie nieświadomi tego procesu21.

O ile manipulację konsumentami za pomocą działań podprogowych 
można wykryć, to identyfikacja innych form jest znacznie trudniejsza. 
Mowa o żonglerce pustymi miejscami oraz efekcie czystej ekspozycji. 
Żonglerka pustymi miejscami polega na tym, że komunikat reklamowy 
nie zawiera niektórych informacji, co powoduje, że odbiorca sam musi 
odpowiedzieć sobie na dręczące go pytania. Jest to proces automa-
tycznego wypełniania pustych miejsc, który może stać się narzędziem 
manipulacji, ponieważ możliwe jest przemilczanie braków jakiegoś 
produktu. Przykładem może być przenoszenie zaufania odbiorcy na 
znaną markę, pomimo tego, że towar tej firmy jest tylko jedną z części 
składowych danego produktu. Efekt czystej ekspozycji polega zaś na 
kształtowaniu pozytywnych reakcji emocjonalnych na treść przekazu 
w miarę jego powtarzania. Dokonuje się to zgodnie z zasadą, im dłużej 
reklama jest pokazywana, tym bardziej podoba się odbiorcom. By jednak 
nie dopuścić do zjawiska zwanego zużyciem reklamy, proponuje się wi-
dzom kilka wariantów tej samej reklamy. Przykładem takich działań są 
reklamy Heyah. Warto również przyjrzeć się reklamom przekazywanym 
nietradycyjnymi kanałami: reklama wizerunkowa, hipertekstowa, product 

20 K.W. Mortensen, Sztuka wywierania wpływu na ludzi. Dwanaście uniwersalnych 
praw skuteczniej perswazji, Kraków 2006, s. 1�6.

21 Tamże, s. 1�6–1�7.
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placement22, reklama BTL2� oraz różnym formom reklamy internetowej. 
W nich także można doszukać się oddziaływań manipulacyjnych24.

Po przeanalizowaniu badań, można stwierdzić, że możliwe jest przeka-
zywanie informacji dokonujące się poniżej progu świadomości, jednak taka 
reklama nie jest groźna, ponieważ ulega ona poważnym ograniczeniom. 
Działa dość krótko, zaledwie od kilku minut do kilku godzin. Poza tym wielu 
ludzi wykazuje na nią odporność, więc podlega wahaniom ze względu na 
różnice indywidualne. Jej wpływ można odnotować jedynie na podstawowe 
potrzeby odbiorcy (głód, pragnienie, popęd seksualny) a nie na wyższe 
potrzeby czy system wartości. Jednak zjawiska nie należy bagatelizować, 
ponieważ mimo ograniczeń prawnych zdarzają się próby wpływania na 
zachowania konsumentów poprzez reklamę subliminalną25.

Można zatem wysunąć kilka wniosków odnoszących się do przekazów 
podprogowych i ich wpływu na człowieka. Niewątpliwie percepcja pod-
progowa jest faktem, jednak przekazywanie jakichkolwiek sugestii w ten 
właśnie sposób jest ograniczone. Przekazy podprogowe mogą wpływać 
na ogólne reakcje oraz proces wydawania sądów, nawet jeżeli nałożone 
są na inne przekazy dominujące w świadomej uwadze. Komunikaty 
podprogowe mogą mieć wpływ na zachowanie, jednak nie jest to kwestia 
dostatecznie dobrze zbadana i aby móc tak twierdzić, trzeba przeprowadzić 
więcej wiarygodnych laboratoryjnych eksperymentów. Prócz przekazów 
podprogowych stosowanych w reklamach telewizyjnych istnieją również 
przekazy nadawane na granicy słyszalności oraz drukowane w taki sposób, 
że nie są one widoczne dla ludzkiego oka. Jednak ich szansa oddziaływania 
również jest niewielka. Zatem należy jasno stwierdzić, iż przekazy, które 
są skierowane do podświadomości nie wpływają w znacznym stopniu na 
zmianę postaw, poglądów czy dążeń związanych z potrzebami wyższego 
rzędu. Reklamy zaś, które są skierowane do świadomości odbiorców 
okazują się być znacznie bardziej skuteczne26.

22 Mechanizm działania product placement polega na umieszczeniu produktu w środku 
przekazu (telewizja, gry komputerowe, przedstawienia teatralne) w taki sposób, aby 
przenikał on do podświadomości odbiorcy zachęcając go jednocześnie do zakupu.

2� Reklama poza mediami (below the line). Są to wszelkie działania reklamowe 
skierowane do konkretnego klienta, które nie są przekazywane przez media.

24 Zob. J. Kamieniak, Manipulacja w reklamie i sprzedaży, w: http://www.racjonalista.
pl/kk.php/s,4695 (maj 2007).

25 B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1997, s. 80–81.
26 Zob. P.G. Zimbardo, M.R. Leippe, dz. cyt., s. �4�–�49.
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riassunto

La pubblicità è un fenomeno cosi diffuso, che non ci può lasciare indifferenti. 
Possiamo essere incantati o scandalizzati, a volta provoca nei destinatari un’in-
quietudine. L’articolo svela un aspetto molto preoccupante, cioè la questione dei 
messaggi subliminali che colpiscono l’inconscio e possono provoccare i cambiamenti 
al livello emotivo e cognitivo.

Per parecchi anni questa forma di pubblicità era trattata come una scienza 
occulta. Però gli accurati studi intorno ai mecchanismi del suo fonzionamento ci aiu-
tano a capire meglio l’efficacia della pubblicità senza causare troppe obiezioni.

tłum. Elżbieta Waliszewska
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ks.	Jan	wal

realizacja dobra Wspólnego
W dialogu i poprzez dialog

„Należy pamiętać – mówił Paweł VI – że istnieją dwa podstawowe dla 
kierunku naszego życia pytania. Pierwsze dotyczy bytu – czym on jest? 
Rodzi się z naszych zdolności poznawczych, stawia przed nami problemy 
naukowe i teologiczne, problemy z zakresu kultury i świadomości. Pytanie 
to jest podstawowe, niezbędne, pierwszoplanowe, ale spekulatywne i nie 
rozstrzyga problemu najwyższego celu naszego istnienia.

Pytanie drugie dotyczy działalności ludzkiej. Skierowane jest przede 
wszystkim do woli i można je sformułować w sposób następujący; co robić 
aby nadać życiu sens, sens najwyższy? Dotyczy ono aspektu moralnego, 
który jest równie niezbędny a czasem nawet ważniejszy pod pewnymi 
względami niż aspekt spekulatywny. Los życia ludzkiego zależy w ostatecz-
nym rozrachunku, od odpowiedzi, jaką udzielimy na to pytanie dotyczące 
działalności, jakiej powinno być poświęcone nasze życie. [...] Robić, robić 
dobrze, czynić dobro – ma o wiele większe znaczenie dla ostatecznego 
osądu niż wartość naszego istnienia, niż być i znać. Wówczas zaś rzeczą 
najważniejszą jest użytek, jaki czynimy z naszej woli”1.

KS. JAN WAL – prof. dr hab., konsultant Komisji Charytatywnej Konferencji 
Episkopatu Polski. Od roku 1998 kierownik katedry teologii pastoralnej ogól-
nej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 200� r. wchodzi w skład 
Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Główne kierunki badań 
to: dialogika, duszpasterstwo społeczne, teologia charytatywna. Autor licznych 
artykułów naukowych i publikacji książkowych. 

1 Paweł VI, Wolność i wola w wyborze dobra. Przemówienie na audiencji generalnej, 
16 listopada 1977, w: Paweł VI, Nauczanie społeczne. Przemówienia i inne dokumenty 
1976–1978, t. 2, Warszawa 1979, s. 7�.
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Umiejętność godnego i godziwego życia jest o wiele trudniejsza, 
niż mogłoby się wydawać, zwykle przybiera ona postać życiowego 
rzemiosła, i tak się zdarza najczęściej ale może także niekiedy stać się 
sztuką, artyzmem życia.

1. ontologiczny, etyczny i pragmatyczny charakter dobra wspólnego

W świetle powyższej wypowiedzi dobro wspólne można definiować 
zarówno do strony ontologicznej, jak i etycznej. Ontologicznie ujmu-
jąc problem sięgamy do źródeł dobra wspólnego. W takim ujęciu „...
dobro wspólne, jest z natury ustanowionym udziałem ludzkich osób 
i nadrzędnej rzeczywistości, spełniającej się w każdej z nich w sposób 
proporcjonalny”2. W sensie etycznym, za dobro wspólne należy uważać 
„analogicznie rozumianą pełnię osobowych wartości ludzkich jedno-
stek, uznawaną przez nie za wspólny cel, osiągany we współdziałaniu 
i wzajemnym uzależnieniu”�. Ksiądz Jan Krucina zauważa, że skoro 
dobro wspólne jest realizowane w działaniu, należy uwzględnić nie 
tylko moralną wartość ludzkich czynów, ale także ich skuteczność, czyli 
element pragmatyczny.

Ten ostatni zależy nie tylko od prakseologicznej poprawności ludz-
kiego działania, ale również od instrumentarium działania. Można 
powiedzieć więc, że za „...instrumentalne dobro wspólne uważamy tu 
całokształt środków, warunków, urządzeń i instytucji życia społecznego, 
które są konieczne, by jego uczestnicy osiągnęli właściwy im stopień 
doskonałości”4. Cytowany autor w oparciu o te trzy definicje dobra 
wspólnego usiłował wypracować tzw. definicję integralną. Według 
niego „Dobrem wspólnym jest z natury wypływająca zbiorowa wartość, 
obejmująca w odpowiedniej mierze doskonałość wielości osób ludzkich, 
osiąganą przez nie we wzajemnym współżyciu i współdziałaniu, poprzez 
korzystanie ze społecznych urządzeń i środków”5. W tej definicji ważne 
są trzy rzeczy. Dobro wspólne wynika ze społecznej natury człowieka, 
a u jego podwalin leży moralne prawo naturalne.

Nie da się wskazać innych podstaw dla dobra wspólnego całej 
rodziny ludzkiej.

2 J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972, s. 69.
� Tamże.
4 Tamże, s. 70.
5 Tamże.
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Po wtóre dobro wspólne jest wynikiem zespolonego trudu wielu 
ludzi, dzięki czemu można realizować także dobra, których człowiek 
indywidualnym wysiłkiem nie byłby w stanie osiągnąć. Zasadne jest zatem 
stwierdzenie, że w stosunku do dóbr indywidualnych dobro wspólne 
stanowi nową quasi jakość. Po trzecie wreszcie realizując dobro wspól-
ne należy bazować na tym, co w powyższej dziedzinie już osiągnięto, 
czyli korzystać z postępu zarówno organizacyjnego, technologicznego, 
jak i cywilizacyjnego a mianowicie z ogólnie dostępnych społecznych 
urządzeń i środków.

„Dobro wspólne we właściwym tego słowa znaczeniu jest wspólne 
nie tylko dlatego, że wszyscy do niego dążą i realizują je zbiorowym 
wysiłkiem, lecz także dlatego, że jest ono pojmowane i realizowane, 
jako jedno dla wszystkich, choć jego realizacja przyczynia się do udo-
skonalenia każdego z nich”6.

Dobro wspólne stanowi wartość uniwersalną, albo jest udziałem 
wszystkich ludzi bez wyjątku, przynajmniej potencjalnie, czyli w tym 
znaczeniu, że z partycypacji w dobru wspólnym, jego tworzeniu i podzia-
le, nie można wykluczyć nikogo, albo przestaje być dobrem wspólnym. 
Nie należy zatem utożsamiać dobra wspólnego ani z racją stanu, ani też 
z interesem społecznym, bo racja stanu jednych społeczności nie musi 
się pokrywać z racją stanu innych społeczności, a tzw. interes społeczny 
często bywa interesem tylko określonej grupy społecznej. Tak rozumiane 
dobro społeczne, jest dobrem wspólnym zewnętrznym, formułowanym, 
jako cel nałożony danej społeczności niejako z zewnątrz, np. przez 
władzę, gremia opiniotwórcze itp7.

Natomiast nas interesuje dobro wspólne wewnętrzne, czyli dobro 
całej zbiorowości ludzkiej i wszystkich jej części. Takie dobro nie jest 
tylko sumą dóbr jednostkowych, ale czymś daleko więcej. Nie stoi ono 
w opozycji do dobra jednostkowego, bo dobro jednostkowe jest reali-
zowane, między innymi przez dobro wspólne8.

Dobro wspólne zaczyna się już realizować na etapie możliwości 
uczestnictwa w jego tworzeniu. Kolejne cechy dobra wspólnego wskazuje 
ks. Józef Majka. Jego zdaniem dobro wspólne implikuje redystrybucję, 

6 J. Majka, Wprowadzenie do encykliki „Populorum progressio”, w: Paweł VI, Popu-
lorum progressio, Paris 1968, s. 26.

7 Por. J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 158.
8 Por. tamże, s. 158.
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czyli jakieś rozdzielenie pomiędzy ludzi, by mogło stać się udziałem 
wszystkich.

Dobro wspólne kształtuje ład społeczny. Na jego straży stoi władza 
społeczna, a jej celem ma być służba dobru wspólnemu. Dobro wspól-
ne wreszcie musi być godziwe, to znaczy dobre w sensie moralnym 
i umożliwiające autentyczne doskonalenie ludzi9. 

Dobro wspólne nadto winno integrować wartość życia (aspekt etyczny) 
z jakością życia (aspekt pragmatyczny). Wartość życia to jego sens, jaki 
odnajdujemy w czynieniu dobra, w egzystencji na sposób daru i w podej-
mowaniu codziennego krzyża. Natomiast jakość życia wynika ze standardu 
gospodarczego. Samej jakości życia nie należy jednak ograniczać tylko 
do pewnego poziomu, komfortu życia. „Można spotkać się coraz częściej 
z przekonaniem, iż właściwy rozwój jest możliwy wtedy, kiedy do dyspo-
zycji pełnego rozwoju człowieka stoją wystarczające środki oraz warunki 
niezbędne, utrzymane w odpowiedniej proporcji”10. Do jakości życia nie 
wystarczy zatem odpowiedni zasób wartości materialnych, czy właściwy 
poziom usług, niezbędna jest jeszcze jakaś świadomość panowania nad 
tymi środkami i ich zależności od naszych osobowych dyspozycji. O ja-
kości życia decydują także czynniki duchowe: poczucie bezpieczeństwa, 
klimat miłości i życzliwości ze strony otoczenia oraz możliwość realizacji 
własnych aspiracji życiowych. To te właśnie, ostatnie czynniki zwiększają 
„komfort psychiczny życia”11. Integracja wartości życia z jakością życia 
nie jest łatwa, bo często te dwie rzeczywistości stoją do siebie w opozycji. 
Ma to miejsce wówczas, gdy wartość życia, wymagająca osobistej ascezy, 
zderza się z dążeniem do budowania jakości życia w oparciu o postawę 
konsumpcyjną. Integracja wartości i jakości życia stanowi jeden z ważnych 
etapów dialogu na temat dobra wspólnego.

2. dialog elementem składowym dobra wspólnego

„Rozwój jednostki ludzkiej koniecznie wymaga kontaktowania się 
z innymi istotami ludzkimi. Ten kontakt musi być międzypodmiotowy, 

9 Por. tamże, s. 171.
10 J. Krucina, Odpowiedź Kościoła na apel cywilizacji technicznej, w: Jakość życia. 

Człowiek wobec cywilizacji technicznej, red. J. Krucina, Wrocław 1977, s. 2��.
11 Por. J. Wal, Jakość życia w świetle katolickiej nauki społecznej, w: Zmieniające 

się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 6, red. T. Wawak, Kraków 
200�, s. �5–4�. 
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tak aby respektował wartości ludzkie innych. Jedynie we wzajemnym 
dawaniu i otrzymywaniu można osiągnąć pełna godność ludzką”12. Nie 
da się realizować dobra wspólnego bez poszanowania godności osobo-
wej każdego człowieka. Dlatego musimy postawić pytanie w jaki sposób 
godność osobowa człowieka w dialogu jest nie tylko szanowana, ale także 
dowartościowywana? Dokonuje się to na trzy sposoby. Dialog wychodzi 
od uznania transcendentnej godności człowieka, z której wynika niezby-
walność i nienaruszalność jego podstawowych praw. W dialogu, poprzez 
partnerstwo odniesień, akcentowana jest równość wszystkich ludzi w ich 
godności, jest to zarówno prawo do równości, jak i równość praw. Dialog 
również wskazuje na korelatywność praw i obowiązków, to znaczy, że 
odpowiednikiem naszych praw są obowiązki płynące z analogicznych 
praw innych1�. Dialog jest dobrem wspólnym przez promocję godności 
ludzkiej i upowszechnianie, stanowiących jej konsekwencję praw człowie-
ka. Zadanie jego na tym się jednak nie kończy. Jest on także skutecznym 
narzędziem wypracowywania spójnej koncepcji praw człowieka oraz 
integracji uprawnień i powinności ludzkich (uprawnienia bardziej są 
akcentowane w cywilizacji euroatlantyckiej, natomiast w cywilizacjach 
wschodnich zdecydowany priorytet mają powinności)14. W dialogu doko-
nuje się równocześnie: „przypominanie, wyjaśnianie, obrona i promocja 
praw człowieka”15. Między dialogiem a godnością występuje swoiste 
sprzężenie zwrotne. Dialog uwypukla godność człowieka i przysługujące 
mu prawa, godność zaś zwraca uwagę na jego dialogiczne powołanie. 
Godność człowieka odsłania bowiem dwa dialogiczne atrybuty jego oso-
bowości: bytowanie dialogalne (człowiek może się w pełni rozwijać tylko 
we wspólnocie z innymi ludźmi) i racjonalne dowartościowanie (istotnym 
przejawem godności jest rozumność, wspólne wszystkim ludziom struktury 
umysłowe oraz takie same prawidła poznawcze)16.

12 C.J. van der Poel, W poszukiwaniu wartości ludzkich, Warszawa 1979, s. 11.
1� Por. J.J. Kondziela, Osoba we wspólnocie, Katowice 1987, s. 42n.
14 Por. B. Quelquejeu, Approche et situation philosophiques de droit de l’ homme, 

w: Droits de l’homme défi pour la charité, presentation P. Huot-Pleuroux, Paris 198�, 
s. 86n.

15 Por. J. Kowalski, Od Platona i Arystotelesa do Organizacji Narodów Zjednoczonych 
i Benedykta XVI. Historia odkrywania podstawowych praw człowieka, w: W prostocie prawdy, 
w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane Ks. prof. zw. dr. hab. Janowi Walowi, 
red. T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski, Kraków 2008, s. �12.

16 Por. J.J. Kondziela, Osoba we wspólnocie, dz. cyt., s. 42. 
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Dialog jest ważnym elementem składowym dobra wspólnego także 
z tej racji, że stanowi przejaw kultury solidarności. W dialogu mamy 
do czynienia z dwoma rodzajami poznania, z poznaniem rozumiejącym 
i poznaniem uczestniczącym. Poznając, uczymy się rozumieć nie tylko 
prawdę stanowiącą przedmiot lub temat konkretnego dialogu, ale także 
usiłujemy zrozumieć drugiego człowieka, z którym aktualnie prowadzimy 
dialog. Co więcej w tym drugim wypadku z poznaniem rozumiejącym, 
będącym rozumieniem dynamicznym, bo „Rzeczywistość ludzka nie 
jest statyczna”17 łączy się poznanie uczestniczące, które jest jakąś formą 
współ-czucia. „Poprzez współczucie (uwaga własna: rozumiane jako 
współ-czucie) poznajemy wstyd, radość, smutek, niepokój innych. A po-
znajemy w ten sposób, że sami zaczynamy się wstydzić, smucić, cieszyć, 
niepokoić, cierpieć. Gdy ty się śmiejesz i ja się śmieję, gdy ty płaczesz 
i ja płaczę. Ja i ty stajemy się jak dwa rezonujące na siebie instrumenty 
muzyczne”18. Konsekwencją poznania uczestniczącego stają się solidarne 
zachowania. „Solidarność nie jest tylko sympatią, współczuciem, zainte-
resowaniem losem bliźniego, lecz realnym zobowiązaniem [...]. Jest ona 
mocną i trwałą wolą angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli 
dobra każdego i wszystkich, wszyscy bowiem jesteśmy odpowiedzialni 
za wszystkich”19. W tym kontekście solidarność nie jest tylko postawą 
człowieka w odniesieniu do bliźnich, ale winna stać się zasadą całego 
życia społecznego20. Dialog wnosi do kultury solidarności niezwykle 
cenną rzecz, a mianowicie personalizuje działanie tej zasady.

Dialog wreszcie stanowi dobro wspólne także z tego powodu iż 
posiada zdolność wypracowywania zasad i osiągania kompromisów 
umożliwiających harmonijne współżycie społeczne. Wprawdzie do tych 
zasad można dojść także na drodze monologicznej (dedukcyjnej)21, ale 
już wypracowanie kompromisów, byłoby niemożliwe bez społecznego 
dialogu. Jest rzeczą charakterystyczną, iż na kreatywne walory dialogu 

17 C.J. van der Poel, W poszukiwaniu wartości ludzkich, dz. cyt., s. 21.
18 J. Tischner, Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków 1999, s. 15.
19 J. Majka, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988, s. 495.
20 Por. H. Skorowski, Solidarność, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana 

Pawła II, red. ks. A. Zwoliński, Radom 200�, s. 471, kol. 1.
21 Takie monologi są w gruncie rzeczy też dialogami, tylko że dialogami inten-

cjonalnymi (ewokowanymi) – por. J. Wal, Słowo w dialogicznej przestrzeni obcowania, 
w: Przez słowo – w słowach – o słowach, red. T. Borutka, A. Węgrzyniak [współudział 
A. Matuszek], Bielsko Biała 2009, s. �2.
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w tym względzie, zwracał uwagę, już w 1916 roku Michał Dobrzyński, 
nadając swoim refleksjom, właśnie formę Dialogu o zasadach i kom-
promisach22. 

3. pogłębienie prawdy o dobru wspólnym w dialogu

Dobro wspólne winno stać się tematem różnorodnych refleksji 
w dialogu. Zwróciliśmy już uwagę, że dobro wspólne znajduje swoje 
uzasadnienie na bazie prawa naturalnego. „Głębsze rozumienie prawa 
naturalnego – co podkreśla Bernard Häring – może stanowić ważny punkt 
centralny, gdzie spotykają się, by współpracować w dążeniu do bardziej 
braterskiego świata i pokoju na ziemi wszyscy ludzie...”2�. Problem jednak 
polega na tym, że niektórzy kwestionują istnienie prawa naturalnego, 
np. pozytywiści prawni nie mówią o źródłach prawa, tylko o źródłach 
stanowienia prawa, zaś spośród tych którzy tego nie czynią wielu uważa, 
że prawo naturalne jest niezmienne w swojej istocie, podlega jednak 
zmianom w swoim istnieniu, w zależności od epoki historycznej, czy 
kręgu kulturowego. Joseph Arntz pisze: „Jeżeli punktem wyjścia jest 
natura niezmienna, to wszystko pozostałe jest zmianą naszego poznania 
owego niezmiennego faktu24.

Dialog w tej materii ma służyć nie tylko uznaniu prawa natural-
nego, ale także nakreśleniu wyraźnych granic pomiędzy jego istotą, 
a istnieniem, bo jeśli się tego nie uczyni prawo naturalne będzie rela-
tywizowane. 

Drugim ważnym przedmiotem dialogu w tej dziedzinie stał się prob-
lem realizacji dobra wspólnego w dobie globalizacji. Chodzi zwłaszcza 
o funkcjonowanie zasad społecznych: pomocniczości i solidarności 
w globalizującym się świecie. Jan Paweł II wyraźnie nakreślił potrzebę 
globalizacji solidarności25. W dobie zachodzących przemian cywilizacyj-
nych niezbędna jest także, jak się wydaje globalizacja pomocniczości. 
Jest ona szczególnie aktualna choćby w takich sytuacjach, jak redukcja 

22 Por. M. Dobrzyński, Zasady i kompromisy. Wybór pism, opr. W. Bernacki, Kraków 
2001, s. 268–29�.

2� B. Häring, Moralność jest dla ludzi. Etyka chrześcijańskiego personalizmu, War-
szawa 1978, s. 169.

24 J. Arntz, Prawo naturalne i jego dzieje, „Concilium” 1–10(1968), s. �71.
25 Por. Jan Paweł II, Potrzebna jest globalizacja solidarności. Przemówienie do ludzi 

pracy, 1 maja 2000, w: J. Orzeszyna, Kościół wobec globalizacji, Kraków, 200�, s. 88.
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zadłużenia, zwłaszcza gdy społeczeństwa nie ponoszą winy za zaciągnięte 
długi, a spłata zadłużenia stała się faktycznie niemożliwa26. Analogiczna 
kwestia dotyczy pomocy instytucji międzynarodowych w przezwyciężaniu 
opóźnień rozwojowych całych społeczeństw i narodów. Stosunek zasady 
pomocniczości do zasady solidarności jest komplementarny. „Można 
powiedzieć, że zasada pomocniczości zakłada zasadę solidarności, ale 
się z nią nie utożsamia”27. Ponieważ te dwie zasady warunkują reali-
zację dobra wspólnego dialog winien doprowadzić w realizacji zasady 
pomocniczości do tego, by uprawnieniom „od dołu” ściśle odpowiadały 
obowiązki „od góry” oraz by konieczna interwencja „od góry”, nie na-
ruszała zasad: autonomii, samostanowienia, przedsiębiorczości, kompe-
tencji własnej i odpowiedzialności, tych, którzy w hierarchii społecznej 
stoją niżej28. Z kolei, gdy chodzi o zasadę solidarności dialog winien 
kształtować postawę uczestnictwa tych „co na dole” i odpowiedzialności 
za społeczności i wspólnoty wyższego rzędu, te ostatnie zaś muszą się 
wyrzec fiskalizmu, pazerności i marnotrawienia środków, chociażby na: 
sztuczne potrzeby, biurokratyczne przerosty, czy chybione inwestycje.

Trzeci obszar dialogowy na temat dobra wspólnego wiąże się z budo-
waniem w świecie cywilizacji miłości. Każde dobro, także dobro wspólne 
stanowi bowiem owoc miłości. „Koncepcja «cywilizacji miłości» wyrasta 
swymi korzeniami z nauki Soboru Watykańskiego II, który w konstytucji 
Gaudium et spes podjął radykalny program humanizacji świata”29. Bu-
dowanie w świecie cywilizacji miłości obejmuje następujące problemy: 
rozwój cywilizacji życia, opcję preferencyjną na rzecz ubogich oraz awans 
kulturalny świata. Potrzeba dialogu na rzecz ugruntowywania cywiliza-
cji życia, wynika z dwóch powodów. Na pierwszy z nich wskazuje Jan 
Paweł II w encyklice Evangelium vitae podkreślając, że konsekwencje 
oderwania wolności od obiektywnej prawdy są bardzo niebezpieczne 
dla życia społecznego (EV, 96). Terroryzm i zamachy na życie ludzkie 
są tego wyraźnym dowodem. Równie niebezpieczne jest, co wcześniej 
podkreślił ten sam autor, rozerwanie związku miłości z odpowiedzial-
nością. Odpowiedzialność za miłość sprowadza się do odpowiedzialności 

26 Por. tamże, s. 88.
27 T. Borutka, Propedeutyka katolickiej nauki społecznej, w: T. Borutka, J. Mazur, 

A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, Częstochowa 1999, s. 6�.
28 Por. tamże, s. 61n.
29 J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości, Sandomierz 1987, s. 540.

rEalizacJa	dobra	wsPólnEgo	w	dialogu	i	PoPrzEz	dialog



68

za osobę, z niej wypływa i do niej też powraca. Dlatego właśnie jest to 
odpowiedzialność ogromna. Ale ogrom jej rozumie tylko ten, kto ma 
gruntowne poczucie wartości osoby�0. Sankcjonowanie przez różne 
parlamenty aborcji i eutanazji świadczy o tym, że wielu współczesnych 
polityków miłości z odpowiedzialnością nie łączy. Dlatego niezbędny 
jest w tej materii twórczy dialog.

Kolejny wielki temat dialogu w aspekcie budowania cywilizacji miłości 
to opcja preferencyjna na rzecz ubogich. Opcja preferencyjna na rzecz ubo-
gich stanowi specjalny rodzaj pierwszeństwa, jaki powinien być przyznany 
ludziom wielorako ubogim. Opcję preferencyjną na rzecz ubogich, zwykle 
łączy się z ewangelicznym błogosławieństwem ubogich (por. Mt 5, �–12). 
Jest jednak pewna różnica. Ewangeliczni, ubodzy, prostaczkowie, mali, 
to mężczyźni i kobiety, którzy dobrowolnie wybrali taki styl życia�1. Przy 
opcji preferencyjnej chodzi o ludzi doświadczonych przez los. Część z nich 
być może zaakceptowała swoja trudną sytuację, ale wielu się buntuje i ma 
poczucie krzywdy. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich dotyczy także 
ludzi, którzy z własnej winy popadli w nędzę, zwłaszcza, nędzę moralną. 
Opcja ta nie jest partykularyzmem, ani sekciarstwem�2. 

Ludzie biedni potrzebują szczególnej pomocy innych, pomocy dla 
samopomocy. Także ci którzy dobrowolnie zeszli na margines życia 
wymagają pedagogicznego wsparcia i kwalifikowanej opieki. Bez takiej 
pomocy trudno byłoby mówić o humanizacji społeczeństwa. Aleksander 
Kamiński podaje kilka cech nowoczesnej i skutecznej pomocy ludziom 
wielorako ubogim. Po pierwsze winna być ona unaukowiona (diagnoza 
społeczna, wywiad środowiskowy). Zasadniczym miejscem jej świadcze-
nia mają być: rodzina oraz środowiska lokalne. Czynności opiekuńcze 
należy pedagogizować. Przypadki wymagające opieki kwalifikowanej 
muszą być realizowane przez profesjonalistów, a nie wolontariuszy. 
Należy kłaść wreszcie szczególny nacisk na profilaktykę opiekuńczą��. 
Ale opcja preferencyjna na rzecz ubogich ma jeszcze inny wymiar. Jest 
to wymiar perspektywiczny. „Chleb dzielony” dzisiaj, staje się źródłem 
pokoju społecznego. Miłosierdzie dzisiejsze przygotowuje sprawiedliwość 

�0 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Londyn 1965, s. 105.
�1 Por. J.F. Six, Les Béatitudes aujourd’hui, Paris 1984, s. 89.
�2 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwo-

lenia”, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, Rzym – Lublin 1987, s. �97.
�� Por. A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1980, s. 8�.
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jutra�4. Trzecim nurtem dialogu w ramach budowania cywilizacji miłości 
jest awans kulturalny świata. Na to zagadnienie kładł wielki nacisk Jan 
Paweł II powołując do spraw dialogu z kulturami Papieską Radę do 
Spraw Kultury. Zwykle odróżnia się cywilizację od kultury. Cywilizacja 
jest pojęciem szerszym, bo obejmuje zarówno naturę, jak i kulturę. 
Podobno istnieje około 200 definicji kultury�5. Jedną z lepszych definicji 
kultury sformułował Hervé Carrier. W jego ujęciu „Kultura to, świat 
zhumanizowany, tworzony świadomie i nieświadomie we wspólnocie, 
mający swoją reprezentację przeszłości i swój projekt przyszłości, własne 
instytucje i własne wytwory typiczne, swoje zwyczaje i swoje wierzenia, 
swoje aktywności i swe właściwości charakterystyczne, swój oryginalny 
sposób komunikacji, pracy, celebrowania i świętowania, tworzenia techniki 
oraz dzieła objawiające swego ducha, a także swoje wartości ostateczne”�6. 
Kultura pełni rolę służebną wobec ludzi. Jest dobrem zbiorowym, wspól-
nym całej ludzkości. Bardzo często jednak kultura pełni także funkcję 
służebną wobec grup partykularnych�7. Przykładem tego jest chociażby 
kultura ludowa. Te dwie funkcje służebne nie muszą i nie powinny stać 
do siebie w opozycji. Stałyby zaś w opozycji, gdyby ta druga funkcja słu-
żebna miała charakter hermetyczny, dyskryminujący innych uczestników 
życia kulturalnego. Dlatego właśnie potrzebny jest dialog kultur. Dialog 
kulturowy jest nieodzowny, zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, także 
z tej racji, że ludzkość przeżywa wstrząs kulturalny spowodowany nowymi 
formami urbanizacji i industrializacji, naciskiem środków społecznego 
przekazu oraz oddziaływaniem przemysłu kulturowego�8. Centralnym 
punktem dialogu kulturowego jest właściwe umiejscowienie logosu i etosu 
w życiu kulturalnym. Logos jest transcendentny w stosunku do etosu „po-
przedza go tak, jak myśl poprzedza czyn, zasada – działanie, cel – środki, 
teoria – praktykę, a potrzeba – zaspokojenie”�9. Mówiąc o transcendencji 
logosu mamy na uwadze porządek istotowy, w porządku istnieniowym 

�4 Por. Toi aussi fais de même. La charité pour aujourd’hui. Textes de Jean Rodhain, 
Paris 1980, s. 144n.

�5 Por. J. Krasiński, Przez wiarę i nadzieję..., dz. cyt., s. 5��.
�6 H. Carrier, Évangile et cultures de Léon XIII à Jean Paul II, Paris 1987, s. 19n. 

[tłumaczenie definicji własne].
�7 Por. M. Czerwiński, Profile kultury, Warszawa 1978, s. �8 n.
�8 Por. H. Carrier, Działalność Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu z kulturami, w: Jan 

Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. ��8.
�9 Rozmyślania o cywilizacji, red. J. Baradziej, J. Goćkowski, Kraków 1997, s. 1�9.
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etos bywa często pierwszy, wola bowiem w jakiejś mierze warunkuje 
poznanie. Zdaniem Jana Pawła II, aby awans kulturalny świata nie ule-
gał zakłóceniom należy przestrzegać następujących zasad: respektować 
odpowiedzialną wolność twórczości, rozwijać różne formy współpracy 
kulturalnej, poszukiwać w kulturze wartości uniwersalnych, wreszcie 
służyć poprzez kulturę człowiekowi integralnie rozumianemu40.

4. dobro wspólne: koegzystencji, kooperacji i transformacji 
– skutkiem i owocem dialogu

Dialogi podejmujące w różnej formie zagadnienie dobra wspólnego 
są zwykle dialogami praktycznymi.

Dialog służy dobru wspólnemu także wówczas, gdy prowadząc go 
na różne tematy, nawet teoretyczne, przechodzimy do etapu wytycza-
nia płaszczyzn współdziałania, pragnąc „czynić prawdę miłości” (por. 
Ef 4, 15)41. 

„Grzechem głównym różnych spotkań jest to, że często nic z nich 
nie wynika. Ludzie porozmawiają ze sobą, wymienią poglądy, rozcho-
dzą się i życie biegnie dalej normalnym torem. Tymczasem prawda 
i dobro zobowiązują. Nie wystarczy w dialogu znaleźć prawdę i dobro. 
Należy ustalić w jaki sposób te wartości będą chronione, respektowane, 
promowane i urzeczywistniane. Dlatego ostatnią fazą dialogu musi być 
wytyczenie płaszczyzn współdziałania”42.

W wytyczaniu płaszczyzn współdziałania chodzi o obszary ludzkiej 
koaktywności podialogowej. Nie tylko jednak same obszary są tutaj 
ważne. Należy na tym etapie dialogu zwrócić także uwagę na środki 
i sposoby działania, wybierając takie, które byłyby obiektywnie dobre 
(bo cel nie uświęca środków), a zarazem skuteczne, to znaczy gwaran-
towałyby nie tylko przyjazną i życzliwą koegzystencję (współistnienie), 
twórczą i owocną kooperację (współdziałanie), ale także prowadziłyby 
do zamierzonej i skutecznej transformacji (przemiany rzeczywistości), 
zgodnej z ustaleniami dialogu.

40 Por. Jan Paweł II, Wolność, współdziałanie, uniwersalność, służba człowiekowi 
– warunkami prawdziwego rozwoju kultury. Przemówienie do naukowców i przedstawicieli 
świata uniwersyteckiego – Madryt, 3 listopada 1982, w: Jan Paweł II, Wiara i kultura..., 
dz. cyt. s. 188n.

41 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 122.
42 J. Wal, Vademecum dialogu, Kraków 1998, s. 112.
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Z doświadczenia życiowego wiemy, ze zaplanować coś, to jedno, 
a zrealizować, to drugie. Plany mogą pokrzyżować nieprzewidziane 
okoliczności, ale także nasza własna nieudolność, rutyna, czy zwyczajne 
lenistwo. Dlatego tak ważne są w okresie podialogowym czynniki wspo-
magające realizację ustaleń procesu dialogowego. Jeśli je wprowadzimy 
w nasze życie dialog będzie humanizował nie tylko dzieje ludzkie, ale tak-
że nas samych i naszą pracę. Chodzi tutaj o uaktywnienie następujących 
funkcji humanizacyjnych: motywacyjnej, inspirującej i wychowawczej4�. 
Należy na tym miejscu wspomnieć jeszcze o jednej funkcji, a miano-
wicie funkcji racjonalizacyjnej44. Stopień aktywności człowieka zależy 
od głębi jego motywacji. Motywacja może mieć charakter naturalny, 
lub nadprzyrodzony (religijny). W motywacji naturalnej doniosłą rolę 
odgrywają trzy potrzeby, związane z osobowym dowartościowaniem: 
potrzeba dokonań, potrzeba przynależności i potrzeba znaczenia45 
Optymalny układ motywacyjny występuje wówczas, gdy te dwa rodzaje 
motywacji harmonijnie się ze sobą łączą.

Realizacja ustaleń dialogu, nie powinna być sztampowa, schema-
tyczna, ma zawierać w sobie elementy innowacyjności. Inspiracji do 
innowacyjności należy szukać w naszych osobistych uzdolnieniach, pre-
dyspozycjach osobowych, zamiłowaniach, kompetencjach zawodowych, 
czy doświadczeniach życiowych.

Należy nadto zadbać, by realizacja ustaleń dialogu, miała element 
samowychowawczy i służyła naszemu osobistemu doskonaleniu. Aby tak 
się stało działaniu, jakie podejmujemy w tej dziedzinie, musi towarzy-
szyć refleksja, pokora i zdrowy krytycyzm. Pouczający może być w tym 
względzie przykład innych, a także umiejętność uczenia się nie tylko na 
błędach cudzych, ale także na naszych własnych błędach.

Na końcu trzeba wreszcie wspomnieć o elemencie racjonalizacyj-
nym, który zmierza zarówno do usprawnienia samej organizacji pracy 

4� Por. W. Jędrzycki, Humanizacja pracy i kierowania, Warszawa 1978, s. 145.
44 Por. J. Wal, Dialog a zarządzanie w nauce społecznej Kościoła, w: Zmieniające 

się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. �, red. T. Wawak, Kraków 
2000, s. 85.

45 Por. E. Grifin, Język przyjaźni, Warszawa 1994, s. 64n. Emory Griffin mówi nie 
o „potrzebie znaczenia tylko o potrzebie władzy”, ale potrzeba władzy jest tylko jed-
nym z przejawów, choć może najczęściej dochodzącym do głosu, potrzeby znaczenia. 
Natomiast „potrzebę dokonań” należałoby tutaj identyfikować z szeroko rozumianą 
„potrzebą twórczości”, będącą wyrazem samorealizacji.
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i współdziałania, jak też pragnie uczynić bardziej efektywnym cały proces 
realizacji ustaleń dialogu.

Szczególną rolę w realizacji ustaleń dialogu spełniają: asertywność 
i empatia. Asertywność „...oznacza zdolność człowieka do szczerego, 
zrównoważonego i precyzyjnego wyrażania własnych myśli, przekonań, 
przeżyć i pragnień, w sposób akceptowany społecznie, przyznając jed-
nocześnie innym ludziom prawo do czynienia tego samego”46. Aser-
tywność należy do kategorii zachowań społecznych, a więc można się 
jej uczyć47. Wydaje się jednak, iż w tej materii znaczącą rolę odgrywają 
także wrodzone predyspozycje osobowe. Z kolei empatia, to nic innego 
jak zdolność wczuwania się w niepowtarzalny świat drugiego człowieka, 
bez utożsamiania się z nim oraz gotowość uczestnictwa w tajemnicy jego 
osobowego życia48. Także empatia stanowi zespól cech wrodzonych oraz 
nabytych przez wychowanie i samowychowanie. Asertywność w procesie 
realizacji ustaleń dialogu gwarantuje z jednej strony nieodzowną dyna-
mikę własnej aktywności, z drugiej zaś równorzędność relacji osób w tej 
realizacji uczestniczących. Z kolei empatia pozwala nam zrozumieć re-
akcje innych ludzi oraz poprzez właściwą aktywizację lepiej wykorzystać 
twórczy potencjał tkwiący w ich osobowości.

Realizacja ustaleń dialogu winna najpierw ugruntowywać ich koegzy-
stencję. Współistnienie z innymi ludźmi ma charakter egzystencjalnego 
dramatu dlatego może także rodzić: strach, nerwowość, lęk i być źródłem 
stresów. Powoduje to zaburzenie postawy bezpieczeństwa. Przeciwień-
stwem poczucia zagrożenia jest bytowanie w pokoju. Bytowanie w pokoju 
wiążę się z dwoma egzystencjalnymi atrybutami: świadomością braku 
jakichkolwiek zagrożeń egzystencjalnych ze strony drugiego człowieka 
oraz z poczuciem współuczestniczenia w dziele integralnego rozwoju 
jednostek i całych społeczeństw49. Można zatem powiedzieć, że pokój 
stanowi pełną rezygnację ze stosowania jakiejkolwiek formy przemocy, 
zarówno personalnej, jak i strukturalnej, przy równoczesnym trwałym 
zaangażowaniu na rzecz integralnego rozwoju całego i każdego czło-

46 M. Dziewiecki, Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka, w: Studia 
z psychologii rozwoju, red. ks. J. Makselon, Kraków 2002, s. 69.

47 por. R. Alberti, M. Emmons, Asertwność, Gdańsk 200�, s. 2�0.
48 Por. M. Dziewiecki, Empatia i asertywność..., art. cyt., s. 57n.
49 Por. J. Kondziela, Badania nad pokojem. Teoria i jej zastosowanie, Warszawa 

1974, s. 79n.
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wieka oraz wszystkich ludzi. Trzeba jednak pamiętać, że o bytowaniu 
w pokoju decyduje obok dwu wymienionych czynników: braku zagrożenia 
i możliwości uczestnictwa w rozwoju, także trzeci, a mianowicie osobowe 
poczucie spełnienia. Mamy w nim do czynienia ze spokojem sumienia, 
świadomością realizacji życiowych aspiracji oraz doświadczeniem własnej 
tożsamości i wartości. Zasadnym zatem jest przekonanie, że realizacja 
ustaleń dialogu, chociaż nie zlikwiduje wszystkich egzystencjalnych 
lęków, niepokojów i niepewności, to jednak wiele z nich wyeliminuje, 
przełamując uprzedzenia, stereotypy myślowe, czy brak zaufania do 
ludzi, a więc ułatwi naszą pokojową koegzystencję z nimi. W świetle 
przedstawionych wywodów koegzystencja ma charakter aktywny, wyraża 
się kooperacją. Jednym z ważnych przejawów kooperacji jest realizo-
wanie ustaleń dialogów. To niesie ze sobą niewątpliwe ryzyko. Ale nie 
podjecie takiego ryzyka też byłoby ryzykiem. Podejmowanie tego typu 
ryzyka w całej rozciągłości mieści się w kategoriach racjonalności50. 

Skuteczność współdziałania w realizacji ustaleń dialogu, zależy 
zasadniczo od czterech czynników: głębi zaangażowania osobowego, 
kompetencji własnych, predyspozycji psychicznych i doświadczenia 
dialogowego. Ten typ zaangażowania, jakim jest współdziałanie w re-
alizacji ustaleń dialogu można nazwać za Serge Moscovici altruizmem. 
Wyodrębnia on trzy rodzaje altruizmu: altruizm oczekujący (mający 
na celu podtrzymywanie stosunków międzyludzkich i zmniejszenie 
dystansu miedzy osobami); altruizm normatywny (polegający na respek-
towaniu nakazów moralnych i norm odpowiedzialności) oraz altruizm 
uczestniczący (wyzwalający zaangażowanie jednostek ze względu na 
wartość dobra wspólnego)51. W przypadku realizacji ustaleń dialogu 
zwykle mamy do czynienia z wszystkimi trzema formami altruizmu. 
Ale to nie wyczerpuje zagadnienia. Altruizm, jak podkreślał w jednym 
z telewizyjnych wywiadów o. Innocenty Bocheński zawsze wiążę się 
z elementem daru, ofiary, poświęcenia, a więc rezygnacji z jakiejś części 
siebie na rzecz innych. Każde współdziałanie jednak, ma także drugą 
stronę medalu: jest to: „życiowa przygoda”, szansa, zafascynowanie 
tajemnicą, pragnienie własnego wewnętrznego ubogacenia. Tego nie 

50 Por. S. Borzym, Obecność ryzyka. Szkice z filozofii powszechnej, Warszawa 1998, 
s. 177.

51 Por. Psychologia społeczna w relacji ja – inni, red. S. Moscovici, Warszawa 1998, 
s. 67n.
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można zadekretować, wymagać, żądać, czy wymuszać, ale tego należy 
oczekiwać, spodziewać się, życzyć sobie ze strony innych.

Celem podialogowej kooperacji jest transformacja rzeczywisto-
ści, zgodnie z ustaleniami dialogu. Chodzi o coraz to pełniejsze życie 
w prawdzie, pomnażanie dobra wspólnego i doskonalenie świata. Taka 
transformacja wymaga cierpliwości.

Chodzi o cierpliwość podwójną: w stosunku do procesów kultu-
rowych które inicjujemy poprzez współpracę podialogową, ale także 
w stosunku do ludzi, z którymi inicjujemy te procesy. Niemniej ważna niż 
cierpliwość jest tutaj odwaga egzystencjalna, która jest „...gotowością do 
podejmowania wysiłku w wytrwałym zmaganiu się z trudnościami, jako 
odpowiedź na to, co dla człowieka ważne i wartościowe”52. Istotnymi 
komponentami takiej odwagi są: rozwaga, wytrwałość i decyzyjność5�. 
Rozwaga polega na roztropności, wytrwałość koresponduje z cierpli-
wością, a decyzyjność bliska jest stanowczości.

 Podejmowanie dialogu, konsekwentna realizacja jego ustaleń, 
to droga mądrości. Człowiek mądry ustawicznie szuka pełnej prawdy 
i dobra, zwłaszcza dobra wspólnego. „Mądrość jest pojęciem z pogranicza 
filozofii i teologii, jest połączeniem wiedzy z dobrocią serca i sięganiem 
ku nieskończoności i wieczności”54.

zusammenfassung

Der Beitrag diskutiert die Frage der Verwirklichung des Gemeinwohls im 
Dialog und durch den Dialog. Zu Beginn versucht man, das Gemeinwohls zu 
definieren und auf seine verschiedenen Aspekte zu weisen. Der Dialog allein ist 
ein gemeinsames Gut. Nicht nur weil es zu suchen hilft, sondern auch, weil es das 
Gefühl der Würde des Menschen stärkt. Er ist auch ein Ausdruck einer Kultur der 
Solidarität und zur Erleichterung einer harmonischen gesellschaftlichen Verkehr 
und zur Verbesserung der Beziehungen führt.

Im weiteren zieht er die Aufmerksamkeit auf wichtige Fragen im Zusammen-
hang mit dem Gemeinwohl, die Gegenstand eines ständigen Dialogs sein müssen. 
Dies sind Fragen des Naturrechts, die Umsetzung der Grundsätze der Subsidiarität 
und Solidarität in einer globalisierten Welt und eine Zivilisation der Liebe in der 

52 Z. Wójcik, Odwaga egzystencjalna. Próba psychologicznej definicji odwagi w oparciu 
o założenia Paula Tillicha, w: Człowiek przełomu tysiącleci..., dz. cyt., s. 85.

5� Por. tamże, s. 85.
54 W.J. Cynarski, Proces globalizacji. Dialog kultur, czy konflikt wartości?, Rzeszów 

2002, s. 151.
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Welt (deren Hauptkomponenten sind: die Sorge um das menschliche Leben zu 
bauen, die vorrangige Option für die Armen und kulturellen Fortschritt der Welt). 
Die Liebe bringt immer die guten Früchte.

Das Gemeinwohl des Dialogs, als dessen Resultat und die Frucht, sind: die 
Verbesserung der friedlichen Koexistenz von Menschen, die Entwicklung einer 
umfassenden kooperativen Partnerschaft, die das Thema des Dialogs und der 
Umsetzung der tatsächlichen Feststellungen enthält, aber auch die Transformation, 
die garantiert: besseres Leben in der Wahrheit, multipliziert das Gemeinwohl und 
die Humanisierung der Geschichte. 

Die Abschlusserklärung des Beitrags stellt fest, dass der Dialog der Weg der 
Weisheit ist, weil sie die Erkenntnis der Güte des Herzens vereint und geht in die 
Unendlichkeit und Ewigkeit.

tłum. Bogusław Spurgjasz

rEalizacJa	dobra	wsPólnEgo	w	dialogu	i	PoPrzEz	dialog
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religia, gospodarka, korupcja
Wyzwania dla społeczności koscioła

Według konstytucji dogmatycznej Gaudium et Spes Kościół zawsze 
ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, 
tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia 
odpowiadać ludziom na ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia 
obecnego i przyszłego oraz ich wzajemnej zależności do siebie. Zachęca, 
aby poznawać i rozumieć świat w którym żyjemy. Wiele ważnych cech 
dzisiejszego świata da się naszkicować w następujący sposób: „Dziś ludz-
kość przeżywa nowy okres swojej historii, w którym głębokie i szybkie 
przemiany rozprzestrzeniają się stopniowo na cały świat. Spowodowane 
są inteligencją człowieka i jego działaniami, oddziaływują na samego 
człowieka, na jego sądy i pragnienia indywidualne i zbiorowe, na sposób 
myślenia i działania w odniesieniu do rzeczy, jak i do ludzi. Możemy 
więc już mówić o prawdziwej przemianie społecznej i kulturalnej, która 
wywiera swój wpływ również na życie religijne”1. 

Ciekawym i aktualnym tematem jest relacja religii do gospodarki 
i gospodarki do religii także w kontekście etycznym oraz konkretne 
przykłady działań uwzględniających naukę Kościoła w tej dziedzinie. 
Działalność ekonomiczna, postęp materialny muszą służyć człowieko-
wi i społeczeństwu. Człowiek poświęcający się tej dziedzinie z wiarą 

PAWEł WIńCZUK – absolwent Wyższej Szkoły Menedżerskiej Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych – licencjat. Absolwent Teologii UKSW – magisterium 
Bioenergoterapia jako przejaw działalności New Age. Interesuje się problematyką 
gospodarczą w świetle nauki Kościoła.

1 http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/wstep.php pkt. 4. 
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i nadzieją tworzy przestrzeń zbawienia i uświęcenia2. Jednakże gospo-
darka nie służy całościowemu rozwojowi człowieka, stanowi jedynie 
niezbędne tło dla doczesnego życia. Cywilizacja chrześcijańska ma 
swoje specyficzne odniesienia do życia gospodarczego. Wielkim boga-
ctwem myśli jest Pismo Święte i nauka Ojców Kościoła. Cała tradycja 
prorocka potępia oszustwa, lichwę, uciskanie biednych (Iz 58, �–11). 
W księdze Jeremiasza (Jr �1, �1–�4) i Ezechiela (por. Ez �4, 22–�1) 
zapowiedziane jest przyjście nowego Dawida, który jeszcze bardziej niż 
król Dawid będzie obrońcą ubogich i ustanowi nowe przymierze, które 
spisze w sercach wierzących. 

Ojcowie Kościoła kładli nacisk na konieczność nawrócenia, prze-
mianę ludzkich sumień wierzących niż na zmianę struktur politycznych 
i społecznych. Wzywali ludzi prowadzących działalność gospodarczą, 
aby nie uważali się za jedynych zarządców dóbr powierzonych im przez 
Boga. W myśli św. Jana Chryzostoma bogactwa należą do niektórych 
w tym celu, aby oni mogli nabyć sobie zasługi poprzez dzielenie się tymi 
dobrami z bliźnimi. Święty Bazyli tłumaczył, że bogactwo jest jak woda, 
która tryska ze studni coraz czystsza, jeżeli się ją często czerpie, gnije 
natomiast, jeżeli studnie są nieużywane�.

Nauczanie społeczne Kościoła szczególny nacisk kładzie na mo-
ralny aspekt ekonomii. Pius XI w swojej encyklice Quadragesimo 
anno, podejmuje temat relacji pomiędzy ekonomią a moralnością: 
„Albowiem, chociaż życie gospodarcze i moralność, każde w swoim 
zakresie, rządzą się swoimi prawami, jednak błędem byłoby twierdzić, 
że porządek gospodarczy i moralny są tak odległe i tak sobie obce, iż 
pierwszy zupełnie nie zależy od drugiego”4. Wobec powyższego należy 
stwierdzić, iż fundamentalnym błędem jest stwierdzenie, że biznes nie 
może być etyczny i nie podlega osądowi moralnemu. Takie sądy są wy-
nikiem myślenia według filozofii postmodernistycznej relatywizującej 
rzeczywistość. Myślenie postmodernistyczne często przypisuje termin 
nienawiści, gdy dąży się do prawdy i sprawiedliwości. To samo dotyczy 
relacji państwa i biznesu, polityki gospodarczej, skomplikowanych relacji 
w tej dziedzinie. Wszystko to podlega ocenie moralnej. Przedsiębior-

2 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, AAS 7�(1981), s. 68�–647.
� Kompendium społecznej nauki Kościoła, Kielce 2005, s. 218.
4 Tamże.
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czość funkcjonuje w konkretnych warunkach religijno-kulturowych 
oraz politycznych. To ona jest głównym motorem rozwoju materialnego 
i stanowi źródło dla utrzymania i funkcjonowania struktur państwa. 
Państwo może pobudzać rozwój gospodarczy, tworzyć warunki dla 
niego, ale też i stanowić hamulec dla rozwoju poprzez swoje działa-
nia na polu prawnym. Prezydent USA Ronald Reagan na początku 
swojej prezydentury w 1981 roku powiedział słynne zdanie „Rząd 
nie jest rozwiązaniem, rząd jest problemem”5. Znajduje to potwier-
dzenie w wielu faktach bowiem złożoność, ilość procedur, koncesji, 
niejednoznaczność przepisów, nierówność traktowania podmiotów 
gospodarczych, kosztowna biurokracja, wysokie obciążenia fiskalne 
sprawiają zły klimat dla ludzkiej inicjatywy gospodarczej, stanowią 
barierę i dodatkowy koszt. Osłabiają konkurencyjność i wprowadzają 
nerwową atmosferę. Państwo przez swoje biurokratyczne procedury 
zabiera cenny czas, który można byłoby spożytkować np. dla rodziny. 
Dochodzi jeszcze kwestia rosnącego długu publicznego i zadłużenia 
zagranicznego, wysokich ceł, które uniemożliwiają uboższym krajom 
eksportować swoje towary. Obywatele pragną, aby ich pieniądze po-
chodzące z podatków były należycie spożytkowane. Słusznie więc już 
w średniowieczu stwierdził franciszkański myśliciel Ockham, że nie 
należy mnożyć bytów bez potrzeby.

Według Jana Pawła II jednym z najważniejszych problemów systemu 
demokratycznego jest korupcja wśród władz, bowiem sprzeniewierza 
się ona jednocześnie moralności i sprawiedliwości społecznej. Szkodzi 
należytemu funkcjonowaniu państwa, wpływa na negatywne relacje 
między rządzącymi i rządzonymi, powoduje spadek zaufania do insty-
tucji publicznych, powoduje niechęć obywateli do polityki i polityków. 
Korupcja wypacza u samych podstaw rolę instytucji przedstawicielskich 
wykorzystując je jako teren politycznych przetargów, roszczeń oraz 
przysług osób protegowanych i uwikłanych w zależności rządzących. 
W taki sposób decyzje polityczne wspierają partykularne cele tych osób, 
które dysponują środkami, aby na nie wpływać, uniemożliwiając przez 
takie działania realizowanie dobra wspólnego6.

5 „Idee. Biuletyn Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicz-
nego”, 11/2009.

6 Kompendium katolickiej nauki społecznej, Kielce 2005, s. 269.
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Nauka społeczna zachęca do takich form współpracy, które są 
zdolne rozwijać dostęp państw ubogich do rynku międzynarodowego. 
Do niedawna głoszono, że kraje uboższe, aby następował w nich roz-
wój, powinny odizolować się od rynków światowych i zaufać wyłącznie 
własnym siłom. Obserwacje z ostatnich lat wykazały, że kraje, które 
obrały politykę izolacji, zatrzymały się w rozwoju, natomiast rozwinęły 
się te, które potrafiły włączyć się w system wzajemnych powiązań na 
międzynarodowym poziomie. Wobec tego można stwierdzić, że naj-
większym problemem jest uzyskanie równoprawnego dostępu do rynku 
międzynarodowego, opartego nie na jednostronnej zasadzie eksploatacji 
zasobów naturalnych, ale na lepszym pozyskaniu potencjału tkwiącego 
w ludziach. Wśród przyczyn, które w największym stopniu wywołują 
zacofanie i nędze, oprócz trudności w dostępie do rynku międzynarodo-
wego, należy wymienić analfabetyzm, niepewną sytuację żywnościową, 
brak struktur oraz usług, brak podstawowej opieki medycznej, wody 
pitnej, korupcję, niestabilność życia politycznego. Istnieje także związek 
między nędzą a brakiem wolności w zakresie podejmowania inicjatywy 
gospodarczej, a także brakiem administracji państwowej, która stwa-
rzałaby odpowiedni system wychowania i informacji7.

Prawo do rozwoju powinno być brane pod uwagę w sprawach 
związanych z kryzysem zadłużeniowym w krajach ubogich. Przyczyną 
tego kryzysu są wahania kursów waluty, spekulacje finansowe, neoko-
lonializm ekonomiczny oraz stan wewnętrzny tych państw – korupcja, 
złe gospodarowanie publicznymi finansami, niewłaściwe wykorzystanie 
pożyczek8.

Według encykliki papieża Benedykta XVI Caritas in veritate uzna-
jemy, że uzasadnione były wątpliwości Kościoła o to, czy człowiek 
sprowadzony jedynie do wymiaru technologicznego potrafi wyznaczyć 
sobie realistyczne cele i zawsze należycie posługiwać się narzędziami, 
które ma do dyspozycji. Zysk jest pożyteczny i pozytywny, jeśli jako 
środek podporządkowany jest celowi, który uzasadnia jego sens za-
równo przez sposób uzyskania go a także wykorzystania. Nastawienie 
wyłącznie na zysk, gdy jest on osiągany sposobami nagannymi, a jego 
celem ostatecznym nie jest dobro wspólne, powoduje ryzyko zniszczenia 

7 Tamże, s. 29�.
8 Tamże, s. 269.
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bogactwa i wywołania ubóstwa. Rozwój ekonomiczny, jakiego pragnął 
papież Paweł VI, miał przynieść realny wzrost, obejmujący wszystkich 
i realnie zrównoważony. Prawdą jest, że rozwój był i jest pozytywnym 
czynnikiem, który uwolnił od nędzy miliardy osób, a ostatnio umożliwił 
wielu krajom stanie się skutecznymi uczestnikami polityki międzynaro-
dowej. Należy stwierdzić, że na rozwoju ekonomicznym ciążyły i nadal 
ciążą wypaczenia i dramatyczne problemy, które obecny kryzys jeszcze 
bardziej uwydatnia. Kryzys ten stawia nas nieuchronnie przed wybo-
rami dotyczącymi w coraz większym stopniu przeznaczenia człowieka. 
Obecne osiągnięcia techniczne, relacje globalne, zgubne dla realnej 
ekonomii skutki źle spożytkowanej działalności finansowej, a nawet 
spekulatywnej, wielkie ruchy migracyjne, często tylko prowokowane, lecz 
nieodpowiednio pokierowane, niekontrolowana eksploatacja bogactw 
ziemi skłaniają dzisiaj do refleksji nad tym, jakie środki należy zasto-
sować, by znaleźć rozwiązania nie tylko nowych problemów o których 
mówił papież Paweł VI, ale także i przede wszystkim tych, które mają 
decydujący wpływ na dobro ludzkości teraz i w przyszłości. Potrzeba 
także raczej ufności niż rezygnacji, wobec istniejących problemów9.

Korupcja i bezprawie występują zarówno w działaniach podmiotów 
ekonomicznych i politycznych krajów bogatych, starych i nowych, jak 
i w ubogich. Zdarza się, że ludzkie prawa pracowników nie są prze-
strzegane przez wielkie przedsiębiorstwa ponadnarodowe, jak również 
przez przedsiębiorców lokalnych. Pomoc międzynarodowa jest często 
przekazywana niezgodnie z jej przeznaczeniem, ze względu na brak 
odpowiedzialności zarówno wśród ofiarodawców, jak i korzystających. 
Takie samo zróżnicowanie odpowiedzialności możemy znaleźć również 
wśród niematerialnych lub kulturowych przyczyn rozwoju i opóźnienia 
w rozwoju. Mamy też do czynienia z nadmierną ochroną wiedzy ze 
strony krajów bogatych przez zbyt sztywne stosowanie prawa do włas-
ności intelektualnej, szczególnie w dziedzinie medycyny. Równocześnie 
w niektórych krajach ubogich utrzymują się nadal wzorce kulturowe 
i normy zachowań społecznych opóźniające rozwój10.

Warto zapoznać się z badaniami dotyczącymi wolności gospodarczej, 
korupcji i innych parametrów gospodarczych przeprowadzonych przez 

19 Benedykt XVI, Caritas in veritate, Kraków 2009, s. 24–25.
10 Tamże, s. 26.
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amerykańską konserwatywną Fundację Dziedzictwo – Heritage Foun-
dation. W opublikowanym niedawno Indeksie Wolności Gospodarczej 
na czele rankingu jako najbardziej wolna gospodarka na świecie plasuje 
się wciąż Hongkong wyprzedzający Singapur i Australię. Najwyżej 
ocenionym państwem w Europie jest Irlandia. Polska zajęła odległe 
71 miejsce oddając pole między innymi Arabii Saudyjskiej, Tajlandii, 
Turcji i Madagaskarowi. 

Przedstawiony w styczniu tego roku przez amerykańską Heritage 
Foundation ranking został opracowany już po raz 16. Indeks Wolności 
Gospodarczej to raport zawierający opis i ocenę ograniczeń, restryk-
cyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy 
w życiu gospodarczym prawie wszystkich państwa świata. Opracowywany 
przez liczne grono ekspertów bardzo obszerny raport i zawiera wiele 
istotnych danych na temat światowego życia gospodarczego. 

Indeks mierzy swobody gospodarcze w 10 określonych kategoriach: 
wolność rynku pracy, swoboda działalności gospodarczej, wolność han-
dlu, wysokość podatków, wydatki rządu i udział sektora publicznego 
w PKB, inflacja i regulacje cen, wolność inwestycji, wolność finansowa, 
zabezpieczenie własności i skuteczność egzekwowania umów przez 
sądy oraz stopień korupcji. Ostateczny wynik dla każdego z państw 
otrzymano uśredniając wyniki uzyskane w każdej z tych kategorii. 
Na czele rankingu od wielu lat utrzymuje się Hongkong. Mimo, że 
końcowy wynik jest niższy niż w ubiegłym roku (wynik 89,7 pkt na 100 
możliwych), to i tak wyprzedza kolejny w rankingu Singapur o blisko 
4 punkty. 

Hongkong nadal utrzymuje jedne z najniższych stawek podatkowych 
na świecie, co przyciąga wielu inwestorów zagranicznych i powoduje 
również, że wciąż jest zaliczany przez Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy do jednej z 11 oaz podatkowych świata. Według oficjalnych sta-
tystyk działa tam około pół miliona zagranicznych firm. Hongkong jest 
jednak atrakcyjny nie tylko ze względu na niskie obciążenia podatkowe: 
rejestracja firmy trwa tam średnio krócej niż tydzień, natomiast wydatki 
rządowe stanowią mniej niż 20 proc. PKB (dla porównania szwedzki 
rząd wydaje 52,5 proc. PKB, a polski 42 proc. PKB). 

Wolność gospodarcza, etos pracy i ograniczona rola państwa powo-
dują jednak, że ta siedmiomilionowa prowincja Chin poziomem życia 
przewyższa dziesiątki państw świata. 
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Drugie miejsce również pozostało bez zmian w rękach Singapuru 
– państwa cieszącego się wolnością religijną. Singapur jest podobny pod 
wieloma względami do Hongkongu. Jest ubogi w bogactwa naturalne 
(nawet woda jest importowana), od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce 
rankingów. PKB per capita jest nawet wyższy niż w Hongkongu i wynosi 
49 tys. dolarów amerykańskich. Rząd wydaje tylko 12,5 proc. całego PKB. 
Jedyną sferą, w której udział państwa jest znaczny to bankowość. Ten 
sektor jest w dużym stopniu zamknięty dla zagranicznych firm, ale – jak 
wynika z raportu – i ta dziedzina zaczyna ulegać powolnym zmianom.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły Australia i Nowa Zelandia, które 
od lat słyną jako gospodarki przyjazne przedsiębiorcom i inwestorom 
zagranicznym. Jako kraje „wolne” uznane zostały jeszcze Irlandia, 
Szwajcaria i Kanada. 

Po raz pierwszy w historii poza grupą państw „wolnych” znalazła się 
gospodarka Stanów Zjednoczonych. Gospodarka USA została sklasyfi-
kowana na miejscu 8. i otwiera grupę państw „w zasadzie wolnych”. 

Stany Zjednoczone uzyskały w rankingu 78,0 punktów tracąc 2,7 pkt. 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. W komentarzu ekspertów Heritage 
Foundation czytamy, że „odpowiedzią na kryzys, był znaczący wzrost 
interwencjonizmu państwowego, zmniejszenie wolności finansowej 
i monetarnej, a także zmniejszenie zakresu poszanowania własności pry-
watnej”. Ameryka zanotowała spadek w 7 z 10 ocenianych kategorii. 

Wejście w życie kolejnych ograniczeń wolności gospodarczej, dalsze 
zwiększanie wydatków rządowych, które z uwagi na pakiety stymulacyjne, 
jest nieuniknione, będzie prowadzić do jeszcze większych wydatków, 
większego deficytu i dalszego zadłużania się Ameryki – prognozują 
twórcy raportu.

Polska została sklasyfikowana na 71. miejscu na świecie (6�,2 pkt. 
– awans w porównaniu z poprzednim rokiem o 9 miejsc, wzrost o 2,9 
pkt.). Spośród gospodarek europejskich zajmujemy ��. miejsce na 4�. 
sklasyfikowanych państw. Najwyżej oceniane u nas zostały wolność 
handlu a także polityka fiskalna, choć w komentarzu chwalone są ob-
niżki podatków przeprowadzone jeszcze za rządów PiS-u. Najgorzej 
radzimy sobie z korupcją (choć według Heritage zauważalna jest lekka 
poprawa), a także w poszanowaniu praw własności. Z 10 ocenianych 
wskaźników 9 powędrowało w górę. Zmniejszyła się w naszym kraju 
jedynie wolność monetarna. 
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Ogólna opinia o polskiej gospodarce jest jednak przeciętna. Nadal 
jest za dużo udziału państwa w życiu gospodarczym, państwo wydaje 
niemal 4� proc. PKB przez co kwitnie korupcja. 

Polska wyprzedzona została w rankingu między innymi przez Czar-
nogórę, która do rankingu trafiła dopiero po raz drugi. Okazuje się, że 
Czarnogóra ma jedne z najniższych obciążeń podatkowych w Europie. 
Gdyby zminimalizować w tym kraju korupcję, upowszechnić własność 
i zwiększyć zakres wolności gospodarczej, Czarnogóra mogłaby stać się 
nowym europejskim tygrysem. Mimo to, obniżka podatków wystarczyła 
do wyprzedzenia Polski w rankingu. 

Spośród gospodarek europejskich wysoko zostały sklasyfikowane 
gospodarki Irlandii (5 miejsce) i Islandii (18 miejsce), które dość mocno 
ucierpiały w związku ze światowym kryzysem finansowym. Zdaniem 
autorów raportu zakres wolności gospodarczej w tych krajach nie 
zmniejszył się na skutek kryzysu, ale zauważalny jest wzrost udziału 
państwa w wydatkach oraz zmniejszenie zakresu wolności w sektorze 
bankowym i finansowym. 

Ostatnią grupę w klasyfikacji tworzą państwa „niewolne” – za takie 
uznano aż �6 państw świata oraz „w zasadzie niewolne”, przedostatnią 
kategorią, objęto aż 54 państwa. Ranking zamyka komunistyczna Korea 
Północna (państwo najbardziej prześladujące chrześcijan), która uzy-
skała zaledwie 1 pkt. To państwo dzieli od afrykańskiego Zimbabwe, 
przedostatniego w klasyfikacji, aż 20 punktów. Od kolejnych państw 
– przepaść. 

Ranking jest jednym z kilku prezentowanych na świecie i nie od-
zwierciedla oczywiście wszystkich zalet i problemów poszczególnych 
gospodarek. Ukazuje jednak trend, miejsce, pozycję i znaczenie da-
nego państwa w światowej gospodarce. Jeden, podstawowy wniosek, 
jaki płynie ze wszystkich przygotowywanych tego typu rankingów, jest 
jednak bardzo wyraźny – im więcej wolności gospodarczej, tym kraj 
i jego mieszkańcy są zamożniejsi co sprawia, że wyższy panuje w nim 
poziom życia11.

Wobec powyższych zjawisk Kościół jako wspólnota wierzących nie 
może się dystansować i ulegać presji świata zlaicyzowanego i zdehuma-

11 http://www.pafere.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7�0
&Itemid=2.

rEligia,	gosPodarka,	koruPcJa.	wyzwania	dla	sPołEczności	kościoła



nizowanego. Każdą rzeczywistość ludzką należy i można przebóstwić. 
Dlatego wszelkie oddolne i odgórne inicjatywy budowania życia go-
spodarczego i propagowania wiedzy ekonomicznej w oparciu o zasady 
etyki chrześcijańskiej należy wspierać i propagować. Przykładowo serwis 
internetowy Opoka posiada rozbudowany dział dotyczący ekonomii co 
świadczy o zainteresowaniu tematyką. W Krakowie księża sercanie pro-
wadzą duszpasterstwo przedsiębiorców TALENT. Istnieją także firmy 
stosujące się do zasad nauki społecznej Kościoła; na przykład Intactus 
z Wrocławia. Również należy jeszcze bardziej uwzględnić problematykę 
gospodarczą w nauce katechezy.

summary

According to the dogma Gaudium et Spes, the Catholic Church is obliged to 
evaluate contemporary trends and events, and explain them with regards to the 
Gospel. The relationship between the economy and religion is particularly interest-
ing. The Gospel itself often refers to economic practices. In addition, Fathers of the 
Church spoke often about ethics in the economy. Beginning with Pope Leon XIII, 
popes always mentioned economic issues in their encyclicals. Nowdays, in times 
filled with coruption, instability and social turbulence, the return to an ethical 
economic life is crucial. One must identify the mechanism that cause corruption. 
One of the main factors that cause corruption is governments’ policies that inhibit 
the free market economy-something the research at the Heritage Foundation 
confirms. Awareness of the free market economy by both religious and lay people 
is essential in building the common good.
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PawEł	kwas

realizacja Wskazań dotyczących 
przygotoWania do maŁżeństWa 
i do życia W rodzinie zaWartych 

W dyrektorIum duszpasterstwa rodzIn

Troska o należyte przygotowanie do małżeństwa jest niezwykle 
ważnym zadaniem duszpasterskim, wpisującym się w całokształt dusz-
pasterstwa rodzin, które – jak zauważają polscy biskupi – należy uczynić 
rzeczywistym priorytetem kościelnego posługiwania1. Znaczenie przy-
gotowania podkreślają dokumenty Papieskiej Rady do Spraw Rodziny: 
Ludzka płciowość prawda i znaczenie z 8 grudnia 1995 r., Przygotowanie 
do sakramentu małżeństwa z 1� maja 1996 r., Małżeństwo i rodzina a wolne 
związki z 26 lipca 2000 r. 

W maju 200� r. Konferencja Episkopatu Polski realizując zalecenie 
zawarte w adhortacji Familiaris consortio (por. FC, 66) wydała Dyrekto-
rium Duszpasterstwa Rodzin. Drugi rozdział tego dokumentu poświęcony 
jest przygotowaniu do małżeństwa i do życia w rodzinie. Składają się 
na niego trzy punkty poświęcone przygotowaniu dalszemu, bliższemu 
i bezpośredniemu2.

PAWEł KWAS – dr teologii, pastoralista, pedagog. Jego zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół duszpasterstwa rodzin oraz problematyki związanej 
z komunikacją interpersonalną. W latach 1994–2001 członek Komisji Episkopatu 
Polski ds. Rodziny.

1 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, 
Warszawa 2009, n. 82.

2 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, Warszawa 
200�, s. 2�–�2. W dalszej części artykułu przypisy odnoszące się do Dyrektorium będą 
znajdowały się tekście i będą opatrzone skrótem DDR.
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Czas jaki upłynął od ukazania się tego dokumentu skłania do reflek-
sji, w jakim stopniu zawarte w nim wskazania znalazły odzwierciedlenie 
w pracy duszpasterskiej z rodzinami w Polsce. W ramach Krajowego 
Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przygotowana została ankieta, która 
miała dostarczyć materiał pomocny w uzyskaniu odpowiedzi na to 
pytanie. Ankietę rozprowadzono wśród diecezjalnych duszpasterzy 
rodzin oraz diecezjalnych doradczyń i doradców życia rodzinnego, 
uczestniczących w organizowanych dwa razy w roku przez Radę ds. 
Rodziny ogólnopolskich spotkaniach.

W Polsce istnieją 44 diecezje, w tym dwie Kościoła bizantyńsko-ukra-
ińskiego oraz ordynariat polowy�. Analizując organizację duszpasterstwa 
rodzin od strony personalnej należy zauważyć, że we wszystkich prawie 
diecezjach funkcjonują struktury odpowiedzialne za to duszpasterstwo. 
W lutym 2010 r. w � przypadkach był wakat na stanowisku diecezjalnego 
doradcy życia rodzinnego, w 1 diecezji nie było też osoby sprawującej 
funkcji diecezjalnego duszpasterza4. 

W badaniu udało się uzyskać 24 ankiety wypełnione przez dusz-
pasterzy (55% ogółu pracujących w Polsce diecezjalnych duszpasterzy 
rodzin), i 16 ankiet wypełnionych przez doradców (�9%).

Wśród respondentów-duszpasterzy znaczną grupę (42% wszystkich 
badanych duszpasterzy) stanowią kapłani stosunkowo krótko (mniej 
niż 5 lat) zaangażowani w duszpasterstwie rodzin. Prawie tak samo 
liczną grupą (45%) są duszpasterze z dłuższym stażem (powyżej 10 lat). 
W przypadku doradców zdecydowanie dominuje grupa z większym sta-
żem (75%). Pracujący krócej niż 5 lat stanowią 12% wszystkich badanych 
doradców. Staż pracy w duszpasterstwie przedstawia tabela 1.

Prezentowane w niniejszym artykule opracowanie ma charakter 
pastoralny5. Przy czym metoda teologii pastoralnej6 została nieco zmo-
dyfikowana. Nie przedstawiono odrębnej części ukazującej problem 
przygotowania do małżeństwa z perspektywy wypracowanych teologicz-

� Por. http://www.episkopat.pl/kosciol, 25 kwietnia 2010 r.
4 Dane uzyskane w Krajowym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin
5 Trzeba zaznaczyć, że określenie „pastoralny” użyte zostało tu w znaczeniu „od-

wołujący się do teologii pastoralnej”. W praktyce określenie to często używane jest jako 
synonim słowa „duszpasterski”.

6 Na temat tej metody zob. R. Kamiński, Wprowadzenie do teologii pastoralnej, 
w: Teologia pastoralna, t. 1, red. tenże, Lublin 2000, s. 21–26.
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nie zasad, ale konkretne dane socjologiczne zestawione zostały z odpo-
wiednimi fragmentami Dyrektorium. W części trzeciej, zasygnalizowano 
jedynie niektóre postulaty pastoralne. Część ta wymaga uzupełnienia 
oraz wypracowania odpowiednich szczegółowych dyrektyw.

Tab. 1. Staż pracy w duszpasterstwie rodzin

Staż (w latach) Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

krócej niż 5 10 2
5–10 � 2
11–20 9 6
powyżej 20 2 6
Razem 24 16

1. realizacja wskazań dotyczących przygotowania dalszego

Wskazując na trzy etapy przygotowania do małżeństwa adhortacja 
Familiaris consortio podkreśla zaangażowanie wspólnoty kościelnej 
w każdy z tych etapów. „Rodzina i cała wspólnota kościelna powinny 
poczuwać się do współdziałania w poszczególnych etapach przygotowania 
do małżeństwa” (FC, 66). Przygotowanie dalsze, które rozpoczyna się 
w dzieciństwie i kontynuowane jest na wszystkich etapach szkolnych 
i katechetycznych (por. DDR, 19), wymaga więc również stosownego 
duszpasterskiego wsparcia.

„Trzeba podkreślić niezastąpioną rolę wychowawczą rodzinnego 
domu” (DDR, 20). 

„Duszpasterstwo rodzin ma na celu przede wszystkim wspomaganie 
rodzin” (DDR, 7).

Tab. 2. Obecność stałych działań duszpasterskich formujących rodziców

Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

tak 17 10
nie 6 5
brak odpowiedzi 1 1
Razem 24 16

rEalizacJa	wskazań	doTyczących	PrzygoTowania	do	małżEńsTwa...



88

Zarówno według duszpasterzy jak i doradców zdecydowana większość 
działań ukierunkowanych na rodziców dokonuje się w ramach forma-
cji prowadzonej w ruchach i stowarzyszeniach. Jeden doradca mówił 
o rekolekcjach dla małżeństw, kilkoro innych wspomniało o katechizacji 
prowadzonej w ramach przygotowaniu do chrztu, I Komunii i bierzmo-
wania. Na działania te zwrócili również uwagę duszpasterze. Wymieniali 
oni ponadto inne formy: 1 z nich wspomniał o otwartych rekolekcjach 
organizowanych przez Kościół Domowy w okresie ferii i wakacji (uczest-
niczy w nich do tysiąca osób), 2 wymieniło dni skupienia, 1 nabożeństwa 
stanowe, 1 sporadyczne nauki stanowe dla kobiet, 1 rekolekcje. W an-
kietach nie było, poza jednym przypadkiem, informacji na temat skali 
prowadzenia analizowanych wyżej działań duszpasterskich.

Ważną rolę w dalszym przygotowaniu odgrywa również szkoła. Jej 
oddziaływanie w tym zakresie wyraża się nie tylko poprzez prowadzoną 
w ramach zajęć katechizację, ale poprzez całokształt wychowawczego 
oddziaływania.

„Szkoła ma... obowiązek nie tylko uczyć, ale także wychowywać” 
(DDR, 21).

Tab. �. Przygotowanie w szkole (poza katechizacją)

Ocena Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

całkowicie wystarczające 1 —
raczej wystarczające 4 2
raczej niewystarczające 8 8
zupełnie niewystarczające 10 6
brak odpowiedzi 1 —
Razem 24 16

Zdecydowana większość duszpasterzy negatywnie oceniła prowa-
dzone w szkole, poza katechizacją przygotowanie do życia w rodzinie. 
W uzasadnieniach zwracano uwagę, że takiego przygotowania często 
w ogóle nie ma, brakuje formacji, ponadto panuje niewłaściwe dla tego 
typu działań atmosfera, zajęcia są marginalizowane, prowadzone przez 
niewłaściwe osoby (dorabianie do etatu, poglądy niezgodne z nauką 
Kościoła).
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Ci którzy przygotowanie ocenili pozytywnie zwracali uwagę na dobry 
program i materiały, chociaż zauważali również, iż właściwe korzystanie 
z nich zależy od osób prowadzących.

Również doradcy w większości negatywnie ocenili prowadzone 
w szkole przygotowanie. Zwracali również uwagę na niekompetencje 
osób prowadzących. Ponadto na małą ilość godzin a także na przyjmo-
wanie w szkołach programów, które mają różną wartość.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż – jak się wydaje – prowadzone 
w szkole przygotowanie do życia w rodzinie w części wypowiedzi ogra-
niczone zostało jedynie do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 
Tymczasem, jak to zauważono wcześniej, w przygotowaniu tym chodzi 
o całokształt szkolnego oddziaływania w tym zakresie.

Ważnym elementem przygotowania może i powinna być szkolna 
katechizacja. Wprawdzie „głównym celem nauczania katechetycznego 
jest kształtowanie wiary”7, nie mniej jednak stanowi ono istotny czynnik 
dalszego przygotowania do małżeństwa i rodziny, gdyż w ramach programu 
katechetycznego, podobnie zresztą jak w programach innych przedmio-
tów, zwłaszcza humanistycznych, poruszane są kwestie, które w naturalny 
sposób odnoszą się do problematyki małżeńskiej i rodzinnej.

Program katechizacji przewiduje wiele tematów, które „są nie-
zastąpionym fundamentem chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny” 
(DDR, 22).

Tab. 4. Przygotowanie w ramach katechizacji

Ocena Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

całkowicie wystarczające — —
raczej wystarczające 5 1
raczej niewystarczające 14 9
zupełnie niewystarczające � �
brak odpowiedzi 2 �
Razem 24 16

7 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego 
w Polsce, Warszawa 2001, n. 44. Nauczanie religii w szkole ukierunkowane jest na 
„wychowanie chrześcijańskie i przekaz nauki wiary” (tamże, 8�).

rEalizacJa	wskazań	doTyczących	PrzygoTowania	do	małżEńsTwa...
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Powyższe dane pokazują, że przygotowanie do małżeństwa w ra-
mach katechizacji szkolnej zostało w większości negatywnie ocenione 
zarówno przez duszpasterzy jak i przez doradców.

Duszpasterze uzasadniali te ocenę słabym przygotowaniem kate-
chetów. Zwracali ponadto uwagę na niską motywację wśród młodzieży, 
nie zainteresowanej tą problematyką. Problemem jest również mało 
czasu na realizację materiału.

Na podobne elementy zwracali uwagę doradcy, którzy ponadto 
zauważyli, iż katecheci nie potrafią radzić sobie z sytuacjami trudnymi, 
a wśród prezentowanych na katechezie materiałów mało jest treści 
prorodzinnych.

Duszpasterze i doradcy pozytywnie oceniający szkolną katechezę 
zwrócili uwagę na to, że klasa maturalna stwarza dobry klimat dla podejmo-
wania rodzinnej problematyki, dostępne są dobre podręczniki i materiały, 
a prowadzący zajęcia katecheci są do nich dobrze przygotowani.

Trzeba jeszcze dodać, iż doradcy, którzy nie udzielili odpowiedzi 
uzasadniali to tym, że nie są w tej kwestii zorientowani, ponieważ prob-
lematyką tą zajmują się wydziały katechetyczne.

Kolejnym elementem przygotowania, na które zwraca uwagę Dy-
rektorium jest przygotowanie w ramach grup rówieśniczych.

„Grupy rówieśnicze promujące chrześcijańskie wartości wychowaw-
cze, będą pośrednio budować dobry fundament pod przyszłe małżeństwo 
i udaną rodzinę” (DDR, 2�).

Tab. 5. Obecność przygotowania do małżeństwa w grupach rówieśniczych

Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

tak 9 6
nie 12 8
brak odpowiedzi 1 2
nie wiem 2 —
Razem 24 16

Powyższe zestawienia pokazuje, że nie ma znaczącej różnicy między 
liczbą respondentów, którzy na pytanie o obecność przygotowania w ra-
mach grup rówieśniczych odpowiedzieli twierdząco lub przecząco. Pod-
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kreślić jednak należy, że w komentarzach zauważono, iż przygotowanie 
w ramach grup rówieśniczych jest czymś bardzo sporadycznym. Ponadto 
do formy tej zaliczano katechezy ponadgimnazjalne oraz przygotowanie 
do bierzmowania. W � przypadkach odwołano się do duszpasterstwa 
akademickiego. Tymczasem mówiąc o grupach rówieśniczych Dyrekto-
rium wskazuje na grupy formalne typu harcerstwo, oaza, Stowarzyszenie 
Młodzieży Katolickiej, koła różańcowe (por. DDR, 2�).

2. realizacja wskazań dotyczących przygotowania bliższego

Przygotowanie bliższe ma być rodzajem katechumenatu przed na-
rzeczeństwem i przed zawarciem małżeństwa. Ma to być czas nie tylko 
przekazania określonej wiedzy, ale również formacji (por. DDR, 24). 
Zasadniczy element tego przygotowania stanowi roczna katechizacja. 
Wyjątkowo może ona być zastąpiona przez katechizację skróconą.

Roczna katechizacja przedmałżeńska (program optymalny): „...co 
najmniej 25 spotkań, analogicznie do przygotowania przed I Komu-
nią św., czy przed bierzmowaniem” (DDR, 25).

„Jeśli z poważnych racji, nie było możliwe powyższe przygotowa-
nie... należy podjąć skróconą katechizację przedmałżeńską, w formie 
przynajmniej 10 spotkań” (DDR, 26).

Tab. 6. Katechizacja przedmałżeńska

Ilość spotkań Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

0 (brak katechizacji) 1 —
są, ale brak ilości 2 —
różnie (kilka, trzydniowe rekolek-
cje, weekendy, warsztaty)

1 2

różnie (bez konkretów) 1 —
� 1 �
4 — 2
6 1 —
9 1 1
10 9 2
12 1 —
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18 1 —
10–20 1 —
15–25 — 1
ponad 20 1 —
25 2 2
25–�0 — 1
brak odpowiedzi 1 2
Razem 24 16

Przedstawione zestawienie pokazuje, iż istnieje duże zróżnicowanie 
co do formy katechizacji przedmałżeńskiej. W grupie duszpasterzy 
dominuje zdecydowanie cykl 10 spotkań. W grupie doradców nie ma 
takiej dominującej formy. W bardzo małym stopniu obecny jest zalecany 
przez Dyrektorium model przynajmniej 25 katechez.

3. realizacja wskazań dotyczących przygotowania bezpośredniego

Obejmuje ono kilka elementów: spotkanie w kancelarii z duszpaste-
rzem, trzy katechezy przedślubne, co najmniej trzy spotkania w poradni 
życia rodzinnego, spowiedź przedślubną i rozmowę z narzeczonymi 
dotyczącą ich wiedzy religijnej (por. DDR, 27). Realizacje tych zaleceń 
przedstawiają kolejne tabele.

„Spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej przynajmniej 
na trzy miesiące przed ślubem” (DDR, 27).

Tab. 7. Termin spotkania z duszpasterzem

Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

mniej niż miesiąc przed ślubem — —
1 miesiąc przed ślubem — 2
2 miesiące przed ślubem 2 2
� miesiące przed ślubem 21 9
4 miesiące przed ślubem 1 1
5 i więcej � —
nie wiem 1 1
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brak odpowiedzi — �
razem 28* 18*

* Większa liczba odpowiedzi wynika z tego, że respondenci zaznaczyli kilka możliwości równocześnie

Wprawdzie respondenci wskazują na inne od zalecanych w Dyrekto-
rium formy, nie mniej jednak można przyjąć na podstawie powyższego 
zestawienia, że zalecenie dotyczące spotkania nupturientów z duszpa-
sterzem jest na ogół realizowane. W zdecydowanej większości spotkania 
te odbywają się przynajmniej na trzy miesiące przed ślubem.

Dyrektorium zwraca również uwagę na znaczenie oficjalnego okresu 
narzeczeńskiego

„...Episkopat zaleca powrót do idei zaręczyn” (DDR, 28).

Tab. 8. Praktyka uroczystych zaręczyn

Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

tak 7 2
nie 16 1�
brak odpowiedzi 1 1
Razem 24 16

Ci którzy wskazywali na istnienie takiej praktyki, podkreślali że są one 
raczej czymś sporadycznym. Nie jest znana skala nieoficjalnych zaręczyn. 
W jednym przypadku stwierdzono, że praktyka ta wynika z zalecenia 
synodu diecezjalnego i w znacznej mierze jest realizowana.

Przygotowanie bezpośrednie obejmuje również „trzy katechezy 
przedślubne” (DDR, 27; �0).

Tab. 9. Katecheza przedślubna

Forma Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

brak katechez 7 5
rekolekcje, weekendy, „wieczory 
dla zakochanych”, spotkania dla 
narzeczonych itp.

11 7
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katecheza przedślubna 
(przygotowania bezpośrednie)

4 4

brak odpowiedzi 2 —
razem 24 16

Jak widać na powyższym zestawieniu dominująca formę stanowią 
spotkania o charakterze skupieniowo-rekolekcyjnym. Na podstawie 
dodatkowych uwag respondentów można zauważyć, iż w niektórych 
wypadkach spotkania te były formą katechizacji skróconej.

Kolejny element bezpośredniego przygotowania to spotkania w Pa-
rafialnych Poradniach Rodzinnych.

„W ramach przygotowania do małżeństwa, należy przeprowadzić 
co najmniej trzy spotkania z narzeczonymi, w Parafialnej Poradni 
Rodzinnej”(DDR, �1).

Tab. 10. Uczestniczenie narzeczonych w spotkaniach w poradni rodzinnej

W spotkaniach uczestniczą Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

wszyscy 7 4
prawie wszyscy 9 7
większość 7 5
jedynie część — —
niewielu — —
brak odpowiedzi 1 —
Razem 24 16

Zdecydowana większość narzeczonych uczestniczy w spotkaniach 
w poradni. Zgodnie z Dyrektorium miały one dotyczyć „odpowiedzialności 
za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczal-
ności antykoncepcji, środków poronnych i sztucznych zapłodnień, oraz 
znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności” (DDR, �1). 
Wśród poruszanej na spotkaniach problematyki duszpasterze wskazali: 
budowanie więzi, planowanie rodziny, istotne cele małżeństwa, rozwój 
prenatalny dziecka, dogmatykę, etykę i liturgię, narzeczeństwo, płodność, 
środki antykoncepcyjne, miłość (narzeczeńska, małżeńska i rodzicielska), 
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kultura pożycia małżeńskiego, rodzina w służbie życiu, zagrożenia dla 
miłości małżeńskiej, przymioty małżeństwa, odpowiedzialność za życie 
i rodzicielstwo. Zwrócono również uwagę, iż o doborze problematyki 
decyduje indywidualna sytuacji konkretnej pary, która przychodzi do 
poradni.

Doradcy w ramach tematów spotkań wskazali: naturalne planowanie 
rodziny, odpowiedzialne rodzicielstwo, rodzina domowym kościołem, 
świętość małżeństwa, sakrament małżeństwa, znaczenie mszy świętej, 
psychologia rodziny i małżeństwa, apostolstwo rodziny, sakrament 
pokuty, wychowanie dzieci, dialog małżeński, metody naturalne a anty-
koncepcja, teologia małżeństwa, etyka życia seksualnego w małżeństwie, 
przygotowanie do poczęcia.

Zdecydowana większość respondentów stwierdziła, iż spotkania 
w poradni mają charakter indywidualnych rozmów, ale w kilku przy-
padkach była również mowa o spotkaniach grupowych.

Bezpośrednie przygotowania do ślubu powinny być czasem przeżywa-
nym w ramach pogłębionej duchowości, stąd zalecenie aby na początku 
tego okresu i na końcu nupturienci skorzystali ze spowiedzi.

„Pierwsza spowiedź, na początku przygotowań do ślubu... Druga 
spowiedź ma na celu pełniejsze przeżycie sakramentu małżeństwa” 
(DDR, �2).

Tab. 11. Spowiedź przedślubna

Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

dwa razy 22 12
różnie 2 2
brak odpowiedzi — 2
Razem 24 16

Dane przedstawione w tabeli pozwalają stwierdzić, że zalecenie doty-
czące spowiedzi przedślubnej jest w zasadzie realizowane. Zarówno dusz-
pasterze jak i doradcy stwierdzili, że pierwsza spowiedź najczęściej odbywa 
się po zgłoszeniu na zapowiedzi, druga bezpośrednio przed ślubem. 

Respondenci, którzy wskazywali na inne formy („różnie”) mówili 
przede wszystkim o parach wspólnie mieszkających, które na ogół ko-
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rzystają z jednej, odbywającej się bezpośrednio przed ślubem spowie-
dzi. W dwóch przypadkach wskazywano również na spowiedzi, które 
odbywają się podczas dni skupienia. Nie podano jednak, jak często są 
one organizowane.

Ostatnim wskazywanym przez Dyrektorium elementem bezpo-
średniego przygotowania jest rozmowa duszpasterza z narzeczonymi 
dotycząca ich wiedzy religijnej. Nie jest to jedynie egzamin, ale wspólne 
pełne troski i delikatności ustalenie, co narzeczeni powinni uzupełnić, 
aby ważnie i godziwie zawrzeć małżeństwo (por. DDR, ��).

„Ma to być rozmowa duszpasterza z narzeczonymi na temat ich poglą-
dów na małżeństwo” (DDR, ��).

Tab. 12. Przedślubna rozmowa duszpasterza z narzeczonymi

Liczba respondentów
duszpasterze doradcy

tak 11 7
nie 6 �
różnie 6 2
nie wiem — 2
brak odpowiedzi 1 2
Razem 24 16

Doradcy stwierdzali, że praktykowanie tego zalecenia wygląda 
bardzo różnie i zależne jest duszpasterzy. Ponadto jeśli narzeczeni 
uczestniczyli w katechizacji na poziomie szkoły średniej, rezygnuje się 
z takiej rozmowy. 

Duszpasterze zauważyli, że na rozmowy takie częściej decydują się 
starsi kapłani. Część z nich stwierdziła, że forma ta praktykowana jest 
„niekiedy”, „nie wszędzie”. Ponadto zdarza się również przepisywanie 
ocen ze świadectw szkolnych.

postulaty pastoralne

Ze względu na to, iż w badaniu uczestniczyło 55% wszystkich pra-
cujących w Polsce duszpasterzy rodzin oraz �9% doradców, zebrany 
materiał nie upoważnia do wyciągania ogólnych wniosków dotyczących 
całego duszpasterstwa rodzin w Polsce. Wskazuje on jednak na pewne 
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tendencje, a także zjawiska, które powinny stać się przedmiotem dusz-
pasterskiej refleksji.

Zauważyć należy również, iż w wypowiedziach respondentów często 
pomijane były informacje dotyczące skali prowadzonych działań dusz-
pasterskich. Chcąc otrzymać pełniejszy obraz należałoby przeprowadzić 
badania bardziej szczegółowe.

W wypowiedziach dotyczących przygotowania dalszego często pod-
kreślano pracę formacyjną ruchów i stowarzyszeń rodzinnych. Wpraw-
dzie należy do nich ponad 2,5 miliona osób8, to jednak zdecydowaną 
większość stanowią osoby będące poza ruchami i stowarzyszeniami, 
dlatego ważnym zadaniem jest przygotowanie dla nich alternatywnej 
oferty duszpasterskiej.

Cenną rzeczą byłaby ponadto pastoralna analiza dotycząca od-
działywania duszpasterskiego w ramach przygotowań rodziców do 
przyjmowania przez ich dzieci sakramentów. Ważną pomocą mógłby 
być specjalny program opracowany na potrzeby tych przygotowań 
a ukierunkowany na wspieranie rodziców w ich zadaniach dotyczą-
cych przygotowania dalszego do zawarcia przez ich dzieci sakramentu 
małżeństwa.

Ujawniająca się w badaniach niska ocena efektywności szkoły za-
równo w odniesieniu do ogólnej działalności jak i katechizacji wymaga 
dodatkowych analiz pastoralnych sięgających miedzy innymi do przyczyn 
zaistniałej sytuacji.

Ponieważ pojawiło się zredukowanie przygotowania do dwóch, 
a czasami nawet jednego etapu, należy zgodnie z nauką zawartą w Fami-
liaris consortio podjąć działania przywracające trzy etapy przygotowania 
(por. FC, 66).

Potrzebna jest również ze strony pasterzy jasna ocena zjawiska 
minimalizowania i ograniczania form przygotowania do małżeństwa. 

Wartościowe mogłoby być dzielenie się doświadczeniami, do-
tyczącymi zarówno diecezji, w których funkcjonuje zalecany przez 
Dyrektorium model przygotowania, jak i tych, w których nie udaje 
się go wprowadzić. Dzielenie to mogłoby się odbywać przy okazji 
spotkań rejonowych, corocznych spotkań wszystkich duszpasterzy 

8 Por. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Katolicki trzeci sektor, www.
iskk.pl, 26 kwietnia 2010 r.
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rodzin i doradców. Takim forum mógłby być biuletyn „Sprawy Ro-
dziny”. Można by również zorganizować specjalną poświęconą temu 
zagadnieniu konferencję.

Praktyka pokazuje, że przygotowania do ślubu, a mówiąc bardziej 
dokładnie do wesela, wymagają znacznego czasowego wyprzedzenia 
(czasami nawet do dwóch lat). Sytuacja ta sprzyja podjęciu bardziej 
zdecydowanych działań duszpasterskich, ukierunkowanych na dowar-
tościowanie oficjalnych zaręczyn i okresu narzeczeńskiego.

Rezygnowanie z trzech przedślubnych katechez wpisuję się w prak-
tykę minimalizowania i ograniczania przygotowania do małżeństwa. 
W kwestii tej należy uwzględnić postulowane wcześniej przywrócenie 
przygotowania trzyetapowego.

Zasadniczym problemem, który wyłania się przy analizie spotkań 
w Poradni Życia Rodzinnego jest kwestia podejmowanych podczas tych 
spotkań tematów. Uwzględnianie tak różnorodnej problematyki jest 
prawdopodobnie próbą nadrobienia zaległości, poprzez przekazywanie 
w ramach poradni treści, które normalnie powinny być przekazywane 
we wcześniejszych etapach przygotowania do małżeństwa. Przywrócenie 
poprawnie funkcjonującego, trzyetapowego przygotowania do mał-
żeństwa powinno i w tej dziedzinie zaowocować bardziej efektywnym 
wykorzystaniem spotkań w poradni, zgodnie z ich praktycznym ukie-
runkowaniem na problematykę odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Rozmowa duszpasterza z narzeczonymi na temat ich wiedzy religij-
nej wieńczy cały proces przygotowania. Jest więc jego bardzo istotnym 
elementem. Z badania wynika, że jest on nieco zaniedbywany, dlatego 
podczas przygotowania kapłanów do pracy z rodzinami należy zwrócić 
większą uwagę na jego znaczenie.

W przedstawionych postulatach warto uwzględnić również wska-
zane przez respondentów propozycje usprawnienia przygotowania 
do małżeństwa. W ramach tych propozycji podkreślano konieczność 
ujednolicenia w całej Polsce programu tego przygotowania (niektó-
rzy mówili o potrzebie ujednolicenia w diecezji) oraz opracowanie 
lepszego programu katechez. W programie tym powinny znaleźć się 
również formy uwzględniające ludzi o słabej wierze, a także osoby 
pracujące za granicą. Często pojawiał się postulat wprowadzania do 
przygotowania form aktywizujących, warsztatów. Postulowano także 
pracę w małych grupach. Podkreślano ponadto znaczenie świadectw, 
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stąd konieczność włączenia ruchów rodzinnych w program przygoto-
wania do małżeństwa9. 

Kolejne sugestie dotyczyły zadbania o odpowiednie i godne wa-
runki do prowadzenia spotkań z narzeczonymi (stałe pomieszczenia, 
łatwo dostępne, odpowiednio wyposażone, ogrzewane). Zwrócono 
także uwagę na konieczność podnoszenia kwalifikacji osób pracujących 
w duszpasterstwie rodzin oraz ujednolicenie w Polsce kwestii finanso-
wych dotyczących funkcjonowania tego duszpasterstwa.

Wśród konkretnych propozycji duszpasterskich warto zwrócić uwagę 
na wprowadzenie w parafii „Dnia Rodziny”, który byłby okazją do celebro-
wania wszystkich rocznic małżeńskich i wspólnotowego świętowania.

Wdrażanie przedstawionych wyżej postulatów i sugestii wymagałoby 
wypracowania dalszych, bardziej szczegółowych dyrektyw, ukierunko-
wujących również następne badania i analizy pastoralne.

Przedstawiony w artykule materiał może być przyczynkiem w dys-
kusji na temat kondycji prowadzonego w Polsce przygotowania do 
małżeństwa i do życia w rodzinie.

summary

In May 200� the Polish Episcopate issued The Directory of the Pastoral Care of 
the Family. How the directions contained in it and relating to the preparation of 
young people for marriage and family life have been used in the pastoral practice? 
To answer to the question there was done a study, using an own questionnaire, 
which was completed by the diocesan pastors and consultants of family life. The 
study shows that the directions are not realized. The marriage preparation which 
has to include three main stages: remote, proximate and immediate preparation 
in most cases is reduced to one stage.

There is a large variety on the number of catechesis of preparing for marriage 
in the various dioceses. Also in the meetings with the consultants, which should 
focus on methods of fertility recognition, are taken other subjects.

In the pastoral conclusions there are some suggestions, how to improve the 
use of the Directory.

9 Dyrektorium przewiduje takie zaangażowanie małżeństw należących do rodzin-
nych ruchów. Wraz z duszpasterzem i doradcą powinny one być zaangażowane w pracy 
tzw. Zespołu Pastoralnego, którego zadaniem jest adaptacja programu katechizacji 
przedmałżeńskiej i czuwanie nad jego wykonaniem (por. DDR, 25). W ankiecie nie 
uwzględniono wprost kwestii dotyczącej funkcjonowania takich zespołów. Problem ten 
powinien być podjęty w dalszych badaniach.
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ks.	andrzEJ	zalEwski

mŁodzież Wykluczona spoŁecznie
rys problematyki

Teologia pastoralna, nazywana także praktyczną, nabiera praw-
dziwej wartości w momencie, kiedy jest w bliskości z człowiekiem. 
Nie jest to już tylko operowanie różnymi pojęciami i zagadnienia-
mi, ale rzeczywiste odkrywanie prawdziwych potrzeb osoby ludzkiej. 
Człowiek, który jest ze swej natury religijny, potrzebuje czcić coś lub 
kogoś większego od siebie. Otrzymuje taką możliwość w duszpaster-
stwie zwyczajnym. Jednak cenną pomocą przy posłudze kapłańskiej, 
królewskiej i prorockiej jest duszpasterstwo specjalistyczne. W swojej 
idei zamierza dotrzeć do osób, które ze względu na sytuację – często 
bez wyjścia – oraz niecodzienne warunki znalazły się na marginesie 
życia, wykluczone ze społeczeństwa, a przy tym bardzo często skłócone 
z samym sobą, z Bogiem, z całym porządkiem społeczno-kulturalnym 
oraz moralnym i religijnym1. 

W tych działaniach trzeba nade wszystko pochylić się nad młodym 
pokoleniem, w którym Kościół, a szczególnie papież Jan Paweł II, po-
kładał duże nadzieje. Możemy zauważyć, iż w środowiskach zarówno 
wiejskich jak i miejskich pojawia się coraz więcej zagrożeń. Młodzież 
staje się coraz bardziej aspołeczna. Coraz więcej i częściej tworzą się 
małe środowiska wykluczonych społecznie młodych ludzi.

KS. ANDRZEJ ZALEWSKI – kapłan diecezji drohiczyńskiej. Student pierw-
szego roku studiów doktoranckich na UKSW w Warszawie – Sekcja Teologii 
Pastoralnej. Obszarem zainteresowań jest duszpasterstwo młodzieży, zwłaszcza 
młodzieży wykluczonej społecznie.

1 Por. R. Rak, Duszpasterstwo specjalistyczne, AK 95(199�), s. 258–259.
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1. krótka charakterystyka pojęć 

Na co dzień posługujemy się szeregiem pojęć wyrażających rea-
lizm człowieka znajdującego się poza pewnym obszarem społecznym, 
przekraczającym przepisy prawa karnego i ponoszącego konsekwencje 
takich przestępstw, a także z odchyleniami od różnego rodzaju normy. 
Człowiek nieakceptujący powszechnie wybieranej przez innych drogi, 
po prostu z niej wypada. Jest przez to ograniczony w dostępie do wielu 
sfer życia społeczno-kulturalnego. Jest wykluczony. To znaczy nieprzy-
stosowany społecznie, lub inaczej niedostosowany społecznie. 

Niedostosowani społecznie to znaczy do wymagań społecznych 
to osoby, które zazwyczaj nie wchodzą w konflikt z prawem karnym. 
Natomiast sposób postępowania nieprzystosowanych społecznie może 
i często prowadzi do konfliktu z prawem karnym. Konsekwencją takiego 
postępowania jest ponoszenie sankcji prawnych, kar, jako skutek swoich 
przestępstw i przekroczeń. Przez naruszenie porządku społecznego, 
naruszenie dobra wspólnego lub indywidualnego nadszarpuje się zasady 
sprawiedliwości2.

Pojawia się także kategoria osób moralnie zaniedbanych. Jednak 
jest ona mało precyzyjna. 

2. środowisko w którym wzrasta młodzież

Dzieci i młodzież dorastające pod koniec XX i na początku XXI 
wieku w przeciwieństwie do poprzedniego pokolenia, wzrastają w śro-
dowisku, w którym widoczne są zmiany gospodarcze, polityczne i spo-
łeczne. Przyzwyczailiśmy się już do ciągłego postępu, wciąż przybywa 
niezliczona ilość nowości w postaci przeróżnych wynalazków. W wielu 
wypadkach niosą one w sobie niezaprzeczalne korzyści, ale trzeba 
także zaznaczyć, że ciągną za sobą szereg patologii społecznych. Co-
raz większa liczba osób młodego pokolenia przejawia cechy jednostek 
niezsocjalizowanych. Coraz powszechniej ich postępowanie odbiega od 
obowiązujących norm, co w konsekwencji może prowadzić do szerzenia 
się zjawiska marginalizacji�. 

2 Por. T. Witkowski, Resocjalizacja niedostosowanych społecznie, AK 76(1984), 
s. 241–242.

� Por. A. Fidelus, Funkcja wychowawcza rodziny w aspekcie przystosowania spo-
łecznego dzieci, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, red. A.J. Najda, 
Warszawa 2008, s. 157.
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Z pewnością na postawę młodego człowieka największy wpływ ma 
środowisko, w którym jest wychowywane. W znacznej większości życia 
zarówno dzieci jak i młodzieży przebiega ono zasadniczo w trzech gru-
pach społecznych: w domu rodzinnym, w szkole, i w grupach rówieśni-
czych. Spośród wymienionych kręgów pierwszoplanową rolę odgrywa 
środowisko rodzinne. Właśnie w rodzinie dziecko przychodzi na świat, 
przeżywa pierwsze dni, miesiące i lata, w których nawiązuje emocjonalny 
kontakt z matką, jako postacią najważniejszą w życiu dziecka. Już nie 
tylko obecność, lecz także naśladowanie jej zachowania i działania, 
sprawia dziecku przyjemność. Rodzina zajmuje również istotną rolę 
w kształtowaniu wśród dziecka postaw społecznych i moralnych. Nie-
wydolność wychowawcza rodziny ma znaczący wpływ na kształtowanie 
wszelkich form niedostosowania społecznego4. Zaniedbania w środo-
wisku rodzinnym wpływają destrukcyjnie na rozwój młodego człowieka. 
Coraz więcej rodziców nie robi z tego powodu żadnego problemu. Wy-
nika to zapewne z rozluźnionych więzi wewnątrzrodzinnych, odrzucenia 
ze strony rodziców, braku nadzoru rodzicielskiego, niewłaściwej metody 
wychowawczej oraz dużego nasilenia zachowań dewiacyjnych5. Młody 
człowiek przeżywszy już jakieś negatywne doświadczenia w środowi-
sku rodzinnym, w niejednym przypadku uświadamia sobie także małe 
prawdopodobieństwo na osiągnięcie celu zgodnie z obowiązującymi 
normami. Powyższa zależność może stać się przyczyną wejścia osoby 
młodej na drogę przestępczą. Badania społeczne pokazują, iż chłopcy 
popełniający czyny przestępcze w okresie adolescencji, popełniają cztery 
razy częściej przestępstw w życiu dorosłym w stosunku do osób, które 
nie przejawiały takich zachowań w młodości6. 

Ponadto wiek adolescencji jest często czasem, w którym młodzi 
ludzie kontestują wyrażane poglądy przez rodziców, nauczycieli czy też 
księży. Niejednokrotnie wyraźnie uzewnętrzniają swoje niezadowolenie. 
Dane empiryczne pokazują, wzrostową tendencję upadku autorytetów 
społecznych. Co prawda w licznych publikacjach pojawia się słowo 
„wartość”, jednak świat wartości młodych jest do przyjęcia w chwili, 
gdy zostaną zaspokojone ich potrzeby.

4 Por. S. Tucholska, Profilaktyka nieprzystosowania społecznego, AK 76(1984), s. 2��.
5 Por. M. Kalinowski, Duszpasterstwo wobec zjawiska marginalizacji społecznej, 

„Roczniki Teologiczne KUL”, 54(2007), z. 6, s. 10�. 
6 Por. tamże s. 102. 
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3. zagrożenia

Domeną ludzi młodych jest ich energia, spontaniczność, odwaga, 
poszukiwanie sposobu i szansy na samorealizację. Jeżeli zatem podsu-
wane propozycje nie dają im spełnienia, zaczynają poszukiwać innych 
odniesień, utożsamiając się na przykład z ruchami religijnymi, astrologią, 
psychoterapia grupową, sektami bądź też z grupami, które tworzą tak 
zwane subkultury7. 

Termin subkultura dotyczy małych grup społecznych i preferowanych 
w ich obrębie postaw i wzorców zachowań. Często „wartości” i „normy” 
są odmienne od obowiązujących ogół społeczeństwa. Młodzi – działają 
tam głownie osoby w wieku od 15–�0 lat – należący do subkultur mogą 
charakteryzować się np. ideologią, specyficznym zachowaniem, pewnymi 
obyczajami, noszeniem nieprzypadkowo dobranych ubrań, symbolicznych 
przedmiotów. Ponadto w obręb zjawisk wchodzących w skład terminu 
subkultura zalicza się: ruchy społeczne i kulturowe, muzykę oraz teksty 
z pism tworzonych przez młodzież8. Niejednokrotnie subkultury skupia-
jące młodzież podejmują działania społeczne, sprzeciwiające się zasadom 
świata ustanowionego przez dorosłych, w którym rządzi często przemoc, 
korupcja, fałsz i egoizm9. Dlatego działalność subkultur w dużej mierze 
jest powiązane z aktualną sytuacją polityczną i gospodarczą oraz szansami 
i możliwościami zaspokojenia potrzeb młodzieży10. Niektóre spośród 
dziesiątek subkultur wprowadzają podział wyróżniając następujące jej 
typy: subkultury typowo przestępcze, do których trzeba zaliczyć gangi 
młodzieżowe, a następnie przejście do dorosłych, subkultury konfliktu, 
w tym obszarze znajdują się gangi chuligańskie mające za cel: bójki 
i wandalizm (w tym typie znajdują się także kibice sportowi, a w zasadzie 
pseudokibice) oraz subkultury wycofania się, podwójnie przegranych. 
W obrębie ostatniej grupy skupia się młodzież z warstw niższych, która 
nie ma możliwości osiągnięcia sukcesu legalnie. Jest to przede wszystkim 
subkultura uzależnionych, szczególnie narkomanów i alkoholików11. 
Nie trudno jest przy tym dostrzec, że każda z grup patologicznych ma 
charakter destrukcyjny, a nieraz nawet przestępczy.

17 Por. M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999, s. 18.
18 Por. tamże, s. 19.
19 Por. tamże, s. 75.
10 Por. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży, Warszawa 2007, s. 190. 
11 Por. tamże.
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Toteż przedmiotem specjalistycznej troski w duszpasterstwie winny 
znaleźć się osoby uzależnione. W dużej mierze dotyczy to alkoholików. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia, alkoholizm jest to „wszelki 
sposób picia, który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego 
spożycia albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społecz-
ności, picia towarzyskiego bez względu na czynniki, które do tego 
prowadzą12”. 

Systematycznie różne ośrodki przeprowadzają badania i publikują 
dane dotyczące młodzieży sięgającej po alkohol. W celu zobrazowania 
opisywanego zjawiska należy przyjrzeć się wynikom badań. Przedsta-
wione badania były realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia 
w latach 2000–2002 na populacji młodych Polaków. I tak około 67% 
badanych zaznaczyło, że kilkakrotnie doszło do spożycia alkoholu przez 
nich w ostatnich �0 dniach. Zaś 25% młodych ludzi odpowiedziało, iż 
w ostatnich miesiącu ani razu nie spożywali alkoholu. Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii zaprezentowało dane z roku 2008. Jedno 
z pytań brzmiało: „Czy w ciągu ostatniego miesiąca piłe(a)ś piwo, wino 
lub wódkę?” W kwestii dotyczącej piwa młodzież wyraziła się następu-
jąco: jedna czwarta młodzieży sięgała po nie sześć razy i więcej. Około 
�7% respondentów spożywało w/w alkohol od 2 do 5 razy. Zaledwie 
22% nie wzięło wspomnianej substancji alkoholowej. 

Nie dają również powodu do zadowolenia dane empiryczne w kwe-
stii spożycia wódki. Tutaj 42% badanych odpowiedziało, iż w ostatnim 
miesiącu ani razu nie spożyło wódki. Podobny wynik, bo niespełna 40% 
odpowiedzi świadczyła o spożyciu tego alkoholu nie więcej niż trzy razy. 
Nie sposób nie dostrzec, ze około 40% badanych upiło się przynajmniej 
raz jakimkolwiek napojem alkoholowym1�.

Liczby mówią same za siebie. Spożywanie alkoholu, a w wielu 
przypadkach także nadużywanie jest problemem ludzi młodego poko-
lenia. Etiologii alkoholizmu można doszukiwać się co najmniej w kilku 
czynnikach: uwarunkowaniach socjologicznych, osobowościowych, 
organicznych a nawet genetycznych. Uwarunkowania kulturowe czy 
też obyczaje mogą być również stymulatorem do używania alkoholu. 
W koncepcji psychologicznej alkoholizm należy traktować, jako nie-

12 S. Kozak, Patologie..., dz. cyt., s. 81. 
1� Por. Młodzież 2008 („Opinie i diagnozy nr 1�”), Warszawa 2009.
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dostosowanie społeczne. Młode pokolenie na pytanie o motywy picia 
mówi, „że alkohol dodaje odwagi, ponieważ wszyscy inni piją oraz że 
alkohol rozluźnia i poprawia samopoczucie14”. Jak widzimy niezwykle 
potrzebne jest zarówno zainteresowanie tą tematyką jak i profilaktyka. 
Trzeba nieustannie współpracować z organizacjami, które wyznaczają 
kierunki w przeciwdziałaniu temu wykluczeniu. 

Wśród patologii przyczyniających się do marginalizacji w społe-
czeństwie należy także zaliczyć zjawisko narkomanii. Jest ono jednym 
z najważniejszych zagrożeń naszej cywilizacji. Wynika to ze wzrostu 
konsumpcji narkotyków, szczególnie u młodzieży. W swoim nauczaniu 
Jan Paweł II mówił, że „narkomanię należy postrzegać, jako zjawisko 
związane z kulturą śmierci. Konsumpcja narkotyków niesie ze sobą 
całą masę szkód, jak szkody zdrowotne z racji używania, destrukcję 
osobowości narkomana, przestępstwa związane z handlem narkotykami, 
a parokrotnie także śmierć narkomanów15”. U młodzieży sięgającej 
po narkotyki często są wyrażane dwa symptomy: „aspiracja każdego 
człowieka do szczęścia i przyjemności w życiu oraz problemów eg-
zystencjalnych, które niektórzy starają się zredukować, sięgając po 
narkotyki”16.

Według przeprowadzonych badań (Krajowe Biuro do spraw Przeciw-
działania Narkomanii) w roku 2008 na pytanie: „Czy w ciągu ostatniego 
roku używałeś (aś) narkotyków, środków odurzających?” 15% respon-
dentów dało pozytywną odpowiedź. W tym samym kwestionariuszu 
postawiono także pytanie: „Czy w Twoim środowisku wśród Twoich 
znajomych (kolegów, koleżanek) jest ktoś, kto zażywa narkotyki lub 
środki odurzające?” Jedna czwarta badanych stwierdziła, że w ich 
środowisku jest nawet kilka osób sięgających po narkotyki lub środki 
odurzające. Wśród badanej grupy 28% stwierdziło, że są to jedna lub 
dwie osoby. Natomiast prawie połowa respondentów udzieliła nega-
tywnej odpowiedzi17. 

14 Por. S. Nikodemska, Młodzi a alkohol – wyniki badań realizowanych przez Instytut 
Psychologii Zdrowia w latach 2000–2002 na populacji młodych Polaków, w: Młodzi z grup 
ryzyka, red. M. Prajsner, Warszawa 200�, s. 28–29.

15 M. Fijałkowski, Posługa Kościoła wobec narkomanów w świetle dokumentu Papie-
skiej Rady do spraw Duszpasterstwa Zdrowia „Kościół, narkotyki i narkomania. Podręcznik 
Duszpasterski”, „Roczniki Teologiczne KUL”, 54(2007), z. 6. Lublin 2007, s. 85–89. 

16 Tamże, s. 87.
17 Por. Młodzież 2008, dz. cyt.
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Kościół pragnie wychodzić do człowieka zwłaszcza uzależnionego 
od narkotyków. Dlatego został wydany dokument Kościół, narkotyki, 
narkomania. W nim nie tylko wyraża swoją opinię, ale pragnie wspierać 
osoby, które podejmują działania profilaktyczne w tej dziedzinie.

Wiemy, iż obecnie niebezpiecznym uzależnieniem, wykorzeniającym 
człowieka ze społeczeństwa jest uzależnienie od Internetu, który może 
zrujnować człowieka. Daje niewiele szans na zainteresowania. Wzrost 
dostępu do sieci spowodował pojawienie się i rozwinięcie różnego 
rodzaju zaburzeń związanych z zachowaniem. Powszechnie wiadomo, 
iż nieumiarkowane korzystanie ze stron internetowych ma negatywny 
wpływ na indywidualną sferę społeczną i związki z najbliższymi18. 

Do innych uzależnień można zaliczyć: uzależnienie od pornografii, 
hazardu a także robienia zakupów. W tym referacie nie jest możliwe 
opisane wszystkich zagrożeń, które mogą wpływać na wykluczenie 
społeczne młodego człowieka

4. podsumowanie

Szereg zagrożeń i uzależnień wyznacza konkretną drogę dla Koś-
cioła i wszystkich duszpasterzy. Trzeba objąć opieką pasterską ludzi 
szczególnie młodych i zepchniętych na margines życia. Podczas au-
diencji zorganizowanej z okazji piątej rocznicy wyboru Benedykta XVI 
papież zaapelował o „nadzwyczajne zaangażowanie edukacyjne na 
rzecz nowych pokoleń” Mówił dalej, że „młodzi ludzie nawet, jeśli żyją 
w różnych warunkach łączy ich wrażliwość na wielkie ideały życia, ale 
mają wiele trudności by żyć zgodnie z nimi. Oni odczuwają potrzebę 
zbliżenia się do takich autentycznych wartości, jak godność ludzka, 
pokój i sprawiedliwość, tolerancja i solidarność”19.

Wielkim polem działania jest duszpasterstwo parafialne oraz dusz-
pasterstwo młodzieży. Trzeba z pomocą Ducha Świętego szukać nowych 
rozwiązań i sposobów jak przekazać Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. 
Nowych pomysłów, które będą zachęcające oraz staną się alternatywą dla 
blokowych ławeczek czy też pubów. Sport i duszpasterstwo sportowców 
są tu wielkim obszarem do działania. Także świeccy współpracując ze 

18 Por. C. Guerreschi, Nowe uzależnienia, Kraków 2010, s. 29–�0.
19 http://fakty.interia.pl/religia/watykan/news/koncert-dla-papieza-z-okazji-5-rocz-

nicy-pontyfikatu,1471998,5945 (maj 2010 r.)
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stowarzyszeniami lub instytutami kościelnymi jak lekarze, pielęgniarki, 
pracujący często w innych zawodach życia społecznego mogą przyczynić 
się do pomocy odsuniętym na margines.

Trzeba nade wszystko wyjść do tych którzy się pogubili. Tak jak 
Syn Człowieczy, który przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło (por. 
łk 19, 10).

summary

young generations in both rural and urban environments continually face more 
and more risks in their lives. If intriguing activites are not readily availiable for 
today’s youth to participate in, young people form specific social groups which lead 
them to live out anti-social lifestyles. Although societal progression carries many 
benefits, progression also leads to the spread of social pathology. young people 
increasingly differ from generally applicable standards of behavior and only focus 
on addressing their own needs.

Although many different factors determine how a young adult is raised, a fully 
functioning family is the number one factor in the integral development of a young 
person. Negligence within a family environment has a destructive influence on 
the development of a young person. In addition, an adolcent’s age and the masive 
risks he/she faces, such as addiction, aggravate conflicts within a growing young 
adult. We cannot leave today’s distressed youth without care. We must seek new 
solutions for today’s lost youth, and above all, we must not stand hesitantly and 
observe those „on the side” because we must imitate Christ who came to seek out 
and to save the lost. 
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maTEusz	J.	TuTak

religijność polska
próba syntezy

Coraz częściej o nas, jako ludziach, społeczeństwach, narodach 
dowiadujemy się dzięki liczbom. Statystycy i socjologowie tworzą 

ciągle nowe obrazy poszczególnych dziedzin ludzkiego życia. Bar-
dzo często takim analizom poddaje się także religijność, jako ludzki 

MATEUSZ JAKUB TUTAK – mgr socjologii i teologii; przygotowuje pracę 
doktorską w Sekcji Teologii Pastoralnej WT UKSW w Warszawie. Studiuje pody-
plomowo resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium 
w Warszawie. Wychowawca w bursie salezjańskiej w Warszawie oraz nadzwyczajny 
szafarz Komunii Świętej w archidiecezji łódzkiej. W pracy naukowej podejmuje za-
gadnienia związane z wykorzystaniem badań socjologicznych w teologii pastoralnej. 
Zajmuje się tematyką młodzieży i jej wychowaniem oraz religijnością.

Źródło: CBOS, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, 
Warszawa 2009

niezależnie od udziału w praktykach religijnych, czy uważa pan(i) siebie za osobę:
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wymiar religii. Ośrodki badawcze nieustannie dopytują się o wiarę, 
praktyki religijne albo moralność. Jednak wyniki poszczególny kore-
lacji wymagają szerokiego zaplecza teoretycznego, które pomoże je 
analizować i interpretować. Niniejsze opracowanie służy syntetycznej 
prezentacji głównych nurtów wiedzy o religii w świetle wyników badań 
polskiej religijności. 

Od dwudziestu lat CBOS pyta Polaków, czy uważają siebie za osoby 
wierzące? W lutym 2009 roku jako wierzący i głęboko wierzący podawało 
się 95% Polaków. Od badań w 1992 roku ten poziom utrzymuje się na 
stabilnym poziomie i oscyluje między 92 a 95%. Bardziej precyzyjne 
pytania z tej dziedziny już nie do końca potwierdzają te deklaracje. Ze 
stwierdzeniem: „Jestem wierzący i stosuję się do wskazań Kościoła” 
w maju 2009 zgodziło się 5�,2% respondentów, 41,1% zaś odpowie-
działo, że są wierzący na swój własny sposób1.

Ma to odzwierciedlenia w praktykach religijnych. Najbardziej podsta-
wowe dotyczą udziału we mszy świętej. Co niedzielę deklaruje, że chodzi 
49% Polaków, częściej zaś 5%. Nieregularnie zaś, czyli przeciętnie dwa 
razy w miesiącu – 18% a kilka razy w roku – 19%2. Te wyniki są nieco 

1 W ostatniej dekadzie wyniki te niewiele się zmieniły poza rokiem 2005, kiedy to 
śmierć Jana Pawła II silnie wpłynęła na uczucia religijne Polaków. Zob. Dwie dekady 
przemian religijności w Polsce, CBOS, Warszawa 2009.

2 Zob. Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojo-
wych, CBOS, Warszawa 2009.

rEligiJność	Polska.	Próba	synTEzy

który z poniższych opisów najbardziej pasuje do pana(i) sytuacji?

Źródło: CBOS, Dwie dekady przemian religijności w Polsce, Warszawa 2009
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wyższe niż Instytutu Statystyki Kościoła Katolickego, według którego 
dominicantes w tym samym, 2009 roku wynosiło 41,5% (zaś commu-
nicantes – 16,7%)�. Warto zwrócić uwagę także na poczucie więzi ze 
społecznością religijną. Najbliższą, bo wręcz namacalną rzeczywistością, 
z którą może się utożsamiać osoba wierząca jest jej parafia. Na pytanie, 
czy respondenci czują się członkami swojej parafii, w sierpniu 2008 roku 
74% odpowiadało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. Jest to spadek 
od lutego 2005 roku o 6%4.

Trzeci ogólny aspekt, który będzie tu poruszony, czyli moralność, 
przysparza pewnych problemów merytorycznych. Bo oto dotyczy 
zachowań pozareligijnych, choć odwołuje się do wartości religijnych. 
Dlatego tej dziedzinie należy się przyjrzeć nieco szerzej. Respondenci, 

� Zob. Strona Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego: http://iskk.pl/index.
php?option=com_content &view=article&id=116:dominicantes-2009&catid=�8:
kosciol-w-polsce&Itemid=67, z dnia 17 maja 2010 r.

4 W tym przypadku odpowiedzi właściwie się odwróciły. Podczas gdy w 2008 roku 
��% mówiło „zdecydowanie tak”, a 41% „raczej tak”, to w 2005 roku 45% twierdziło 
„zdecydowanie tak”, zaś �5% „nie”. Wydaje się, że ma na to wpływ okres przeprowadze-
nia badań. W 2005 roku badanie przeprowadzono w lutym, kiedy to odbywa się wizyta 
duszpasterska i przedstawiciel parafii bezpośrednio rozmawia z wiernymi, podczas gdy 
ostatnie badanie, w 2008 roku, przeprowadzono w okresie wakacyjnym).

Źródło: ISKK, CBOS, Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian ustrojowych, 
Warszawa 2009

czy bierze pan(i) udział w praktykach religijnych, takich jak: 
msze, nabożeństwa lub spotkania religijne
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którzy uważali, że należy mieć wyraźne zasady moralne i nigdy od nich 
nie odstępować stanowią �1% populacji. Ci którzy stwierdzają, że 
należy mieć takie zasady, ale można od nich odstąpić w wyjątkowych 
sytuacjach, to �9%. Jeszcze inni, uznali, że mimo posiadania zasad 
moralnych spokojnie można od nich odstąpić w zależności od sytuacji 
(jest ich 16%). Najbardziej skrajna grupa uważała, że „Nie należy wią-
zać swojego postępowania określonymi z góry zasadami moralnymi, 
ale powinno się w zależności od sytuacji znajdować właściwe sposoby 
postępowania i zachowania” i oni stanowili 9% badanych. Co cieka-
we 5 lat, czyli od 2005 roku, grupa posiadających niezmienne zasady 
moralne pozostała na tym samym poziomie. Znacznie zmniejszyły się 
grupy tych, którzy zazwyczaj zmieniają bądź wcale nie mają swoich 
zasad moralnych, czyli prezentujących czysty relatywizm moralny na 
rzecz tych, którzy w wyjątkowych sytuacjach z nich rezygnują (wzrost 
o 9%)5.

Źródeł tych zasad badani poszukują przede wszystkim u siebie („To, 
czym jest dobro i zło, powinno być przede wszystkim wewnętrzną sprawą 
każdego człowieka” – 2005: 46%, 2009: 59%). Charakterystyczne, że 
1�%, o które wzrósł ten wskaźnik to tyle samo, co tych którzy odeszli 
od myślenia, że źródłem decyzji etycznych jest społeczeństwo (2005: 
22%, 2009: 18%) albo prawo Boże (2005: 27%, 2009:18%)6.

Gdy zaproponowano już konkretne ustosunkowanie się responden-
tów do zasad moralnych katolicyzmu, za najlepsze i wystarczające uznało 
je prawie 1/4 badanych. �0% natomiast stwierdziło, że są słuszne, ale 
życie jest tak skomplikowane, że trzeba je uzupełnić innymi zasadami. 
Największą grupę, bo �7%, stanowili ci, którzy stwierdzili, że „Więk-
szość zasad moralnych katolicyzmu jest słuszna, lecz nie ze wszystkimi 
się zgadzają, a ponad to, te które są słuszne, na pewno nie wystarczą 
człowiekowi”7. Zasady moralne katolicyzmu są trudne do zaakcepto-
wania przede wszystkim w dziedzinie etyki seksualnej. To tutaj widać 
rozbieżność codziennych wyborów Polaków z nauczaniem katolickim. 
Bo oto �/4 respondentów uważa stosowanie środków antykoncepcyj-
nych za dopuszczalne. Tyle samo aprobuje współżycie seksualne przed 

5 Zob. Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, CBOS, Warszawa 2009.
6 Zob. tamże.
7 Zob. tamże.
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ślubem. 60% badanych traktuje rozwód, jako coś dopuszczalnego, ale 
tylko 1/� Polaków aprobuje przerywanie ciąży8.

Oto zostały zaprezentowane pewne liczby, które ukazują nam pol-
ską religijność w trzech głównych wymiarach: wyznania wiary, praktyk 
i więzi religijnych oraz moralności. Z powyższych danych widać, że wśród 
Polaków najbardziej maleją praktyki religijne. Mimo że nieustannie 
liberalizują się zasady moralne, dostrzec należy jednak, że proces ten 
idzie znacznie wolniej niż w przypadku praktyk, a w skrajnych poglądach 
nawet osłabia się. Związki z instytucjami religijnymi, na przykładzie więzi 
z parafią, choć według deklaracji respondentów, pozostają na wysokim 
poziomie, powoli się osłabiają. Te trzy, zaprezentowane powyżej obszary 
i ukazane tendencje są, według Władysława Piwowarskiego, wskaźni-
kiem prywatyzacji religii. Wyjaśnienia tych tendencji należy szukać we 
współczesnej koncepcji religii. Współczesnej, to znaczy opisanej na tle 
ponowoczesnych przemian społecznych.

W przestrzeni naukowej funkcjonuje kilka kluczowych pojęć, istot-
nych dla tematyki współczesnych przemian religijnych. Krótkie wyjaś-
nienie tych pojęć pozwoli uporządkować właściwe zastosowanie ich 
tutaj. Dechrystianizacja jest pojęciem zaproponowanym przez Gabriela 

8 Zob. tamże.
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Źródło: CBOS, Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, Warszawa 2009
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le Bras, który stosował je w dwóch kontekstach. W społeczeństwie 
francuskim, które badał w latach trzydziestych XX wieku, odchodze-
nie od chrześcijaństwa opisywano według stwierdzenia „Życie może 
się toczyć tak, jak gdyby Boga nie było”. Bardziej właściwym jednak 
było ujęcie drugie, które dechrystianizację traktuje jako wycofywanie 
się chrześcijaństwa z życia społecznego. W ten sposób jest ono bliskie 
pojęciu sekularyzacja, oznaczającemu proces wycofywania się religii 
z życia społecznego.

Przyczyn tego wycofywania się należy szukać w różnych obszarach 
codzienności. Rewolucja Francuska zabrała religii monopol na legitymi-
zację władzy. W konsekwencji nastąpiło odczarowanie i racjonalizacja 
świata. Przez to Bóg przestał wyjaśniać otaczającą rzeczywistość i stał 
się bardziej transcendentny. W centrum świata stanął człowiek, który 
dąży do samorealizacji i sukcesu. Dlatego jest mobilny, świat wokół 
industrializuje i urbanizuje, sam stając się anonimowy.

Współcześnie Berger twierdzi, że sekularyzacja to brak funkcji religii 
legitymizującej codzienność, bo jak uważa Eliade ludzie źle wyjaśniali 
konsekrację świata. Dlatego trzeba desakralizować to, co ma pseudo-
religijną hermeneutykę i przywracać świecką autonomię. Dzięki temu 
oczyszcza się postawy i przekonania religijne z zachowań magicznych. 
Taka sekularyzacja, rozumiana jako świeckość, według de Lubac ułatwia 
odróżnienie tego, co cesarskie od tego, co boskie. Dzięki temu, Kościół 
będzie mógł pełnić wyłącznie misję religijną i odrzucić zadania świeckie. 
Jest to proces trwały, potrzebny i nieodwracalny. 

Innymi słowy, sekularyzacja odsuwa religię, która jest nastawiona 
na cele nadnaturalne na margines racjonalizującego się życia społecz-
nego. Dla takiego społeczeństwa ważna jest autonomia, indywidualizm, 
technicyzacja i industrializacja. Prócz swych pozytywnych efektów, taka 
postawa przynosi także niepokojące skutki, bo oto przeakcentowuje 
się wolę jednostki (woluntaryzm), a jej poglądy zmieniają się w czasie 
(temporalizm) i są uwarunkowane przede wszystkim względami este-
tycznymi (estetyzm).

Religia w tym czasie wycofuje się z życia publicznego, równocześnie 
utrwalając się w życiu jednostek i małych grup społecznych. Ukształ-
towana historycznie świadomość kościelna przestaje mieć znaczenie 
dla jednostki. Religia przestaje spełniać funkcję legitymizacyjną i in-
tegracyjną w skali makro, a bardziej koncentruje się na osobowości 
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społecznej. Jak więc kształtuje się religijność jednostki żyjącej w świecie, 
propagującym autonomię i indywidualizm?

W warunkach nieustannych zmian społeczeństwo zaprzestało defi-
niowania zbiorowo wartości i norm. Jednostka musi sama określić swoje 
preferencje i opcje. Staje więc przed koniecznością decydowania9. Nie 
ma ona możliwości odwołania się do tradycyjnych wzorów biograficznych 
ze swojego środowiska społecznego, bo w nim nie żyje bądź słabo je 
zinternalizowała. Dostając większą możliwość podejmowania decyzji, 
musi nauczyć się pojmowania siebie jako centrum działania, planowa-
nia i akceptowania swych sądów10. Otrzymała zadanie samodzielnego 
kształtowania swojej biografii, tworzenia własnych kryteriów, ideałów 
i wzorców życia11.

Dlaczego więc nie wybiera w tym momencie religii? Okazuje się 
bowiem, że religia przestaje pełnić funkcję determinującą niezdeter-
minowanego. Tu warto odwołać się do teorii prywatyzacji Luckmanna, 
który uważał, że codzienne zachowania jednostki nie mają związków 
z religią instytucjonalną. Taka religia jest tylko jedną z wielu form 
społecznych religii i nie jest w stanie zaspokoić potrzeb współczesne-
go człowieka. Kościoły zanikają, ustępując miejsca sacrum w formie 
pozainstytucjonalnej12. Człowiek wierzy, ale nie przynależy, to jest 
specyfika indywidualizmu religijnego. Samorealizując się jest skazany 
na samotne kształtowanie własnej egzystencji religijnej. Odchodzi 
od autorytetu zewnętrznego, związanego z instytucjami, w stronę 
wewnętrznego. Oznacza to, że sam wybiera, w co wierzy, kim jest i co 
jest dla niego dobre. Dokonuje się to poprzez własne doświadczenia, 
pod wpływem emocji i aktualnych potrzeb. System znaczeń religij-
nych opiera się na biografii i doświadczeniu, jest więc nietrwały. Oto 
zobowiązujące staje się tylko to, co jest wynikiem wolnego wyboru 
jednostki i ma odniesienie do danego momentu w życiu. Nic nie jest 
zobowiązujące na całe życie. „To, co absolutne, zostaje zdegradowane 

19 Zob. J. Mariański, Indywidualizm religijny we współczesnym świecie wyzwaniem 
dla Kościoła, w: „Communio” w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, 
M. Marczewski, Lublin 2004, s. 1�–40, s. 1�.

10 J.K. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, War-
szawa 1996, s. 255–256.

11 Zob. J. Mariański, Indywidualizm religijny..., art. cyt., s. 16.
12 Zob. G. Guizzardi, Sekularyzacja a ideologia eklezjalna, w: Socjologia religii. 

Antologia tekstów, red. W. Piwowarski, Kraków 1998, s. �47.
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do tego, co partykularne, połączone z próbami wyjścia poza «dobro 
i zło»”1�. Instancją rozstrzygającą jest własne sumienie. Orientacje 
moralne kształtowane są poza jakimkolwiek etosem, a więc i poza 
wpływem religijnym.

Dla wielu socjologów ukazana powyżej perspektywa jest dowodem na 
to, że dziś już nikt nie traktuje poważnie religii. Znowu zaś inni badacze 
twierdzą, że jesteśmy religijni, jak nigdy dotąd, tylko inaczej14. Jakkol-
wiek, religia dziś wygląda inaczej, również w społeczeństwie polskim, 
które zmierza ku pluralizmowi zarówno w sferze wartości, jak struktur, 
instytucji legitymizujących ład, czy wyborów. Kościół przestaje więc być 
depozytariuszem tych wartości, czy stróżem ładu społecznego. Bo i nie 
tego współczesny człowiek oczekuje od Kościoła. 

Według analityka społeczeństw katolickich, Jose Casanovy, wraz 
z demokratyzacją społeczeństw, dobiega końca czas, gdy było zapo-
trzebowanie na funkcje polityczne Kościoła. Wręcz odcięcie Kościoła 
od bezpośredniego zaangażowania w politykę staje się niezbędne dla 
utrzymania społecznego znaczenia Kościoła. To, co ważne i podstawo-
we dla społecznej funkcji religii, to zdaniem Luhmanna, zapewnienie 
społeczeństwu jako całości ostatecznego uzasadnienia. Metodą przezwy-
ciężania tych problemów, którą jest w stanie zaakceptować nowoczesne 
społeczeństwo jest dogmatyka. To właśnie ona jest drogą, którą jest 
w stanie zaakceptować współczesny człowiek, odchodzący od instytucji, 
ale wciąż poszukujący własnych wartości.

Dlatego instytucje kościelne powinny przestać narzucać gotowe 
rozwiązania, a wspierać w poszukiwaniach religijnych. Doświadczenia 
religijne pomagają ustalić osobistą odpowiedź, która staje się impe-
ratywem moralnym15. Takie indywidualne poszukiwania spowodują, 
że wśród wiernych będą pojawiać się coraz to nowe pytania, bardziej 
specjalistyczne. Potrzeba więc otwartych dogmatyków, biblistów, mo-
ralistów, którzy zechcą pomóc odpowiadać na te wątpliwości.

Bo to, czego oczekuje współczesny człowiek, dla którego większą 
rolę odgrywają indywidualne emocje i poszukiwanie sacrum, zawiera 
się w zdaniu: „Nie to, co Kościół mówi, że Ewangelia mówi, nie to, co 

1� J. Mariański, Indywidualizm religijny..., art. cyt., s. 18.
14 Zob. tamże, s. 29.
15 Zob. S. Acquaviva, Rozdźwięk między teorią religii niewidzialnej, a jej weryfikacją, 

w: Socjologia religii. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1984, s. �51.
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tekst mówi, ale to, co tekst mówi mnie, ponieważ jest to pisane dla mnie 
i dla każdej obecnej tutaj osoby”. 

Wobec tej dekompozycji wiary, tylko Kościół katolicki może coś 
osiągnąć w sferze liturgii, eklezjologii i dogmatyki. Warunkiem jest 
jednak zrezygnowanie z aspiracji do kontroli nad pozareligijnymi sferami 
życia. Społeczeństwo świeckie, uznające przede wszystkim techniczne 
i naukowe sposoby postępowania, nie zniesie tradycyjnego typu ingeren-
cji (dotyczy to przede wszystkim sfery moralności seksualnej i rodzinnej). 
A ten widoczny rozdźwięk między wiarą, praktykami i moralnością, 
co zostało ukazane na początku, pozostaje zmartwieniem teologów 
– pastoralistów, którzy wraz z dogmatykami, moralistami i liturgistami 
winni wspólnie zastanowić się nad pytaniem: Kim jest osoba wierząca? 
Czego od niej oczekujemy? Jakie minimum musi spełniać?

summary

Religious studies indicate that the Poles are still believers, but it weakens their 
commitment to practice and moral conduct. This points to the disenchantment and 
rationalization of the world. God is no longer around to explain the reality and 
become more transcendental. Which is secularization, understood very broadly, 
religion is placed at the appropriate place of social life. In addition to following 
the process of de-institutionalization of pluralism and the world in the center of 
which stood a man. It strives for self-fulfillment and success, why is mobile, the 
world around industrialized and urbanized, he became anonymous. Remaining, 
however, the essence of religion seeks final appeal, so he is looking for and deep-
ens the answers to fundamental questions. Theology has to accompany him on 
this quest by using understandable, although not the primitive language. Changes 
will also impact on the moral behavior of individuals. The body is not expected 
moralizing, which is good and what is bad, but waiting for support for the forma-
tion of conscience.
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o.	rEmigiusz	Trocki

zagrożenie praktykami okultyzmu,
WspóŁczesnym WyzWaniem pastoralnym

Żyjemy w czasach, gdy szatan bardziej niż kiedykolwiek w dziejach 
świata zyskuje na tym, że zapomniano o nim i dzięki temu posiada wielką 
swobodę działania1. Również coraz częściej można spotkać kontrower-
syjne opinie na ten temat wśród teologów2, osób duchownych a nawet 
niektórych egzorcystów�. Starają się oni zmarginalizować jakiekolwiek 
oddziaływanie złego ducha na życie ludzkie, sprowadzając go do poziomu 
psychologii i jej niezbadanych głębi, czyniąc z niego tylko personifikację 
grzechu czy symbol zła4. Zdaniem kardynała Ratzingera, taka teologia 
nie może być uznana za katolicką, gdyż argumentacja, jaką się posłu-
guje, jest oparta na fałszywych założeniach5. Ponieważ ten problem nie 
dotyczy tylko pojedynczych teologów6, dlatego też Paweł VI ostrzegał 

O. REMIGIUSZ TROCKI OFMConv – student II roku teologii pastoralnej na 
UKSW. Magisterium w 2007 r. („Modlitwa o uwolnienie ze zniewolenia demoniczne-
go”). W swej pracy naukowej oraz posłudze duszpasterskiej przy klasztorze warszaw-
skim franciszkanów, specjalizuje się pomocą osobom dotkniętym różnymi formami 
dręczenia demonicznego na skutek wcześniejszych praktyk okultystycznych.

1 Por. P. Madre, Ale zbaw nas ode złego, Kraków 1999, s. 59.
2 Por. C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, s. 468, 482; por. J. Salij, 

Spór o istnienie szatana, „Więź” 10–12(1985), s. 116.
� Por. P. Ernetti, Pouczenia złego ducha, Kraków 200�, s. �7; por. G. Amorth, Eg-

zorcyści i psychiatrzy, Częstochowa 1999, s. 40–45.
4 Por. T. Kaczmarek, Zło o charakterze osobowym – szatan w refleksji teologicznej 

i doświadczeniu Kościoła, „Studia Włocławskie” 6(200�), s. 245; por. J.A. Sayés, Szatan. 
Rzeczywistość czy mit?, Kraków 200�, s. 152, 185. 

5 Por. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Marki 2005, s. 127.
6 Por. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Częstochowa 2002, s. 176–18�; por. A. Posacki, 

Egzorcyzmy, opętanie, demony, Radom 2005, s. 14–15, �9, 115; por. tenże, Wprowa-
dzenie do wydania polskiego, w: F.D. Goodman, Egzorcyzmy Annelise Michel. Opętanie 
w Klingenberg w świetle nauki, Gdańsk 2005, s. 7–29.
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przed taką postawą: „Ten – kto zaprzecza istnieniu demona, albo czyni z 
niego zasadę samostanowiącą, element tego świata niezależny od Boga; 
lub kto tłumaczy go jako istność pseudoreligijną, zrodzoną z fantazji dla 
wytłumaczenia nieznanych przyczyn naszych nieszczęść – wychodzi poza 
ramy Biblii i Kościoła7. Jak dalej zauważa papież: Ważne byłoby ponowne 
przestudiowanie tradycyjnego nauczania teologii dotyczącego szatana 
i wpływu, jaki może on wywierać na jednostki, grupy, całe społeczeństwo 
lub na bieg zdarzeń, a tym czasem teologia mało się tym zajmuje”8.

Jan Paweł II mówi: „walka przeciw demonowi, jest aktualna także 
dzisiaj, gdyż demon aż dotąd żyje i działa w świecie”9. Paweł VI jeszcze 
mocniej uwypukla ten aspekt stwierdzając, iż „najważniejszą potrzebą 
Kościoła we współczesnym czasie, jest obrona przed złem, które nazywa 
się diabeł”10. 

Choć zjawisko okultyzmu nie jest niczym nowym z czym ludzkość 
nie miała by do czynienia w ciągu swych dziejów, jednak jego bardzo 
rozpowszechnione pojawienie się we współczesnym świecie powinno 
mocno zaniepokoić Kościół i jego pasterzy. Odpowiedzą na postawiony 
problem była Nota duszpasterska Konferencji Biskupów Toskanii na temat 
magii i demonologii, która ukazała ogrom zagrożenia jak również nie-
świadomości oraz ilości osób zaangażowanych w rzeczywistość okultyzmu 
na terenie Włoch11. Na gruncie Polskim należy podkreślić publiczne 
poruszenie tego tematu przez tegoroczny list abp. Michalika na Wielki 
Post: Współczesne szatańskie zagrożenia. Choć w Polsce i zagranicą co-
raz więcej pojawia się periodyków poruszających tematykę okultyzmu 
i wynikających z tego zagrożeń, jednak często można spotkać wiernych 
a nawet duchownych niezdających sobie sprawy z konsekwencji takich 
praktyk. Po za tym duszpasterze często nie znając się na tym zagad-

17 Paweł VI, Audiencja generalna, 15 XI 1972, w: J. Ratzinger, Raport... dz. cyt., 
s. 122.

18 Paweł VI, Audiencja generalna, 15 XI 1972, w: G. Amorth, Wyznania..., dz. cyt., 
s. 175.

19 Jan Paweł II, Przemówienie w sanktuarium św. Michała Archanioła w Monte 
S. Angelo w Puglii, 24 V 1987, w: R. Salvucci, Podręcznik egzorcysty, Kraków 1998, s. 219; 
por. KDK, �7.

10 Por. Paweł VI, Audiencja generalna 15 XI 1972, Rzym, w: R. Salvucci, Podręcznik 
egzorcysty, dz. cyt., s. 220.

11 Nota duszpasterska Konferencji Biskupów Toskanii na temat magii i demonologii, 
w: A. Posacki, Okultyzm, jako niewierność fundamentalna, Kraków 1996, s. 121.
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nieniu, unikają podejmowania pomocy osobom dotkniętym skutkami 
okultyzmu12.

Czy więc zatem jest okultyzm? Termin ten pochodzi z łacińskiego 
occulere – skrywać, occultus – tajemny, ukryty, nieznany. Okultyzm 
przejawia się jako wiedza tajemna oraz jej praktyka opierająca się na 
założeniu, że istnieją ukryte i powiązane ze sobą siły natury występujące 
poza otaczającym nas światem ale powiązane z nim. Siły te można po-
znać i nimi manipulować. Skutki takiego działania nie dają się uchwycić 
naukowo, choć dają pewne rezultaty empiryczne w postaci zdobytej 
wiedzy lub władzy. W okultyzmie występuje zasadniczo gnostyczny 
sposób poznania oraz magiczny sposób działania. W znaczeniu szer-
szym jest to zbiorowa nazwa kultów i praktyk religijnych powiązanych 
tajemną rzeczywistością nadnaturalną1�. Ceniony znawca tego zagad-
nienia ks. Aleksander Posacki wyszczególnia powyższe techniki jako 
okultystyczne: 
a) magia – niezależnie czy mamy do czynienia z tak zwaną białą magią 

czy czarną; 
b) wróżbiarstwo z jego wieloma przejawami jak: jasnowidzenie, astro-

logia, kartomancja, radiestezja, numerologia, feng shui i wszelkie 
inne formy przewidywania przyszłości i zdarzeń, które nie maja nic 
wspólnego z charyzmatycznym darem proroctwa (por. 1 Kor 12); 

c) spirytyzm w jego formie tradycyjnej oraz jego współczesne formy 
jak channeling. Ks Aleksander do tej działki okultyzmu zalicza 
również terapie rodzin Helingera, ze względu na jej mediumiczne 
stany osób biorących w niej udział14 oraz rzekome spotkania obcych 
cywilizacji czyli UFO15;

d) medycyna okultystyczna16 do której należy zaliczyć bioenergote-
rapie, Reiki, akupunkturę i różne formy uzdrawiania oparte na 
holistyczno-energetycznej wizji świata17.

12 Por. A. Posacki, Egzorcyzmy..., dz. cyt., s. 21–26, 90–98.
1� Por. tenże, Okultyzm, w: Encyklopedia „Białych Plam”, t. 1�, Radom 2004, 

s. 242.
14 Por. tenże, Psychologia i New Age, Gdańsk 2007, s.145–169.
15 Por. tamże, s. 107–144.
16 Por. A. Posacki, Okultyzm jako niewierność fundamentalna, Kraków 1998, 

s. 22–2�.
17 Por. tenże, Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe, Radom 2009, s. 42–48.
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Do wymienionych praktyk znawcy tematu zaliczają wszystkie zacho-
wania i rytuały, które w swych praktykach czy filozofii w jakieś mierze 
wrastają w rzeczywistość okultystyczną. Dlatego należy tu również 
uwzględnić tak dziś popularne zachowania jak joga czy medytacja trans-
cendentalna, pewne sztuki walki, terapie a na satanizmie kończąc18. 

Adept okultyzmu poprzez „system metod myślowych, uczuciowych, 
wolitywnych i fizjologicznych, umożliwiających człowiekowi poznanie, 
rozwinięcie i wykorzystanie zdolności własnych i mocy innych istot”19 
pragnie wpłynąć na zastaną rzeczywistość. Okultysta wierzy, że jest 
wstanie siłą woli, psychiki czy poprzez wiedzę tajemną zapanować nad 
duchami, demonami czy innymi bytami, stawiając siebie ponad wszelką 
zwierzchność, nawet Boga. W tym przypadku stawia się na pierwszym 
miejscu stworzenie a nie Stwórcę20. Jak wynika z przedstawionych treści, 
okultyzm jest miejscem działania złego ducha, dlatego chrześcijańscy 
znawcy21 tej dziedziny nie boją się nazwać go nazwać religią szata-
na. Potępiony jest on również przez Objawienie (por. Pwt 18, 9–12) 
a w konsekwencji Kościół (por. KKK 2116–2117).

jakie są skutki praktyk okultystycznych? 

Egzorcyści wielu denominacji chrześcijańskich są zgodni co do tego, 
że zajmowanie się okultyzmem czy to czynnie czy biernie – jako klient 
usług okultystycznych – jest główną przyczyna zniewoleń demonicznych do 
opętania włącznie. Jest on wejściem na teren złego ducha a przez to na-
stępuje związanie, gdyż dochodzi do przymierza z mocami ciemności22. 

Występują pewne prawidłowości u osób, które wchodzą w te nie-
bezpieczne relacje:
– zachodzą problemy w życiu wiarą, zwłaszcza jeśli chodzi o religie 

chrześcijańską, nastawioną negatywnie do takich zachowań;
– pojawiają sie negatywne zmiany w charakterze (uzależnienia, agresja, 

mściwość, zboczenia seksualne) w wyniku obciążenia okultystycz-
nego;

18 Por. J.M. Verlinde, Final-Age, Kraków 2004, s. 17
19 J. Prokopiuk, Okultyzm, w: Encyklopedia religii, Warszawa 200�.
20 Por. A. Posacki, Psychologia..., dz. cyt., s. 2�0.
21 Np. A. de Lassusa, K. Koch, G. Amorth, M. La Grua.
22 Por. A. Posacki, Wybrane problemy z dziedziny okultyzmu, w: Biblioteczka egzorcysty. 

Przyczyny zniewoleń demonicznych, Magdalenka 2006, s. �–4.
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– w wypadku próby nawrócenia występuje depresja, a zwłaszcza przy 
oddaniu swego życia Chrystusowi2�;

– rodziny w których występują powyższe praktyki są bardziej podatne 
na choroby umysłowe i anomalie;

– w rodzinach tych występuje również rozwój zdolności mediumicz-
nych, przekazywanych zazwyczaj dziedzicznie24.
Stwierdzonym zostało, iż po nawróceniu i modlitwach o uwolnienie 

czy egzorcyzmach, byli okultyści tracą swe zdolności paranormalne. 
Zauważają rzeczywisty stan w którym przebywali, że to nie oni mieli 
„dary” mediumiczne, ale to rzekoma moc miała ich w swym posia-
daniu25.

Jak zostało wcześniej przedstawione, kontakt z okultyzmem za-
równo poprzez własne praktyki czy jako forma porady u innych może 
zaowocować niechcianą ingerencją demoniczną. Najczęściej spotykane 
w takich wypadkach jest zniewolenie demoniczne. Należy zaliczyć do 
niego takie zachowania jak: wszelkiego rodzaju dręczenia fizyczne 
odczuwane ze strony czegoś nadnaturalnego a mające różne konse-
kwencje26. Zjawisko to dotyczy także domów, rzeczy27 lub zwierząt28 
(por. Mt 8, �1–�2; łk 8, �2–��). Obserwuje się je na zewnętrz29, słysząc 

2� Nabożeństwo oddania swego życia Chrystusowi czy przyjęcia Go jako swego Pana 
i Mistrza, często występuje w ruchach Odnowy w Duchu Świętym czy Światło i Życie. 
Istnieją przypadki kiedy w trakcie próby oddania swego życia Jezusowi, osoba nie potrafi 
tego zrobić, sztywnieje, traci panowanie nad swym ciałem a w skrajnych przypadkach 
dochodzi do manifestacji demonicznej.

24 Zob. R. DeGrandis, Uzdrowienie międzypokoleniowe, łódź 2004.
25 Por. A. Posacki, Okultyzm, art. cyt., s. 248.
26 Por. P. Ernetti, Pouczenia złego ducha, dz. cyt., s. �44; por. G. Amorth, Nowe 

wyznania egzorcysty, Częstochowa 2002, s. 6�; por. tenże, Wyznania..., dz. cyt., s. �0.
27 Należy zwrócić baczną uwagę na dziwne przedmioty, które znajdują się w pomiesz-

czeniu, gdzie odczuwa się pewien rodzaj dręczenia. Mogą to być rzeczy przywiezione 
z Afryki czy Ameryki południowej, a biorące wcześniej udział w kultach animistycznych. 
Mogą to być również przedmioty zauroczone, które ktoś ze złą intencją podarował in-
nym, lub podrzucił komuś do mieszkania; por. B. Kocańda, Opresja diabelska, „Rycerz 
Niepokalanej” �(586)2005, s. 94–95.

28 Por. A. Posacki, Okultyzm..., art. cyt., s. 152; por. R. Salvucci, Podręcznik egzorcysty, 
Kraków 1998, s. 228; por. G. Amorth, Nowe..., dz. cyt., s. 64, 154, 177–178; por. tenże, 
Wyznania..., dz. cyt., s. �2; por. B. Kocańda, Posługa kapłana – egzorcysty, Kraków 2004, 
s. 261; por. T. Czapiga, Nie jestem skory do egzorcyzmowania, „W drodze” 5(���)2001, 
s. 61.

29 Por. M. Scanlan, R.I. Criner, Uwalnianie ze złych mocy, Kraków 1999, s. 162–16�; 
por. A. Siemieniewski, O diable dziś, „W drodze” 5(���)2001, s. 48.
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dziwne hałasy i dźwięki, widząc samoczynne przenoszenie oraz niszczenie 
przedmiotów czy przemieszczanie się mebli, samoistne otwieranie się 
drzwi i okien�0. Ludzie z tego powodu nie mogą spać, zaczynają choro-
wać, choć kliniczne badania nie są w stanie niczego wykryć. Zjawiskom 
tym mogą również towarzyszyć halucynacje o podłożu demonicznym, 
nie będące wynikiem choroby umysłowej jak psychastenii czy histerii�1. 
Nękanie może również przybierać postać odczucia duszenia, zadyszki, 
koszmarów sennych (por. Hi 7, 14)�2. 

Inną formą dręczenia są obsesje personalne��. Skłaniają one do 
stanów załamania, depresji, rozpaczy, obsesji samobójczej, perwersyj-
nego aktu seksualnego, gwałtu, aktu nienawiści. Osoba w ten sposób 
dręczona czuje się opanowana przez natrętne wyobrażenia, przycho-
dzące nie w porę i opanowujące do szaleństwa, choć nie wywołują 
jeszcze obłędu. Nie jest ona zdolna odrzucić przedmiotu obsesji�4, co 
prowadzi do wyniszczającej walki i wyrzutów sumienia�5. Jej umysł jest 
nieustannie zajęty wszelkiego rodzaju wewnętrznymi rozmowami. Taki 
stan może trwać miesiącami. Doprowadza do rozpaczy, niepohamo-
wanych odruchów nienawiści, antypatii do innych lub siebie samego, 
aż po samobójcze myśli, do zapalczywości zupełnie niezgodnej z jej 
systemem nerwowym�6. 

Obsesja przypomina choroby umysłowe, gdyż istnieją również 
nerwice obsesyjne na tle seksualnym, samobójczym czy bluźnierczym. 
Ale w wypadku choroby poprzedza ją długi proces degradacji umysłu, 
natomiast w działaniu szatana następuje nagłe wdarcie się obsesyjnych 
myśli, ogarniających całego człowieka. Uderzają one w zdrowie (por. 
Hi 2, 7), uczucia, pracę�7, ekonomię (por. Hi 1, 12–19) czy wzajemne 

�0 Por. P. Ernetti, Pouczenia złego ducha, dz. cyt., s. 210; por. J.M. Verlinde, Jeden 
jest Pan, Kraków 1996, s. 4�–44; por. G. Amorth, Nowe..., dz. cyt., s. 170–171.

�1 Por. M. La Grua, Modlitwa o uwolnienie, Kraków 2002, s. 126.
�2 Por. J.M. Verlinde, Jeden jest Pan, dz. cyt., s. 51.
�� Por. tamże, s. �2.
�4 Por. tenże, Nowe..., dz. cyt., s. 64.
�5 Por. P. Madre, Boża miłość..., dz. cyt., s. 114.
�6 Por. B. Kocańda, Obsesja diabelska, „Rycerz Niepokalanej” 4(587)2005, s. 1�0. 
�7 Niemożność znalezienia pracy, choć jest miejsce. Powody tego są nieuchwytne 

i niedorzeczne. Gdy zaś uda się ją znaleźć, z niezrozumiałych powodów znów ją tracą. 
Są to również niezrozumiałe krachy wielkich przedsiębiorstw, czy bez powodów utrata 
wszystkich klientów; por. G. Amorth, Wyznania..., dz. cyt., s. 87. 
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relacje�8. Taki człowiek posiada objawy psychicznego i fizjologicznego 
wycieńczenia. Stan ten należy przerwać modlitwą o uwolnienie�9.

Najczęściej spotykanymi formami zniewolenia jakie możemy spotkać, 
są grzeszne zachowania o charakterze nałogowym. Nie twierdzę, że zawsze 
za tym stoi zniewolenie demoniczne, choć ingerencja demona w grzech 
jest oczywista. Praktyka modlitwy o uwolnienie pozwala stwierdzić, iż za 
niektórymi zachowaniami nałogowymi kryje się zniewolenie demoniczne. 
Po krótkiej modlitwie o uwolnienie osoby doznają znacznej poprawy 
w życiu duchowym i większej łatwości w przezwyciężeniu swej słabości.

Rzadkimi przypadkami, z którymi możemy się jednak spotkać coraz 
częściej są stany opętania. Choć występują one dość rzadko, to jednak, 
iż coraz większa rzesza osób odchodzi od praktyk sakramentalnych 
a równocześnie korzysta z gabinetów okultystycznych, zjawisko to staje 
się coraz częściej spotykane. I choć u osób, u których występuje stan 
opętania pojawiają się okresy spektakularnych manifestacji demonicz-
nych, to jednak najczęściej ludzi ci, potrafią żyć nawet dziesiątki lat 
w stanie nierozpoznanej przyczyny swych dziwnych dolegliwości. Aby 
można było podejrzewać, że mamy do czynienia z opętaniem demonicz-
nym w życiu jakieś konkretnej osoby, powinny występować powyższe 
negatywne objawy jak: awersja do Sacrum, zdolności paranormalne, 
patologia w zachowaniu40 oraz podtrzymywanie klimatu zła moralnego41. 
Oczywiście tymi przypadkami mogą się zająć tylko delegowani do tej 
posługi kapłani egzorcyści42.

Pierwszą i podstawową rzeczą jaką należy powziąć w związku z tymi 
zagrożeniami, jest większe uświadomienie wiernym, jak i samym duchow-
nym, zła i konsekwencji jakie niesie ze sobą okultyzm. Ignorancja, jaką 
można spotkać powoduje to, iż nawet na terenie budynków parafial-
nych, za zgodą miejscowego proboszcza można uświadczyć niektórych 
poradni o charakterze okultystycznym. Bogata literatura chrześcijańska 
oraz katolickie strony internetowe4� pozwalają na gruntowne zapozna-

�8 Por. M. La Grua, Modlitwa o uwolnienie, dz. cyt., s. 289.
�9 Por. tamże, s. �6.
40 Por. A. Posacki, Niebezpieczeństwa okultyzmu, Kraków 1997, s. 72.
41 Por. tamże, s. 95; por. J. Królikowski, Wyklinam cię i wypędzam, Kraków 200�, 

s. 85.
42 Por. KPK, kan. 1172 § 1; por. Rytuał rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, 

Katowice 200�, nr 1�. 
4� http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/ czy http://www.newage.info.pl/ 
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nie się z powyższą problematyką. łatwość z jaką współcześnie można 
nawiązać kontakt z egzorcystą diecezjalnym, powinna również zachęcać 
szczególnie duchownych do większej współpracy w pomocy osobom 
dotkniętym skutkami praktyk okultystycznych.

astratto

Confusione più spirituale e più chiara dell’uomo contemporaneo, di respinge-
re molti valori, che si connette a una vita spirituale profonda. Diffusa e comune 
filosofia della New Age in molti settori della vita, con il suo contenuto di facile 
digeribilità, porta molti rischi con le conseguenze spirituali con i quali ci imbat-
tiamo quotidianamente ministero pastorale. Uno di loro è una qualche forma di 
interferenza demoniaca a causa del conscio o inconscio nella realtà di occulto. Con 
questi problemi nel lavoro pastorale sarà in contatto e dobbiamo essere preparati 
sul modo migliore.
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Tomasz	Janus

przesądy W sporcie
między religijnością a zaklinaniem rzeczywistości

Czarny kot przynosi pecha. Podobnie jest z liczbą trzynaście. Za to 
kominiarz i czterolistna koniczyna to niezawodny zwiastun szczęścia. 
W naszym życiu z przesądami spotykamy się niemal na każdym kroku. 
Nie inaczej jest w sporcie, który jest przecież jedną z ważnych dziedzin 
życia bardzo wielu ludzi. Szczęśliwe numery, zachowania czy praktyki 
to na sportowych arenach nic niezwykłego. Przesądy są bardzo po-
pularne w całym współczesnym świecie. Do wiary w nie przyznaje się 
ponad połowa Polaków (wg badania TNS OBOP z 2008 r. w przesądy 
wierzy 58% badanych1). Z dużym prawdopodobieństwem można jednak 
przypuszczać, że za taką wiarą nie idzie jednak wiedza czym przesądy 
są i czemu służą. Wszystko dlatego, że zagadnienia związane z przesą-
dami, są bardziej złożone niż obiegowa wiedza o nich, w której są one 
rozumiane jako zjawiska i rzeczy przynoszące szczęście lub chroniące 

TOMASZ JANUS – mgr, doktorant Sekcji Teologii Pastoralnej na UKSW. 
Ukończył Wydział Teologiczny UKSW ze specjalizacją Edukacja Medialna i Dzien-
nikarstwo pracą pt. „Przemiany w środowisku kibiców sportowych w świetle pub-
likacji prasowych w latach 2001–2007” oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na 
kierunku psychologii pracą pt. „Efektywność autoprezentacji u mężczyzn o różnym 
poziomie lęku społecznego w sytuacji uzyskiwania aprobaty lub dezaprobaty ze 
strony partnera interakcji”. Publikuje artykuły naukowe w „Warszawskich Studiach 
Pastoralnych” oraz artykuły o tematyce sportowej w „Gazecie Wyborczej”, „Metro-
polu”, „Metrze”, „Magazynie Futbol”, „Echu Miasta”, „Naszej Legia”, „Fakcie”, 
serwisie www.legialive.pl oraz e-magazynie „Legioniści”.

1 Badanie „Czy Polacy są przesądni?” przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 
7–11 sierpnia 2008 r. na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1005 miesz-
kańców Polski powyżej 15 roku życia.
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przed jego brakiem. Takie rozumienie zagadnienia jest jednak zbyt 
powierzchowne i nie oddaje jego złożoności. 

Wątpliwością, którą trzeba rozwiązać na samym początku zajmując 
się przesądami, jest ich związek z zabobonami. Częstokroć oba terminy 
są uznawana za synonimiczne określenia tej samej rzeczywistości. Jed-
nak, choć ich znaczenie jest zbliżone, a jak zostanie wykazane poniżej 
w niektórych przypadkach ich zakres znaczeniowy może się nawet 
częściowo pokrywać, to w większości przypadków przesąd i zabobon 
oznaczają co innego i przede wszystkim mają różną genezę. 

W nauce Kościoła za zabobon uznawane jest wypaczenie postawy 
religijnej oraz praktyk, które są przez nią założone. Zabobon może 
dotyczyć też kultu, który jest oddawany prawdziwemu Bogu. Dzieje 
się tak, gdy przypisuje się magiczne znaczenie praktykom i to nawet 
uprawnionym lub koniecznym (KKK 2111).

Na religijny aspekt funkcji zabobonu zwraca uwagę nie tylko Koś-
ciół. Badacze zagadnienia podkreślają, że zabobon to „wierzenie lub 
praktyka religijna występująca w danej społeczności w formie przeżyt-
ku społecznego nie mającego oparcia w panującym systemie wierzeń 
i obrzędów2”. Wynika stąd, że jest to „mieszanina elementów, które nie 
zajmują organicznego miejsca w ramach panującej wiary albo [...] od 
niej zostały oddzielone�”. Tak rozumiane pojęcie zabobonu powoduje, 
że sprzeciwia się on normom religijnym i jest uznawany za wykroczenie 
przeciwko nim. To właśnie religijny aspekt i odniesienie do systemów 
religijnych jest tym, co odróżnia zabobon od przesądu. Czym jest, więc 
sam przesąd?

Słownikowe wyjaśnienie wskazuje nam na dwa aspekty tego pojęcia. 
Jednym z nich jest „wiara w tajemnicze, nadprzyrodzone związki między 
zjawiskami, w fatalną moc słów, rzeczy i znaków [...] praktyki wynikające 
z tej wiary4”. Takie postrzeganie przesądów można uznać za zgodne 
z obiegowym rozumieniem interesującego nas terminu. Potwierdzają 
to choćby badania przeprowadzane przez TNS OBOP, w których re-
spondenci przyznają się do wiary w horoskopy, sny czy też zdarzenia 
mające przynosić szczęście lub chronić przed jego brakiem. 

2 Religia, w: Encyklopedia PWN, t. 9, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 200�, 
s. 461. 

� F. König, Leksykon religii: zjawiska – dzieje – idee, Warszawa 1997, s. 5�7. 
4 http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=przes%B1d
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Ważniejsze jest tu jednak drugie wyjaśnienie terminu, które kieruje 
nas w stronę bardziej naukowego podejścia do sprawy. Przesądy to 
także „mocno zakorzenione, błędne przekonanie5”. Zarówno „mocne 
zakorzenienie”, jak i „błędne przekonanie” odgrywają kluczową rolę 
przy próbie zrozumienia istoty przesądów. Nie mają, bowiem one ra-
cjonalnego podłoża. Co więcej stoją w sprzeczności z racjonalnością. 
Jest to, bowiem „stanowisko zajęte a priori”6. Nie występują w nim 
dowody, które potwierdziłyby jego słuszność. Zostaje ona zastąpiona 
i zrekompensowana przez owe „mocne zakorzenienie”, które urasta do 
miana wiary w słuszność głoszonego przekonania, czyli w tym wypadku 
wiary w prawdziwość przesądu. Dla osoby, która nie podziela przekonań, 
co do skuteczności przesądu, jest on pojęciem, które nie może obronić 
swojej słuszności czy prawdziwości. Nie istnieją, bowiem dowody, które 
są konieczne by uznać go za takowy7. 

Siła przesądów i ich żywotność jest wzmacniana przez ich powszechne 
występowanie. Dopatrywać można się tu związków ze znanym w psycho-
logii społecznym dowodem słuszności, który powoduje, że w sytuacji, 
gdy człowiek nie wie czy dany pogląd jest słuszny, nakazuje jednostce 
podporządkować się głosowi grupy. Nie ma przypadku w tym, że na 
gruncie psychologii przesąd rozumiany jest, jako „rozpowszechniony 
społecznie irracjonalny pogląd w jakiejkolwiek dziedzinie zdarzeń czy 
zjawisk tłumaczący je poprzez odwołanie się do czynników mistycznych 
pozostających poza racjonalną kontrolą, niezgodnych z poznaniem 
naukowym”8.

Właśnie owa irracjonalność połączona z generalizacjami i uprosz-
czeniami jest tym co łączy przesądy i zabobony. Jak zostało już zauwa-
żone w nauce Kościoła zabobon uznawany jest za wypaczenie kultu 
i postawy religijnej. Czerpiąc z tej definicji można uznać, że przesąd 
jest wypaczeniem rozumnego myślenia i postawy naukowej. Przesąd 
dopuszcza bowiem słuszność rozumowania nie mającego dowodów 
naukowych i uznaje, że jest ono tak samo poprawne, a czasami wręcz 
bardziej poprawne, niż wnioskowanie oparte na logicznym wnioskowaniu 
i dowodach naukowych.

5 Tamże. 
6 Mały słownik religioznawczy, red. Z. Poniatowski, Warszawa 1969, s. �6�. 
7 A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2005, s. 598–599. 
8 Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa 1979, s. 220. 
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Jeżeli jednak przesądy są zachowaniami irracjonalnymi, nie posiadają 
naukowego potwierdzenia swojej słuszności, a co więcej są drogami na 
skróty i „obejmują nieuprawnione generalizacje i uproszczenia”9, to 
dlaczego są tak powszechne? Zwrócić trzeba tu uwagę na kilka aspek-
tów. Wiara w przesądy zakłada „stronniczość i odporność na argumenty 
rozumowe”10. W takiej sytuacji dochodzimy do zachowania przesądnego, 
które jest „wywołane i podtrzymywane przez przygodne wzmocnienia, 
w rzeczywistości z nimi nie związane”11. 

Termin wzmocnienia jest bardzo dobrze znany w psychologii. Psy-
chologowie już dawno zainteresowali się bodźcami, które powodują, że 
pewne zachowania ludzkie pojawiają się częściej niż inne. Przez takie 
bodźce rozumiane są właśnie wzmocnienia. Amerykański psycholog 
Edward Lee Thorndike „był przekonany, że reakcje, po których wie-
lokrotnie następuje nagroda, przynoszą satysfakcję i są wzmacniane, 
czyli utrwalane”12 i jako takie będą pojawiały się częściej w przyszłości. 
Odwrotna zależność występuje z reakcjami, które nie są nagradzane. 
Następuje wówczas ich wygaszenie oraz tłumienie, a w konsekwencji 
zanik. 

Na czynniki wzmacniające, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć 
częstotliwość występowania danego zachowania, zwrócił uwagę inny 
amerykański psycholog Burrhus Frederic Skinner. Wyodrębnił on 
pozytywne i negatywne czynniki wzmacniające. Za pozytywne czynniki 
wzmacniające uznaje się „każdy bodziec, który – gdy powiąże się jego 
podawanie z wystąpieniem określonego zachowania – zwiększa z czasem 
prawdopodobieństwo tego zachowania”1�. Przez analogię za negatywny 
czynnik wzmacniający uznany został „każdy bodziec, który – gdy się go 
po jakiejś reakcji usunie, zredukuje lub zapobiegnie jego wystąpieniu 
– zwiększa z czasem prawdopodobieństwo tej reakcji”14. 

Zagadnienia związane z wzmocnieniem i czynnikami wzmacnia-
jącymi jest jednym z wyjaśnień popularności przesądów nie tylko we 
współczesnym świecie, ale i na przestrzeni dziejów. Jeżeli człowiek 

19 A. Litwiszyn, O przesądzie. Studium historyczno-filozoficzne, Kraków 2001, s. 98. 
10 Mały słownik religioznawczy, dz. cyt., s. �6�. 
11 A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologi..., dz. cyt., s. 598–599.
12 P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999, s. �25. 
1� Tamże, s. �28. 
14 Tamże.
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dążąc do jakiegoś celu, którego osiągnięcie jest dla niego równoważ-
ne z sukcesem, zetknie się z jakimś bodźcem, a później cel zostanie 
osiągnięty, nastąpi wzmocnienie tego bodźca. Dążąc kolejny raz do 
osiągnięcia sukcesu, człowiek będzie uważał, że bez bodźca, który po-
jawił się poprzednim razem, pomyślne zakończenie, czyli sukces, nie 
będzie możliwe. W ten sposób wyjaśnić można niektóre z przesądów 
występujących zarówno w życiu codziennym, jak i w sporcie. Zaliczyć 
można do nich np. zakładanie tych samych części garderoby czy wy-
konywanie tych samych i przeważnie w tej samej kolejności czynności, 
które mają przynieść szczęście. Potwierdza to choćby przykład niemie-
ckiego skoczka narciarskiego Jensa Weisffloga, który startował zawsze 
w tych samych skarpetkach15. O tym jak powszechne jest przywiązanie 
do przypadkowych nawet wydarzeń-bodźców świadczy także przykład 
chilijskiego napastnika Ivana Zamorano i argentyńskiego pomocnika 
Juana Sebastiana Verona. Obydwaj po urazach musieli występować 
z opatrunkami. Gdy w takim niecodziennym stroju grali dobrze, uznali je 
za swoje talizmany i opatrunków nie zdjęli po wyleczeniu kontuzji16.

Przesądy w świecie sportowców nie są czymś niezwykłym. To właśnie 
sportowcy uznawani są za jedną z grup, gdzie przesądne zachowanie 
jest najbardziej rozpowszechnione. Przyczyn tego dopatrywać się można 
w kilku rzeczach. Przede wszystkim w sporcie zwycięzca może być tylko 
jeden. Na jednego triumfatora przypada zaś zdecydowanie większa 
liczba zawodników, którzy muszą pogodzić się z przegraną. Sukces, za 
którym idą pieniądze, dostępny jest, więc tylko niewielkiemu procen-
towi spośród tych, którzy do niego aplikują. By zdobyć najwyższe laury 
sportowcy sięgają po wszelkie dozwolone, a czasami i niedozwolone, 
środki i metody. Postępująca profesjonalizacja sportu doprowadziła do 
sytuacji, w którym różnice między światową czołówką niemal każdej 
dyscypliny są bardzo małe. O wygranej, która przynosi w konsekwencji 
pieniądze, sławę i popularność, często decydują, więc drobiazgi i rzeczy 
wydawałoby się mało istotne. Wsparcie szukane jest nie tylko na grun-
cie fizycznym, ale również psychicznym. Przesąd staje się tu swoistym 
pseudopsychologicznym sposobem, który ma pomóc w odniesieniu 

15 P. Płatek, M. Micor, Boisko będzie z nami, „Gazeta Wyborcza” [Katowice], 2002, 
nr 214, s. 14. 

16 http://sport.interia.pl/pilka-nozna/news/najdziwniejsze-pilkarskie-talizmany, 
1�01�6�.
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sukcesu. Ma zapewnić szczęście, ustrzec przed niepomyślnym obrotem 
sprawy oraz zapewnić komfort psychiczny, że z drogi do triumfu usunięte 
zostały wszelkie przeszkody – nawet te nieracjonalne. 

Występujące w świecie sportu przesądy można podzielić na dwie 
grupy. Pierwsza z nich obejmuje wszelkiego rodzaju talizmany, maskotki, 
figurki, które mają przynieść ich posiadaczowi szczęście, czyli sukces, 
oraz uchronić od wszelkiego zła w czasie zawodów sportowych. Zazwy-
czaj szczęśliwe przedmioty są prezentami od osób bliskich lub ważnych 
dla sportowców. Tak jest choćby w przypadku Adama Małysza, który 
nie rozstaje się z króliczkiem podarowanym przez żonę17 czy Jerzego 
Engela, który w czasach trenerskich podczas meczów zawsze miał przy 
sobie m.in. różaniec otrzymany od papieża18. 

Druga grupa obejmuje przesądy związane z niezwykłymi, bo nieco-
dziennymi, ale faktycznie nie mającymi wpływu na wynik, wydarzeniami 
przed lub w czasie zawodów sportowych. Jeżeli po niecodziennym zda-
rzeniu sportowiec osiągnie sukces, nastąpi klasyczne wzmocnienie tego 
zdarzenia. Zgodnie z przywoływanymi poglądami Thorndike i Skinnera 
efektem wzmocnienia będzie utrwalenie niezwykłego wydarzenia, które 
tym samym zostanie uznane za nie tylko nieodłączny, ale wręcz konieczny 
warunek do osiągnięcia kolejnego sukcesu. Potwierdza to m.in. przykład 
siatkarskiego trenera Waldemara Wspaniałego, który w jednym z meczów 
swojej drużyny włożył telefon do kieszeni i jego drużyna odrobiła straty 
i wygrała mecz. Od tej pory Wspaniały trzymanie telefonu w kieszeni 
zaczął uznawać za warunek konieczny do zwycięstwa19. 

Przyczyną popularności przesądów wśród osób związanych ze spor-
tem jest również fakt, że podczas zawodów sportowych większości rze-
czy nie da się powtórzyć. Piłkarz, który zmarnuje rzut karny, skoczek 
narciarski, który spóźni wyjście z progu czy sprinter, który wystartuje 
o kilkanaście setnych sekundy później od swoich konkurentów prak-
tycznie nie mają możliwości naprawienia swojego błędu. Wszystko 
musi być wykonane jak najlepiej za pierwszym razem. To powoduje 
zaś powstawanie presji i stresu. Te, negatywnie wpływając na spor-
towca, utrudniają mu osiągnięcie dobrego wyniku i wygraną. W takiej 

17 Tamże.
18 M. Polkowski, J. Engel, Engel. Futbol na tak, Wrocław 2001.
19 P. Płatek, M. Micor, Boisko będzie..., art. cyt., s. 14.
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sytuacji jego szanse na sukces stają się mniejsze. Przesąd ma temu 
zapobiec i ochronić przed wszelkimi pechowymi czynnikami, które 
mogłyby przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu20. Staje się on sposobem 
na zapewnienie sobie komfortu psychicznego. Jednocześnie staje się też 
formą zaklinania rzeczywistości, czyli próbą podporządkowania świata 
własnym celom i pragnieniom. 

Badacze dostrzegają także, że przesądy są pozostałościami „pier-
wotnych prób zrozumienia rzeczy niewyjaśnionych, znalezienia sensu 
w skomplikowanym i zagmatwanym świecie”21. Jako takie stają się 
sposobami myślenia życzeniowego i myślenia magicznego. Następuje 
tu błąd w toku rozumowania. Myślenie zostaje uznane za tożsame 
z działaniem. Sportowiec uważa, że to talizman lub jakieś przesądne 
zachowanie jest przyczyną odniesienia sukcesu. W ten sposób pojawia 
się tu wypaczenie poglądów Skinnera i Thorndike. Wzmocniona zostaje 
nie ciężka praca, która prowadzi do sukcesów w sporcie, a ów przesąd 
lub talizman. Relacja między zachowaniem – ciężką pracą – a nagrodą 
– triumf sportowy – zostaje źle odczytana przez sportowca. W miejsce 
pracy jako genezy sukcesu wchodzi przesąd czy talizman. 

Z tego powodu przesądy są utożsamiane z „rezultatem błędów 
percepcji, nieprawidłowych metod wnioskowania lub ich celowego nad-
użycia. Uwzględnienie czynników wyobrażeniowych oraz emocjonalnych 
w procesach poznawczych pozwala utożsamić przesądy z wymysłami 
lub urojeniami. łączy się z nimi przesądność, która związana jest ze 
stanami lęku, niepewności i zagrożenia”22. Ponieważ człowiek stara się 
unikać lęku, niepewności i zagrożenia, chce usunąć je ze swojego życia. 
W tym też ma mu pomóc przesąd.

Poszukiwanie dróg do sukcesu i prób podporządkowania rzeczywisto-
ści swoim oczekiwaniom, przyczynia się w sporcie do powstawania wielu 
przesądów, które w skrajnym przypadku mogą być objawami zaburzeń ob-

20 Brak możliwości poprawienia błędu i aktywność przed widownią w czasie rzeczy-
wistym jest uznawany za przyczynę powstawania przesądów także w środowisku akto-
rów teatralnych. W teatrze wiele zachowań jest zabronionych lub nakazanych właśnie 
jako wynik zachowań przesądnych. W teatrze, podobnie jak w sporcie, nie ma bowiem 
możliwości naprawienia błędu. Przesądy są zdecydowanie rzadsze w środowisku akto-
rów filmowych, gdzie scenę można powtórzyć od początku. Za: R. Leszczyński, Zakon 
czarnego kota, „Wprost”, nr 41/2008, s. 126–129. 

21 A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologi..., dz. cyt., s. 598–599.
22 A. Litwiszyn, O przesądzie..., dz. cyt., s. 98.
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sesyjno-kompulsywnych. Pod tym pojęciem rozumiemy nerwicę natręctw, 
w której chory nie może zapanować nad pojawiającymi się obsesyjnymi 
myślami oraz przymusowymi zachowaniami. Specyficzne zachowania 
sportowców, czyli właśnie przesądy, mają zapewnić im spokój i umożliwić 
koncentrację przed i w trakcie zawodów, a w konsekwencji sukces2�. 

Do przykładów takich zachowań sportowców można zaliczyć m.in.:
– rytualne zakładanie butów, okręcanie kostki od nogi trzy razy sznu-

rówką oraz zajmowanie tego samego miejsca w autokarze przed 
meczem przez angielskiego piłkarza Johna Terrego;

– ustawianie butelek z wodą z etykietami skierowanymi w stronę kortu 
w jednej linii przez hiszpańskiego tenisistę Rafaela Nadala;

– występowanie przez całą karierę w spodenkach uniwersytetu Pół-
nocnej Karoliny zakładanymi pod spodenki Chicago Bulls przez 
byłego amerykańskiego koszykarza Michaela Jordana;

– unikanie asymetrii i nieparzystej liczby przedmiotów w otoczeniu 
przez angielskiego piłkarza Davida Beckhama24;

– wstawanie lewą nogą, unikanie strzyżenia włosów i obgryzania 
paznokci, wychodzenie na rozgrzewkę przed meczem po założeniu 
dwóch frotek i założeniu jako pierwszy prawego buta przez polskiego 
piłkarza ręcznego Marcina Lijewskiego;

– domaganie się by wszystkie toalety w szatni były zamknięte przez 
południowoafrykańskiego krykiecistę Neila McKenzie.
W świecie sportu w osiągnięciu sukcesu mają też pomóc liczby. 

Przeważnie chodzi o liczby znajdujące się na koszulkach sportowców. 
Przesądne interpretowanie liczb jest popularne nie tylko w świecie sportu. 
„Liczby, które w wielu kulturach i religiach mają swoją skomplikowaną 
i nie zawsze dla współczesnego człowieka przejrzystą symbolikę, są ele-
mentem niezwykle istotnym w budowaniu imago mundi. Za ich pomocą 
próbuje się opisać Wszechświat i jego podziały, relacje między różnymi 
jego fragmentami, a także odrębny charakter każdego z nich”25. 

2� P. Aldhous, Ten sports stars and their bizarre pre-game rituals, http://www.new-
scientist.com/article/dn17158-ten-sports-stars-and-their-bizarre-pregame-rituals.html 
(dostępne: maj 2010 r.)

24 Warto zwrócić tu uwagę na znaczenie przywiązywane przez ludzi od wieków do 
parzystości i nieparzystości w otaczającym go świece. Zob. P. Kowalski, Leksykon znaki 
świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – Wrocław 1998, s. 278–280.

25 Tamże. s. 278.
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W początkach sportu nie istniały przesądy związane z liczbami na 
koszulkach, gdyż np. w piłce nożnej numery od 1 do 11 były przypisane 
do konkretnej pozycji na boisku i nie można było ich zmieniać. Sytuacja 
uległa zmianie od czasu, gdy piłkarze, podobnie jak choćby koszykarze, 
mogą wybierać dowolne liczby dwucyfrowe. Wśród sportowców przesądy 
związane z liczbami są podobne do występujących poza sportem. Za 
szczęśliwą uważany jest np. numer siedem. Pecha przynosi trzynastka, 
choć niektórzy na przekór z premedytacją wybierają właśnie ten numer. 
Na meczowych koszulkach pojawiają się także liczby związane z rokiem 
urodzenia (swoim lub kogoś z rodziny) czy też numery, z którymi wy-
stępowali wcześniej sławni sportowcy26. Znaczenie liczb na koszulkach 
dla niektórych sportowców jest tak duże, że uciekają się do prób swoi-
stego oszustwa. Tak uczynił choćby chilijski napastnik Ivan Zamorano, 
który, grając w Interze Mediolan, musiał odstąpić koszulkę z numerem 
dziewięć Brazylijczykowi Ronadlo. Zamorano przejął wówczas numer 
osiemnaście a między jedynką a ósemką wstawił znak plusa, co dało 
efekt „1+8”, czyli właśnie dziewięć. 

Przesądy to jednak nie tylko próby zaczarowania rzeczywistości. 
Niektóre z przesądów można powiązać z religijnością i potrzebą po-
szukiwania sacrum przez człowieka. Jak zwracał uwagę Mircea Eliade 
współczesny człowiek świecki w swoim zachowaniu często wciąż odwołuje 
się do religijności. Jego zachowania noszą w sobie ślady religijności, tyle 
tylko, że zostały ślady te zostały przez człowieka pozbawione znaczenia 
religijnego. Eliade dochodzi do wniosku, że nawet w społeczeństwach 
o bardzo silnej desakralizacji niemal nie występują osoby całkowicie 
areligijne. Osoby, które uchodzą za niereligijne, nie zdają sobie spra-
wy z religijnych stron ich zachowania. Przejawami ukrytej religijności 
współczesnego człowieka są zaś wielorakie tabu i przesądy, które mają 
magiczno-religijną strukturę i pochodzenie27. 

Właśnie w odwołaniu do religijności przesąd i zabobon znajdują 
wspólną płaszczyznę. Dochodzi w niej do wypaczenia nie tylko posta-
wy religijnej oraz praktyk, które są przez nią założone, ale również do 

26 W piłce nożnej za szczególnie prestiżową uznawana jest gra w koszulce z nume-
rem 10. Z numerem tym występowali najbardziej znani piłkarze. W warszawskiej Legii 
koszulka z tym numerem jest zastrzeżona dla legendy klubu Kazimierza Deyny i żaden 
ze współczesnych piłkarzy nie może grać z dziesiątką. 

27 M. Eliade, Sacrum a profanum. O istocie sfery religijnej, Warszawa 2008, s. 218–2�2.
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wypaczenia rozumnego myślenia. Pojawiają się sytuacje, w których jakiś 
element bądź przedmiot kultu stają się swoistymi talizmanami. Różaniec, 
medalik czy religijny obrazek mają wówczas spełniać funkcję podobną do 
pierścienia Atlantów, maskotek czy figurek, które mają przynosić szczęś-
cie. Pojawia się wówczas ryzyko nastąpienia odsakralnienia i traktowania 
przedmiotu związanego z kultem w sposób roszczeniowy. Może dojść 
nawet do sytuacji targowania z Bogiem, w której niejako obowiązkiem 
Boga jest pomoc w ramach odpowiedzi na posiadanie przy sobie krzyży-
ka, medalika czy różańca. W przypadku sportu efektem pomocy będzie 
sukces w postaci triumfu. O wykorzystywaniu przedmiotów związanych 
z kultem w celu zapewnienia sobie sukcesu świadczy choćby przykład 
irlandzkiego bramkarza Manchesteru City Shay Given, który podczas 
meczów w bramce trzyma pojemnik z wodą z Lourdes28. 

W niektórych przypadkach również, uchodzące za przejaw religij-
ności i powierzania siebie i innych uczestników zawodów sportowych 
opiece Boga, czynienie znaku krzyża przed rozpoczęciem religijności 
może stać się przesądem, którego będzie uznawany za niezbędny do 
odniesienia sukcesu. W takim przypadku dojdzie do wspomnianego 
już wymuszania na Bogu przynoszenia szczęścia i dawania wygranej. 
Uczynienie znaku krzyża będzie miało dawać wygraną, a nie powierzać 
siebie i innych opiece Boga. 

zusammenfassung

Die Arbeit befasst sich mit der Erscheinung der Aberglauben, die im Leben 
einer großen Gruppe von gegenwärtigen Menschen sehr populär sind. Die Allge-
meinheit der Aberglauben bemerkt man insbesondere in der Sportwelt. Się dienen 
hier als Mittel zum Glückssicherstellen im Kampf um den Sieg. Aberglauben bilden 
vor allem verschiedene Talismane, ungewöhnliche Ereignisse, die vorm Erfolgha-
ben erschienen sind oder Zahlen. Eine solche Praxis kann man für Versuche der 
Weltunterordnung und des Religionsüberrestes halten. Indem sich die Arbeit auf 
Beispiele aus der Sportwelt bezieht, weist sie nach, dass Aberglauben auch Effekte 
der Verstärkung von manchen Reizen sind, die vor dem Erfolghaben erscheinen. 
Się können auch Anzeichen der zwanghaft-kompulsiven Störungen sein.

tłum. Sebastian Tasakowski

28 http://www.guardian.co.uk/football/2007/aug/22/theknowledge.sport; http://www.
wsc.co.uk/content/view/2 (dostępne: maj 2010 r.)

Tomasz	Janus
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błażEJ	szosTEk

zjaWisko religijności W psychologii

Termin religijność jest bardzo złożony i wieloaspektowy, obejmuje 
wiele dziedzin naukowych. Wymienić można tu m.in. socjologię, filozo-
fię, historię, teologię, a także psychologię. Religijność posiada nie tylko 
aspekt nadprzyrodzony, ale także ma swoją warstwę naturalną, która 
dostępna jest fenomenologicznej obserwacji i staje się coraz popular-
niejsza w badaniach empirycznych prowadzonych przez psychologów. 

W ramach zagadnień związanych z problematyką religii oraz religijności 
psychologia bada wpływ doktryny, kultu i organizacji religijnej na poznawcze 
i emocjonalne funkcjonowanie człowieka. Ważnym dla psychologii religii 
jest zainteresowanie coraz częstszym procesem odchodzenia od religijności 
i religii oraz zjawiskiem nawrócenia i odrodzenia religijnego.

Innym ważnym aspektem w dociekaniach psychologicznych dotyczą-
cych religijności jest jej wpływ na dobrostan i zdrowie psychiczne. Kiedy 
religijność jest źródłem zdrowia i lepszego funkcjonowania, a kiedy 
czynnikiem patologicznym? Który z tych wpływów jest dominujący? Jak 
różnice indywidualne wpływają na oddziaływanie religii na człowieka? 
Badania przyniosły w tej kwestii wiele odpowiedzi, aczkolwiek ciągle rodzą 
się nowe pytania i sektory czekające na psychologiczną eksploracje.

pojęcie i typologia religijności

Dla oznaczenia psychologicznej interpretacji religijności trzeba rozróż-
nić dwa bliskoznaczne pojęcia: religia i religijność. Przez religię rozumie 

BłAŻEJ SZOSTEK – mgr lic. teologii i psychologii. Doktorant na Wydziale 
Teologicznym UKSW w Warszawie. Przygotowuje się do certyfikatu psychoterapeuty 
w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi zajęcia ze studentami na UKSW 
z zakresu psychologii społecznej, psychologii ogólnej i psychologii pastoralnej.
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się zbiór twierdzeń, zakazów i nakazów oraz norm regulujących stosunek 
między Bogiem a człowiekiem1. Przez wieki próbowano na różne sposoby 
definiować pojęcie religii. Na przykład Hobbes, stwierdził, że religia za-
wiera dwie składowe: wiarę, czyli świadomość tego, że Bóg jest i wszystkim 
rządzi oraz kult. Durkheim określał religię jako system powiązanych 
ze sobą wierzeń i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych, wierzeń 
i praktyk spajających wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną 
zwaną Kościołem. Według Schelera religia jest poznaniem i myśleniem, 
jest też szczególnym rodzajem czucia (wartości), wyrazu (w religijnym 
języku, modlitwie i kulcie) oraz religijnego chcenia i działania (w służbie 
Boga i religijnej moralności). Uwydatnia on podobnie jak wyżej wymie-
nieni dwuskładnikowy podział mianowicie: „zmienną wierzeniową”, 
wzbogaconą o czucie, oraz kilku członową „zmienną kultową”2.

Pojęcie religijności w psychologii i socjologii religii, zawiera w sobie 
dużą paletę określeń i definicji, które formułowane są dla celów ogólno-
poznawczych, teoretyczno-metodologicznych i naukowo-informacyjnych. 
Określenia te są różnoznaczne, szczególnie pod względem zakresu, 
ścisłości, akcentu kładzionego na stronę strukturalną czy funkcjonalną 
określanego nimi zjawiska, na jego miejscu i roli w całokształcie życia 
psychicznego lub społecznego człowieka, w strukturze osobowości. 
Wspólną cechą psychologicznych określeń religijności jest wiązanie tego 
zjawiska z ludzką podmiotowością, duchowością, z życiem wewnętrznym, 
z przeżyciami i zachowaniami człowieka, cechami jego osobowości, roz-
wojem i ekspresją. Psychologia określa religijność przez ukierunkowanie 
jej przede wszystkim na jednostkowy, subiektywny i indywidualny wymiar 
tego zjawiska, co się powszechnie określa jako religijność indywidualna 
w przeciwieństwie do religijności zbiorowej�.

Wszyscy ludzie w sposób mniej lub bardziej świadomy doświadczają 
religii oraz przeżywają religijne postawy. Ludźmi religijnymi są ci, któ-
rzy pozwalają oddziaływać na swoje życie Bogu. Religijność jednostki 
przybiera jednak różne formy i wyraża się w różny sposób.

Dzięki stosowaniu w badaniach zjawiska religijności metody ma-
kroskopowej, W. Gruehn doszedł do wniosku, że religijność jako całość 

1 Por. Z. Golan, Pojęcie religijności, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, 
red. S. Głaz, Kraków 2006, s. 71.

2 Por. B. Chwedeńczuk, Przekonania religijne, Warszawa 2000, s. 15–20.
� J. Szmyd, Religijność, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 725–726.
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należy do grupy podobnych przeżyć, które nazywamy zaufaniem, mi-
łością, wiarą. Jeżeli osoba ludzka ufa Bogu i wierzy mu to reprezentuje 
postawę psychiczną bardzo podobną do zaufania jakim darzą siebie 
ludzie. Określenie to nie należy jednak do zbyt precyzyjnych. W życiu 
religijnym decydująca rolę odgrywa cała jaźń, centrum osobowości 
człowieka, a nie tylko pewne jej elementy takie jak wola, myśl czy 
wyobrażenie. To centralna jaźń człowieka bierze udział we wszystkich 
czynnościach wartościujących, a wiec także w przeżyciach estetycznych 
i moralnych.

Szeroko omawiana przez Gruehna teoria religijności ma swoje 
poparcie w dorobku największych psychologów, psychiatrów i psycho-
analityków, zaliczają się do nich między innymi J. James, E. Starbuck, 
H. Leitner4.

Religijność to osobiste indywidualne, a jednocześnie pozytywne 
ustosunkowanie się człowieka do religii. Jest nią więc wszystko to, co 
człowiek przeżywa, doznaje i doświadcza, a także to wszystko co się 
z nim dzieje, zachodzi, funkcjonuje w bezpośrednim związku z jego 
ustosunkowaniem się do Istoty Najwyższej5. 

Próbując jednak ściślej zdefiniować psychologiczne określenia 
religijności można powiedzieć, że jest dwuwarstwową strukturą psycho-
logiczną, składającą się z określonej skali pozytywnych postaw wobec 
religii, tzn. emocjonalno-wartościujących i intelektualnych odniesień 
do tzw. obiektów religijnych: Boga, świętych, zdarzeń religijnych etc. 
Wraz z gotowością do zachowania się zgodnego z owym odniesieniem 
do przedmiotów religijnych lub za takie uchodzące. Druga warstwa to 
zróżnicowane reakcje, procesy i mechanizmy psychiczne dokonujące 
się w człowieku w określonych sytuacjach życiowych czy kulturowych 
pod wpływem oddziaływania na osobowość wyżej wspomnianych przed-
miotów religijnych. To wieloczynnikowe określenie religijności ukazuje 
zróżnicowanie składników, procesów i funkcji tego zjawiska6.

Kiedy rozpoczynano badać fenomen religijności z perspektywy 
psychologicznej, przeważała tendencja do wspólnego, jednowymiaro-

4 S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków 200�, s. 12–14.
5 Cz. Walesa, Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka za szczególnym 

uwzględnieniem jego ontogenezy, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, Lublin 1982, 
s. 144.

6 J. Szmyd, Religijność, art. cyt., kol 725–726.
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wego obrazu religijności. Również dzisiaj wielu badaczy próbuje szukać 
i wydobywać elementy wspólne dla wszystkich form religijności nieza-
leżnie od wyznawanej wiary, jednak zdecydowana większość uwzględnia 
w swoich badaniach określone rodzaje i typy religijności. 

W typologii religijności zasadniczą rolę odgrywa uwzględnienie 
kryteriów pozwalających wyodrębnić poszczególne rodzaje religijności. 
Wartość przeżyć religijnych jest zależna od poziomu dojrzałości religijnej, 
co implikuje uwzględnienie w typologizacji wskaźników rozwoju religij-
nego. Religijność bowiem jest zjawiskiem dynamicznym i ulega ciągłym 
zmianom bądź to w kierunku form dojrzalszych bądź zniekształconych.

Próby typologizacji religijności opierają się również na konkretnych 
aspektach charakteryzujących życie religijne np. poziom zaangażowania 
w życie religijnej intensywność postaw religijnych, centralność postaw 
religijnych, motywacja zachowań religijnych, typ odniesień czy inter-
akcji między człowiekiem a Bogiem, oraz uwzględniające określone 
wymiary religijności.

Osobowościowy lub społeczny kontekst może również służyć jako 
kryterium pomocy w wyodrębnieniu określonego typu religijności 
charakterystycznego dla konkretnych grup społecznych, np. religijność 
lekarzy, zakonnic, członków neokatechumenatu. Istnieje także specy-
ficzny typ religijności osób charakteryzujących się określonymi cechami 
osobowości, charakteru czy zaburzeniami zdrowia i funkcjonowania, 
np.: introwertyków, narkomanów, alkoholików7.

Na przestrzeni lat psychologowie dokonali wiele podziałów (typizacji) 
religijności uwzględniając przy tym różne kryteria podziału. Przejawia 
się to głównie w formie dychotomizacji. Tu zostanie wspominanych 
tylko kilka. 

Podział na religijność wewnętrzną i zewnętrzną uwypuklił G.W. Allport. 
Wewnętrzna charakteryzuje się tym, że osoby o właśnie takiej orientacji 
znajdują najważniejszy motyw swojego życia w religii. Inne potrzeby są 
traktowane jako mające mniej istotne znaczenie, a ich zaspokajanie jest 
harmonizowane z wiarą i nakazami moralnymi. Przyjmując wiarę człowiek 
dąży tu do zinternalizowania jej i postępowania zgodnie z nią. Religijność 
zewnętrzna natomiast opiera się na motywach pozareligijnych, a owa 

7 R. Jaworski, Typologie religijności, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, 
dz. cyt., s. 271–272.
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religijność staje się środkiem do osiągnięcia innych celów. Religijność 
wewnętrzna w przeciwieństwie do zewnętrznej zdaniem Allporta, repre-
zentowana jest przez osobowości dojrzałe i spełnia funkcje ułatwiające 
zrozumienie świata, usensowienia go, staje się teorią życia. 

W.H. Clark wyróżnił religijność proroka, kapłana i intelektualisty. 
Pierwsza jest zaborcza, skłonna do egzaltacji, ujawniająca stałe poszu-
kiwanie kontaktów duchowych z bóstwem. Człowiek reprezentujący ją 
posiada poczucie pewności siebie i bezwzględną ocenę rzeczywistości. 
Dla religijności kapłana zbliżonej do prorockiej w płaszczyźnie ze-
wnętrznej działalności, charakterystyczne jest nastawienie zachowaw-
czo-religijne i obronne wobec instytucji religijnych, a nie poszukiwanie 
prawdy. Trzecia związana jest z poszukiwaniem „przygód umysłowych” 
na gruncie religijnym.

Postawę religijną autorytatywną i humanistyczną wyróżnił E. Fromm. 
Pierwsza charakteryzuje się uznaniem siły wyższej, kontrolującej czło-
wieka, mającej prawo do czci i kultu, oraz poddania się jej ze strony 
wierzącego. Uznanie tej wszechpotężnej i surowej siły łączy się z poczu-
ciem człowieka jako istoty słabej, zależnej i niezdolnej do samodzielne-
go istnienia, która sensownie może tylko egzystować pod warunkiem 
bezwzględnego podporządkowania się władczemu i karzącemu za brak 
posłuszeństwa Bogu. Dla drugiej postawy, nazwanej przez Fromma 
humanistyczną właściwe jest uznanie istnienia pozaludzkiej istoty, ale 
w przeciwieństwie do postawy autorytatywnej istota występuje tu jako 
obraz wyższego „ja” człowieka, symbol tego, czym człowiek jest, albo 
winien być, a wierzący żywi poczucie jedności i braterstwa z uznawanym 
Bogiem. Powinnością w tej postawie nie jest bezwzględne podporząd-
kowanie się Bogu, ale twórcze rozwijanie sił potencjalnych człowieka, 
dążenie do pełni jego urzeczywistnienia. 

Jedno i drugie doświadczenie jest reakcja przystosowawczą i chroni 
przed sytuacją osamotnienia i izolacji jest próbą stworzenia psychicznej 
więzi ze środowiskiem. Są również wyrazem i dowodem potrzeby rów-
nowagi i harmonii, choć jedno prowadzi do nietrwałych rezultatów i nie 
rozwiązujących na dłuższą metę problemów ludzkiej egzystencji, drugie 
natomiast jest przeżyciem niealienacyjnym, zbliżającym człowieka do 
stanu pożądanej harmonii8.

8 J. Szmyd, Religijność, art. cyt., kol. 727–728.
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Badania empiryczne prowadzone przez R. Jaworskiego potwierdziły, 
że ludzie deklarujący się jako religijni posiadają w pewnym sensie dwie 
różne religijności: personalną i apersonalną. Pierwsza charakteryzuje 
się występowaniem relacji między człowiekiem a Bogiem. Człowiek 
angażuje tutaj najpełniej swoje osobowe predyspozycje w spotkanie 
z osobowym Bogiem. Jest to forma religijności, która odpowiada mo-
delowi religijności postulowanemu w teologii i filozofii religii.

Druga forma przeżywania fenomenu religijnego nazwana religijnoś-
cią apersonalną, różni się znacząco od pierwszej. Różnica ta przejawia 
się głównie w aspekcie relacji personalnej między człowiekiem a Bogiem. 
W religijności apersonalnej Bóg traktowany jest instrumentalnie jako 
ten, który ma zaspokajać egoistyczne potrzeby człowieka. Konsekwencją 
owego przedmiotowego traktowania Boga jest zubożenie i ograniczenie 
osobowych dyspozycji człowieka, co nie sprzyja rozwojowi jego osobo-
wości. Religijność apersonalna jest więc dewiacyjną formą religijności, 
łączącą się z niższym poziomem przystosowania, z niższym poziomem 
integracji osobowości oraz z wyższym poziomem ukrytego niepokoju. 
Towarzyszy jej również niższy poziom samoakceptacji oraz bardziej 
negatywne ustosunkowanie się do otoczenia9.

Patrząc na kontekst społeczny, można wyróżnić religijność indy-
widualną, instytucjonalną i zbiorową (wspólnotową). Uchwycenie 
specyfiki religijności indywidualnej zakłada znajomość historii życia, 
zdarzeń osób i środowisk oddziałujących na postawy religijne danej 
osoby. W badaniach nad religijnością indywidualną stosuje się zarówno 
podejście idiograficzne zorientowane na wychwycenie specyfiki oraz 
odrębności religijności konkretnej osoby, jak i podejście nomotetycz-
ne zmierzające do przyporządkowania danej osoby do jakiegoś typu 
religijności najlepiej ją opisującego.

psychologiczne źródła religijności

Od początku wyodrębnienia się psychologii religii starano się, m.in., 
odpowiedzieć na pytanie: jakie jest źródło (lub źródła) religijności, 
oraz jak najpełniej wyjaśnić proces jej powstawania i rozwoju. Badając 
zagadnienie korzeni religijności uczeni napotykają na wiele trudności 
związanych z określeniem, czy u podłoża religijności leży jedno źródło, 

9 R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989, s. 169–170.
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czy jest ich więcej, a jeśli tak, to które z nich jest fundamentalne. Nie-
którzy badacze zagadnień związanych z psychologią religii np. M. Argyle 
uważają, że gdyby wyrzucić wszystkie psychologiczne motywy własnej 
religijności, przestałaby ona istnieć. Jednocześnie przyznają, iż z faktu, 
że religijność ma swoje źródła tkwiące w psychologii, nie wynika, że 
są one jedynymi jej przyczynami. Patrząc z chrześcijańskiego punktu 
widzenia, można przyjąć koncepcje o wzajemnym przenikaniu i uzu-
pełnianiu motywów naturalnych i nadnaturalnych10.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o źródła religijności podaje się 
różne czynniki na których buduje się rozmaite koncepcje. Jako znaczą-
ce wspomnieć należy koncepcje: instynktu religijnego, doświadczania 
własnej ograniczoności i skończoności, lęku wobec śmierci i poczucia 
zagrożenia. 

Psychologiczne próby wyjaśnienia instynktu religijnego podjął J. Pa-
stuszka, który uważał, że instynkt religijny jest funkcją natury człowieka, 
a popęd religijny przejawia się w pragnieniu szczęścia, poszukiwaniu 
prawdy, dążeniu do doskonałości oraz poczuciu zależności od Boga. 

W ostatnich czasach poglądy te zostały poważnie zrewidowane, dla-
tego trudno jest je obronić. To co przypisywano instynktowi, wyjaśnia się 
dziś w kategoriach potrzeb. Również V. Frankl i C.G Jung podjęli próbę 
zbadania i opisania tego zagadnienia. Pierwszy przyjmował istnienie 
nieuświadomionej religijności i duchowości, wyrażającej się w podświa-
domym, ukierunkowanym na Boga intencjonalnym odniesieniu ku Jego 
osobie. Drugi natomiast odnajdował źródło religijności w archetypicznej 
strukturze, ujawniającej się w zbiorowej nieświadomości. Istota religij-
ności, według niego, wynika z doświadczenia subiektywnej działalności 
podświadomości człowieka, a nie z obiektywnej rzeczywistości metafi-
zycznej11. Powiązanie pomiędzy archetypem a popędem Jung tłumaczy 
jako ścisły związek o charakterze kompensacyjnym łączącym sfery: 
religijną z popędową w jedną całość. Wyrazem tego jest przekonanie, 
że religia na poziomie pierwotnym oznaczała należący do dynamizmu 
popędu system regulacji psychicznej12.

10 Por. S. Tokarski, Psychologiczne źródła religijności, w: Podstawowe zagadnienia 
psychologii religii, dz. cyt., s. 92–9�.

11 Por. tamże, s. 9�–94.
12 Por. M. Piróg, Popędy i religia – podejście C.G. Junga, w: Antropologia religii. Studia 

i szkice, red. J. Drabina, Kraków 2002, s. 1��. 
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Psychologia próbuje również poszukiwać źródła religijności w prze-
żywaniu przez człowieka własnej skończoności i ograniczoności. R. Otto 
przyjmował, że religijność jest wynikiem dostrzegania przez człowieka 
„całkiem innego”. Rodzi się wtedy niesprowadzalny do innego stan 
psychiczny zwany numinosum. Do którego należy poczucie własnej 
nicości i przemijania. W skład owej reakcji wchodzi również uczucie 
misterium tremendum określane jako tajemnica grozy, która jest reakcją 
osłupienia i drżenia wobec tego, co nieznane i niezrozumiałe. Kolejną 
składową jest misterium fascinans, które można określić jako oczarowa-
nie, pragnienie, fascynacja. Ostatni element, numinosum to odczucie, 
że wszystko jest bez wartości wobec Istoty Najwyższej1�.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych koncepcji genezy religij-
ności jest hipoteza mówiąca, że do jej powstania prowadzi: lęk, ludzka 
słabość i przeżycie zagrożenia. W lęku egzystencjalnym, pojawiającym 
się w związku z pytaniem o sens życia, obecna jest trwoga i zaniepoko-
jenie w istotnych dla człowieka sytuacjach, jak cierpienie bądź śmierć. 
Religijność pojawia się tutaj jako pewna odpowiedź na pytanie o sens 
życia człowieka, co dla wielu jest odpowiedzią satysfakcjonującą.

Poczucie winy, odczucia pewnego rodzaju długu wobec kogoś 
wywołują szczególny rodzaj lęku czy niepokój moralny. Te odczucia 
traktowane są czasem jako jedne za znaczących psychologicznych źródeł 
religijności. Przeżycie nieprzyjemnego doświadczenia klęski moralnej 
jest doznaniem bardzo nieprzyjemnym i mobilizuje człowieka do poszu-
kiwania jakiegoś rozwiązania. Tym rozwiązaniem może być religijność, 
w której można doświadczyć przebaczenia Boga, konsekwencją czego 
jest obniżenie poczucia winy i redukcja lęku. Taki proces często można 
dostrzegać w przypadku nawróceń. Samo jednak poczucie winy może 
doprowadzić do religijności legalistycznej, surowej, tyranicznej, w któ-
rej Bóg jest kimś nakazującymi zakazującym, oraz służy do tłumienia 
nieakceptowanych zachowań.

Niektórzy teoretycy religii, a szczególnie marksiści oraz Freud 
twierdzili, że źródłem religijności jest lęk przed śmiercią. Chociaż lęk 
przed śmiercią jest siłą dynamizującą ludzkie dążenia duchowe, trudno 
jest go przyjąć jako siłę decydującą o powstaniu religijności. Niemożliwe 
do zaakceptowania jest przekonanie, że do Boga popycha człowieka 

1� S. Tokarski, Psychologiczne źródła..., art. cyt., s. 95.
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negatywna emocja jaką jest strach. Niełatwo jest również przyjąć, że 
bogate życie duchowe pełne radosnych uczuć wyrasta z negatywnych 
emocji. 

W świetle badań psychologicznych J. Makselona14 okazuje się, że 
podobny poziom lęku przed śmiercią występuje zarówno u wierzących, 
jak i niewierzących, co wskazuje, że zaniepokojenie śmiercią nie pro-
wadzi bezpośrednio do religijności15.

Żadne z przedstawionych wyżej stanowisk, jak i nie opisanych 
w tym opracowaniu, nie dały pełnej odpowiedzi na pytanie o genezę 
religijności. Złożone zachowania religijne, nie dają się wyjaśnić za 
pomocą jednej przyczyny. Lęk przed śmiercią, przeżycie zagrożenia, 
słabość człowieka czy przeżywanie własnej skończoności, wpływają 
na dynamikę i bogactwo życia duchowego, ale żaden z tych motywów 
nie jest wystarczający, aby móc stwierdzić, że jest w on wystarczającą 
przyczyną powstania religijności.

rozwój religijności i dojrzałość religijna 

Rozwój każdego człowieka jest procesem zachodzącym zarówno 
w wymiarze ilościowym, którego efektem jest powstawanie nowych 
funkcji oraz w wymiarze jakościowym polegającym na doskonaleniu 
poszczególnych funkcji. 

Każdy człowiek ma własną i indywidualną krzywą rozwoju religijnego. 
Rozwój ten przebiega bardziej jako stopniowe przechodzenie danej formy 
w kolejną, niż jako skok polegający na tym, że jedna forma religijności 
wyczerpuje się i kończy, a zaczyna nowa. Niekiedy bywa tak, że jedna 
forma religijności utrzymuje się nadal, przy równoczesnym wykształceniu 
się nowej. Psychologia rozwojowa wyznaczyła pewne okresy religijnego 
rozwoju, aczkolwiek zawsze należy zakładać pewną płynność granic 
między tymi okresami związaną z różnicami indywidualnymi, a także 
z opóźnieniami czy przedwczesnym rozwojem. W większości przypadków 
rozwój religijności przebiega progresywnie, ale można też zaobserwować 
zjawisko regresu, kiedy u jednostki rozwój ten zatrzymuje się, a ona traci 
uprzednio zdobytą dojrzałość religijną. Może być to spowodowane m.in. 

14 Zob. M. Makselon, Niektóre aspekty lęku wobec śmierci w świetle badań psycho-
logicznych, „Ateneum Kapłańskie”, 95(1980), z. 2(4�0), s. 298–�02.

15 Por. S. Tokarski, Psychologiczne źródła..., art. cyt., s. 97–98.
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przez wpływy materializmu i konsumpcjonizmu. Spośród warunków sprzy-
jających rozwojowi religijnemu na pierwszy plan wysuwa się autentyzm 
religijności rodziców i najbliższego otoczenia. Tutaj bowiem dziecko czy 
młody człowiek odnajduje bardzo ważny dla rozwoju religijnego system 
wartości czy wzorce postępowania religijnego16.

Z perspektywy psychologii rozwojowej i wychowawczej Cz. Walesa 
wyróżnia określone fazy rozwoju religijności:
a) Okres areligijny (1 rok życia);
b) Okres początków religijności dziecka (2 i � rok życia);
c) Okres religijności magicznej (od 4 do ok. 7 roku życia);
d) Okres religijności autorytarno moralnej (od 7 lub 8 do 16 lub 17 

lat);
e) Okres kształtowania się religijności autonomicznej (ok. ok. 12 lat 

do 16 lub 17 lat);
f) Okres kształtowania się religijności autentycznej (od ok. 18 do ok. 

25 lat);
g) Okres stabilności religijnej (od ok. 25 roku życia do ok. 40 lat);
h) Okres dojrzałości religijnej (od ok. 40 do ok. 60–70 lat);
i) Okres religijności eschatologicznej (od ok. 60–70 lat)17.

Ujmowanie natury rozwoju religijności człowieka, tzn. ukazanie spe-
cyfiki tegoż rozwoju, koncentruje się głównie na dotarciu do właściwego 
kierunku rozwoju religijności. Zawiera się to w pytaniu i odpowiedzi: 
Dokąd zmierza ten rozwój? Zmierza ku wyższej jakości życia religijnego, 
czyli coraz większej doskonałości relacji Bóg – człowiek.

Niektóre zmiany w rozwoju religijności są bardzo istotne i mogą 
prowadzić do nowej formy życia, do przejścia od antropomorfizmu do 
ujmowania Boga jako bytu duchowego. Przeobraża to całą religijność 
w stronę wyższej jakości. Równolegle można powiedzieć, że ta zmiana 
jest funkcją całej religijności. Rozwój religijności jest zasadniczo trans-
formacyjny, transgresyjny i autoteliczny, zaznaczyć trzeba również, 
że transcendowanie może być skierowane „w górę” lub „poziomo”, 
obejmując coraz to inne i nowe dziedziny18.

16 Por. S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków 199�, s. 58.
17 Por. Cz. Walesa, Psychologiczna analiza..., dz. cyt., s. 150. Zob. także, H. Grzymała-

Moszczyńska, Psychologia religii. Wybrane zagadnienia, Kraków 1991, s. 51–116.
18 Por. Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, w: Podstawowe zagadnienia psy-

chologii religii, dz. cyt., s. 112.
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Wszystkie zmiany w religijności człowieka mają prowadzić do wy-
kształcenia u niego dojrzałości. W literaturze przedmiotu do opisu 
dojrzałości w zakresie religijności używa się dwóch fundamentalnych 
terminów: „dojrzała religijność” rozumiana jako zespół zachowań 
religijnych charakteryzujący się odpowiednim stopniem doskonałości, 
odpowiadającym maksymalnym standardom przyjętym w danej religii. 
Zakres tego terminu określany jest przez wyznawców danej religii. Drugi 
termin „dojrzałość religijna” oznacza stopień rozwoju danej osoby lub 
grupy zmierzający w kierunku osiągnięcia „dojrzałej religijności”. Psy-
chologia nie określa standardów dojrzałej religijności, lecz odczytuje 
je z treści samej religii oraz bada jak są one realizowane19.

Dojrzała religijność charakteryzuje się tym, że: nadaje cel i sens 
ludzkiemu życiu, tworząc i kształtując system wartości, angażuje 
osobowość człowieka do poszukiwania i kontaktu z Bogiem, ma 
charakter dynamiczny i personalny, jej celem jest świętość. Osoba 
dojrzałą religijnie cechuje otwartość na Boga, spójny system prze-
konań religijnych, akceptowanie treści religijnych i aktualizacja tych 
treści w swoim życiu. 

Aby dokonać psychologicznej weryfikacji wyżej wymienionych 
standardów dojrzałej religijności, należy sformułowania teologiczno-filo-
zoficzne przełożyć na język psychologii. Pozwala to na zbadanie dojrza-
łości religijnej, czyli stopnia realizacji standardów dojrzałej religijności. 
Dojrzałość religijna cechuje się zatem, według S. Tokarskiego: 

a) centralnością wartości religijnych, co oznacza, że wartości re-
ligijne zajmują najwyższe miejsce w hierarchii wartości. 

b) zaangażowaniem religijnym polegającym na tym, że osoba 
o dojrzałej religijności jest wewnętrznie zaangażowana w życie modli-
tewne i pogłębianie własnej religijności, co wyraża się na zewnątrz przez 
pozytywny stosunek do Kościoła i ukierunkowanie ku ludziom. 

c) dynamicznym charakterem religijności przejawiającym się tym, 
że religijność dojrzała posiada tendencję do ciągłego rozwoju. Tendencja 
ta przejawia się m.in. w zmianach, jakie zachodzą w obrazie religijności 
oraz w istnieniu napięcia motywacyjnego skłaniającego do zajmowania 
się sprawami religijnymi. 

19 Por. S. Tokarski, Dojrzałość religijna, w: Podstawowe zagadnienia psychologii 
religii, dz. cyt., s. 147.
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d) spójnością przekonań religijnych mającą miejsce wtedy, kiedy 
człowiek przyjmuje wszystkie podstawowe elementy systemu przekonań 
z podobną intensywnością i zachowaniem tego samego pozytywnego 
kierunku. 

e) integralnym charakterem postaw religijnych, czyli postawa 
religijna osoby o dojrzałej religijności cechuje się zintegrowaniem we-
wnętrznym, czyli zgodnością pomiędzy jej poszczególnymi elementami: 
emocjonalnymi, behawioralnymi, intelektualnymi, oraz w wymiarze 
zewnętrznym, czyli w stosunku do Boga, innych ludzi i instytucji reli-
gijnej. 

f) personalnym wymiarem religijności, inaczej osobową relacją 
zachodzącą pomiędzy osobowym podmiotem religijności (człowiekiem) 
i jej osobowym przedmiotem (Bogiem). 

g) Wspólnotowym wymiarem religijności, czyli poczuciem wspólnoty 
z innymi ludźmi zaangażowanymi religijnie.

summary

The paper aims to describe the phenomenon of religiosity from a psychological 
perspective. Specifically, it explores the notion and typology of religiosity as well 
as attempts to point to the psychological origins of the phenomenon and to the 
process of religious development leading to religious maturity.

tłum. Aleksandra Chmielewska
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Michał Baranowski, Świadkowie wiary. stary testa-
ment, niepokalanów : Wydawnictwo ojców fran-
ciszkanów 2009, 96 s.

Najpierw kilka słów o autorze. Michał Baranowski jest franciszka-
skim naukowcem. W roku 1997 uzyskał doktorat z teologii na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na podstawie rozprawy La 
teologia di Sion nel libro d’Isaia. Należy do Stowarzyszenia Biblistów 
Polskich i jest jednym z tłumaczy Starego Testamentu Polskiej Biblii 
Ekumenicznej (w przygotowaniu) oraz słowników: Wielkiego Słownika 
Hebrajsko-Polskiego i Aramejsko-Polskiego. Jest wykładowcą egzegezy 
i teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie 
oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów 
w łodzi-łagiewnikach. Publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe 
w „Collectanea Theologica”, „Signum Vitae”, „W Nurcie Franciszkań-
skim”, „Posłańcu św. Antoniego”.

Z treścią książki polski czytelnik miał już okazję się zetknąć, 
gdyż jest ona zbiorem artykułów autora publikowanych w „Posłańcu 
św. Antoniego”. Publikacja książkowa wychodzi naprzeciw potrzebie 
zapoznania szerszego grona czytelniczego z problematyką starotesta-
mentalnych świadków wiary, czyli wzorów osobowych, które wcale się 
nie zdezaktualizowały i mogą stanowić przykład postaw w tak bardzo 
zlaicyzowanym dziś świecie.

Ta niewielka, gdy chodzi o ilość stron publikacja, stanowi solidne 
studium biblijno-teologiczne, jednocześnie posiada walory kateche-
tyczno-homiletyczne. Część pierwsza to swoisty traktat o wierze ojców: 
począwszy od Abrahama a skończywszy na proroku Danielu. Autor 
wnikliwie ukazuje różne oblicza wiary człowieka. Jest to raz wiara 
niezłomna w Boże obietnice wspomnianego już Abrahama, drugi raz 
− wiara Jakuba zmagająca się z samym sobą i z Bogiem. Autor po-
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dejmuje ważny temat relacji wiary do świata polityki. Historia biblijna 
zna przecież „przewodników” ludu, sędziów i królów, którzy w czytelny 
sposób przekazują swoje know how rządzącym i ich doradcom, jak 
i gdzie należy prowadzić narody i państwa. Przykład liderów Izraela 
jest bardzo pouczający, wszyscy oni byli „przyjaciółmi” Boga. Jedni 
widzieli Boga „twarzą w twarz” (Mojżesz), inni słyszeli Go na własne 
uszy i słuchali (Samuel). Chodzili z Panem. Owszem, zdarzało się, że 
nadużywali przyjaźni Jahwe. Wtedy na szwank narażona była nie tylko 
wiara „królewska” Dawida czy zawodziła mądrość wiary Salomona, ale 
pośrednim skutkiem błędów monarchów było błądzenie ludu Bożego. 
Znane porzekadła, że ryba psuje się od głowy a przykłady − nie słowa 
− pociągają rzesze naśladowców, są stare jak biblijne historie.

Autor ukazując wiarę na przykładzie życia i postawy Hioba, Tobia-
sza czy Daniela, dowodzi, że wiara nie jest zależna od jakości ludzkiej 
egzystencji. Cierpienie może prowadzić do rozpaczy, ale też może 
utwierdzać przyjaźń z Bogiem. Hioba rozświetla istotny wymiar wiary, 
z jej „nocą duchową” i fizycznym cierpieniem. Cierpienie i ryzyko 
śmierci widoczne są też w życiu bogobojnego ojca rodziny, Tobiasza. 
Autorytet i bezkompromisowość jego postawy jawią się dzisiaj jak 
przysłowiowe światełko w tunelu, w którym aż ciemno od wszelkiego 
rodzaju autorytarności, koniunkturalizmu, kunktatorstwa i zwykłej 
bezczelności tego świata. Z kolei inny z bohaterów wiary − Daniel − 
pokazuje, jak wierzyć w diasporze. Obecne społeczeństwo jest bardzo 
mobilne. Wielu Polaków udaje się „za chlebem” do różnych krajów, 
często o innej kulturze i religii. Daniel, jego postawa i wydźwięk jego 
Księgi są jednoznaczne: nie można dla kilku euro udawać niewierzą-
cego; bywa, że nasi rodacy nie chcąc płacić „podatku wyznaniowego”, 
w rubryce dotyczącej wyznawanej konfesji wpisują − „niewierzący”... 
Przykład męczeństwa Eleazara, siedmiu braci i ich matki − musi rodzić 
refleksje o kondycji mojej wiary, mojego chrześcijaństwa.

W drugiej części rozważań o. Michała Baranowskiego poznajemy 
jeszcze inny aspekt wiary: jest nią waleczność, dzielność, odwaga. 
I dziwna rzecz, Autor przedstawia na tym polu walki − kobiety: od 
Ewy po Maryję. Dzielna niewiasta jest ideałem żony i matki. Ale rola 
kobiety w Izraelu nie ograniczała się jedynie do posług około domowych 
i wychowania dzieci (Sara, Rebeka, Anna, matka Samuela), spotyka-
my pośród nich także „kobiety sukcesu”: prorokinię Miriam, Deborę 
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(sędzię, „królową” narodu wybranego), dzielne − Esterę, Jael i Judyt; 
mądrą, choć bezimienną kobietę z Tekoa i wreszcie kobiety, które na 
koncie swoich sukcesów odnotowały „zbawcze zdarzenia”. Taką „wy-
bawicielką” była Abigail. Inne z biblijnych kobiet mogą pochwalić się 
umieszczeniem ich w drzewie genealogicznym Jezusa Chrystusa (Tamar, 
Rachab, Rut, Maryja). W gruncie rzeczy wspólnym mianownikiem 
wszystkich przedstawionych postaci jest wiara, jej „wielowymiarowość”. 
W rzeczy samej wiara nie może ograniczać się jedynie do kultu i aspektu 
„pobożnościowego”; wiara to coś znacznie więcej − to ludzkie życie, 
w którym rozpoznajemy Boga.

Książka M. Baranowskiego jest cennym wkładem w poszerzenie 
wiary laikatu. Wydawca uzupełnił publikację o ilustracje artystki Elżbiety 
Wysyłek, które na swój sposób unaoczniają czytelnikowi „starodawne” 
twarze wiary. Spoglądają na nas oczy mężczyzn i kobiet − oczy zwyczajnie 
ludzkie, w których kryje się wiara, głębsze widzenie rzeczywistości.

o. Ignacy Kosmana OFMconf
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Jan oBłąk, kardynał Bernard maciejowski jako biskup 
krakowski, olsztyn 2008, 94 s.

Ponad tysiącletnia historia Kościoła katolickiego w Polsce znaczona 
jest osobami, które w konkretnej epoce i określonych uwarunkowaniach 
tak w zakresie duchowym, materialnym podejmowały odpowiedzialność 
za powierzonych sobie wiernych oraz wyzwania dotyczące tak teraź-
niejszości jak i przyszłości. Uwarunkowania konkretnego czasu zawsze 
wymagają pokory wobec poprzedników, roztropności w konkretnych 
sytuacjach i dalekosiężnego spojrzenia w przyszłość. Pasterze Kościoła 
w Polsce począwszy od brata św. Wojciecha – Radzyma Gaudentego 
stawali wobec wyzwań czasu, w którym należało jak najpełniej zrealizować 
orędzie głoszenia Dobrej Nowiny kształtowania postaw chrześcijańskich. 
Każda epoka każe patrzeć w nowy sposób na potrzeby wiernych, które 
należy odczytywać w perspektywie zbawienia ofiarowanego w Jezusie 
Chrystusie. 

Arcybiskupi gnieźnieńscy i prymasi Polski realizując misyjny nakaz 
Chrystusa w swoim posługiwaniu i trosce o przestrzeganie kościelnego 
prawa nie zapominali o przypominaniu kaznodziejskich obowiązków. Ar-
cybiskup Mikołaj Trąba w swoim zbiorze prawnym z 1420 roku normował 
zasady życia kościelnego, nie zapominając o kaznodziejstwie. Mówiąc 
o urzędzie kaznodziejskim wskazywał na obowiązki z niego płynące oraz 
treści religijnego nauczania. Według tych postanowień duszpasterze mieli 
wyjaśniać prawdy wiary zawarte w Składzie Apostolskim, obowiązek 
wielkanocnej spowiedzi, udział we mszy św. i kult Eucharystii. Prawodaw-
ca nakładał ten obowiązek najpierw na biskupów, którzy winni zadbać 
o czysty przekaz wiary, z tego obowiązku wypływa uważne dobieranie 
i upoważnianie do głoszenia sprawdzonych kaznodziejów. 

Postacią jednego spośród arcybiskupów gnieźnieńskich kardyna-
łem Bernardem Maciejowskim zajął się studiujący na Uniwersytecie 
Jagiellońskim ks. Jan Obłąk. 17 sierpnia 1948 roku uzyskał tytuł dok-
tora teologii w zakresie historii Kościoła. Ks. Obłąk – kapłan diecezji 
tarnowskiej trafił 12 sierpnia 1949 roku do Olsztyna i tam rozpoczął 
pracę w Wyższym Seminarium Duchownym. Kolejne miejsca posługi 
kapłańskiej wiodą go aż do podjęcia posługi biskupa diecezjalnego 
w Kościele warmińskim w 1982 roku, posługa ta zakończyła się ze 
śmiercią biskupa Jana Obłąka w 1988 roku.
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W dwudziestolecie śmierci Biskupa warmińskiego wydania jego 
doktoratu podjął się ks. dr Jerzy Górny – protonotariusz apostolski. 
Praca została poddana korekcie przez ks. bp. prof. dr. hab. Juliana 
Wojtkowskiego – niezaprzeczalny autorytet w zakresie historii i pa-
trologii. We Wprowadzeniu (s. 5) Arcybiskup Metropolita Warmiński 
Wojciech Ziemba przywołuje racje publikacji doktoratu sprzed 60 lat: 
„Minione od napisania sześćdziesięciolecie nie ujęło jej wartości. Dla-
tego w dwudziestolecie śmierci Autora [...] oraz czterechsetlecie śmierci 
Prymasa Polski Bernarda Kardynała Maciejowskiego ukazuje się jej 
pierwsze wydanie”. 

Autor trafnie dobrał bohatera swojej pracy, sam pełniąc posługę 
w powojennej Polsce musiał dostrzegać zagrożenia i niebezpieczeń-
stwa ateizacji. Kard. Maciejowski wchodzi w historię Kościoła kato-
lickiego w Polsce w epoce po Soborze Trydenckim. Sobór Trydencki 
z 1545–156� r. wypracował zasady według których przez kolejne wieki, 
aż do Soboru Watykańskiego II realizowano głoszenie słowa Bożego. 
W tym ostatnim bp Jan Obłąk brał udział, jako uczestnik drugiej i czwar-
tej sesji. Wśród obowiązków wskazywanych biskupom za najważniejsze 
Sobór Trydencki uznał kaznodziejstwo. Słabość ówczesnego Kościoła 
wynikała m.in. z nieznajomości prawd wiary przez wiernych, a co więcej 
niejednokrotnie przez głosicieli.

W Polsce epoki renesansu znalazło się wielu wybitnych pasterzy 
wskazujących zasady głoszenia kazań a co za tym idzie kształtowanie 
postaw moralnych. Poza przypomnieniem proboszczom o obowiązku 
głoszenia kazań w niedziele, święta, w Adwencie, Wielkim Poście, 
a również dwa dni poprzedzające niedzielę zwracano uwagę, że zasad-
niczym celem przepowiadania ma być zachęta do pielęgnowania cnót 
życia chrześcijańskiego. Praktykowanie cnót chrześcijańskich i obrona 
przed wadami i grzechami miała być ukazywana w perspektywie nagro-
dy i kary w życiu wiecznym. Szczególną rolę w recepcji zaleceń soboru 
Trydenckiego odegrał kardynał Bernard Maciejowski. Konsekrowany na 
biskupa 2� maja 1588 roku w łowiczu biskup łucki, krakowski, a wreszcie 
arcybiskup gnieźnieński wydał w1601 r. List pasterski, który stał się waż-
nym elementem realizowania pasterskiej posługi Kościoła w Polsce na 
kolejne dziesiątki lat. Autor wyjaśnił w swoim dokumencie, że podsta-
wowym celem głoszonego słowa Bożego powinno być nauczanie prawd 
wiary i środków koniecznych wszystkim do zbawienia. Podstawę nauki 
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objawionej upatruje ówczesny biskup krakowski w Modlitwie Pańskiej, 
Symbolu Apostolskim, dekalogu i sakramentach świętych. Kaznodzieja 
winien objaśniać rolę sakramentów świętych zgodnie ze wskazaniami 
Kościoła, skuteczności ich działania i czasu ich przyjmowania. Poza 
nauczaniem prawd wiary i moralności chrześcijańskiej w formie kazań 
przedpołudniowych należy podjąć także trud katechizacji. Warto podkre-
ślić, że prawodawcy zwracali uwagę, że treść przepowiadania winna być 
dostosowana do możliwości przyjęcia jej przez wiernych, tak by nie byli 
pozbawieni owoców spotkania ze słowem Bożym. Biskup Maciejowski 
zwracał uwagę, aby pozytywnie zachęcać do pogłębiania pobożności 
wobec Boga, jednocześnie zachęcał do uległości wobec przełożonych, 
szacunku i miłości wobec bliźnich, cierpliwości, pokory, trzeźwości itd. 
Biskup krakowski zauważa, że mówiąc o grzechach i wadach kaznodzieja 
winien wykazać się szczególną roztropnością, aby nauczanie nie było 
publicznym potępieniem konkretnych osób, lecz zła ze względu na odrazę 
do grzechu. Dostrzegając wielkie niebezpieczeństwo ignorancji religijnej 
Prymas wskazuje, aby duszpasterze pouczali wiernych o prawdach wiary 
nie tylko w kazaniach w niedziele i święta, ale także przy innych okazjach; 
szczególnie przy kolędzie. Pastoralna została zalecona jako obowiązująca 
dla całej prowincji na synodzie prowincjalnym w Piotrkowie w 1607r. Rok 
później Stolica Apostolska zatwierdziła dokument kard. Maciejowskiego 
jako podręcznik pastoralny obowiązujący dla całej Polski.

Prymas Maciejowski zostawił po sobie świadectwo pasterza odpo-
wiedzialnego za powierzoną sobie owczarnię. W przeciwieństwie do 
swoich poprzedników i kilku następców nie miał talentów politycznych. 
W jednym z rozdziałów swojej pracy doktorskiej Senator Rzeczpospoli-
tej (s. 71–75) ks. Obłąk pisze o jego braku zdolności dyplomatycznych 
dodając jednak: „W życiu państwowym brał żywy udział. Jako biskup 
zasiadał w senacie Rzeczpospolitej, będąc zawsze obecnym na jego po-
siedzeniach. Stanowisko swoje senatora wykorzystywał przede wszystkim 
dla obrony praw Kościoła i duchowieństwa” (s. 71). Ten przywołany 
krótki fragment wskazuje jakim językiem posługiwał się doktorant, 
który zdążył jeszcze obronić swoją pracę na Uniwersytecie odnowionym 
przez św. Jadwigę królową, a pozbawionym wydziału teologicznego 
przez władze komunistyczne powojennej Polski. 

Praca ks. Obłąka wpisuje się w refleksję nad spuścizną reformy 
Kościoła w Polsce, który zwycięsko wyszedł z próby reformacyjnego 
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podziału. Dla Kościoła na Warmii jest to także kolejny element bu-
dowania swojego dziedzictwa. Biskup Obłąk, który przybył z diecezji 
tarnowskiej pozostawił po sobie między wielu innymi dokonaniami 
dwutygodnik diecezjalny „Posłaniec warmiński”. 

Praca została wydana z wielką starannością i dbałością o szatę 
graficzną i szczegóły. Praca została opublikowana wraz z ocenami 
promotorów. Zawiera ona Alfabetyczny wykaz osób (s. 85–88) co pod-
nosi jej walor naukowy. Wobec czasu, który przeminął publikacja jest 
świadectwem epoki. Nade wszystko jest jednak okazją do przybliżenia 
postaci tak wielkiego Kardynała, jak również następcy na stolicy war-
mińskiej Prymasa Polski Józefa Kard. Glempa 

ks. Jerzy Swędrowski 
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henryk sławiński, między ciągłością a zmianą, kra-
ków : Wydawnictwo m 2008, 344 s.

„Wiele razy i na różne sposoby Bóg przemawiał do ludzi” (Hbr 1, 1). 
Stwierdzenie autora Listu do Hebrajczyków może stać się inspiracją 
w poszukiwaniu znaków obecności i działania Boga. Orędzie Dobrej 
Nowiny pozostaje niezmienne, co nie wyklucza, ani nie ogranicza 
pragnienia poznawania i coraz pełniejszego odkrywania prawdy. Naj-
pełniejsze objawienie Boga dokonało się w Osobie Jezusa Chrystusa 
i w Jego Paschalnym Misterium. On powiedział o Ojcu wszystko co jest 
konieczne człowiekowi do zbawienia. On jest jedynym Pośrednikiem 
pomiędzy Bogiem, a ludźmi. Z tej prawdy płynie cały wysiłek Kościoła 
narodzonego w dzień Zesłania Ducha Świętego. Objawiona prawda 
dotyka konkretu życia i niej jest nigdy w sferze historii, czy uciekania 
w przyszłość. 

Każda epoka niesie ze sobą określone uwarunkowania, a kształtu-
jąca się i rozwijająca kultura pozwala coraz lepiej odczytywać prawdę 
zwartą w Objawieniu i świecie stworzonym. Kłopoty z odkrywaniem 
prawdy i zamazywaniem jej znaków tym bardziej uzasadniają potrzebę 
wiernego przekazywania orędzia Dobrej Nowiny jako znaku nadziei 
i życia dla świata. Wnikliwe patrzenie na otaczającą rzeczywistość daje 
możliwość lepszej i skuteczniejszej aplikacji słowa Bożego do konkret-
nych uwarunkowań. Nie tylko słowo, ale także sposoby i metody prze-
kazu adekwatne do określonego czasu nie pozostają obojętne wobec 
skuteczności i zasięgu niesionego komunikatu.

W Liście apostolskim Novo millenio ineunte papież Jan Paweł II 
zwracając się między innymi do głosicieli słowa Bożego stwierdził: „Mamy 
karmić się słowem, aby być «sługami Słowa» w dziele ewangelizacji. Jest 
to z pewnością jedno z najważniejszych zadań stojących przed Kościołem 
na progu nowego tysiąclecia. Nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotarła 
wiele wieków temu, przestało już istnieć «społeczeństwo chrześcijańskie», 
które mimo licznych ułomności, jaki cechują to co ludzkie, odwoływało 
się jednoznacznie do wartości ewangelicznych” (NMI 40).

Zastanawiając się nad przyczynami przekształceń w społeczeństwach 
do niedawna określanych jako chrześcijańskie, a także dostrzegając 
procesy dokonujące się współcześnie trzeba ciągle zwracać uwagę na 
sposób głoszenia słowa Bożego. Podnoszona nieustannie potrzeba 
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„nowej ewangelizacji” realizuje się miedzy innymi w głoszeniu homilii. 
Refleksja i wezwania Kościoła, aby zrobić przestrzeń dla Chrystusa 
w życiu człowieka kieruje ku szczególnemu zwróceniu uwagi na istotne 
elementy strukturalne homilii.

Ks. Henryk Sławiński – wykładowca homiletyki w wielu uczelniach 
środowiska krakowskiego podjął się refleksji nad współczesną recepcją 
teorii homilii w odniesieniu do Magisterium Kościoła oraz obecnymi 
wyzwaniami w przepowiadaniu słowa Bożego. Publikacja Między ciągłoś-
cią a zmianą już w swoim tytule sugeruje spojrzenie na bazę i dorobek 
teorii kaznodziejskiej oraz otwartości w wydobywaniu współczesnych 
trendów i koncepcji. Podtytuł pracy: Teoria homilii w Stanach Zjedno-
czonych po Soborze Watykańskim II wprowadza i zachęca czytelnika 
polskiego do spotkania z recepcją koncepcji nauczania homilijnego. 
Jest to ciekawe choćby w interakcji myślenia ludzi „starego kontynentu” 
i „nowej ziemi”, która stawała się dla przedstawicieli wielu nacji nową 
ojczyzną. Ameryka jest często synonimem sukcesu, spełnienia marzeń 
i realizacji możliwości i pragnień.

We Wstępie (s. 5–17) autor sygnalizuje i zarysowuje podjęte w swo-
ich rozważaniach trzy podstawowe typy nauczania Kościoła: misyjny, 
katechetyczny i homilijny. Komentując dorobek polskojęzycznych pub-
likacji dotyczących Magisterium Kościoła w kwestii homilii, wiedzie ku 
spojrzeniu na dokument Komisji do spraw Życia i Posługi Kapłanów 
przy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczo-
nych: Fulfilled in Your Hearing. Warto zauważyć, że autor publikacji 
sam przełożył wyżej wspomniany dokument na język polski, a w swoich 
rozważaniach uznał jego treść za interesującą propozycję zdynami-
zowania refleksji nad współczesnym przepowiadaniem. We Wstępie 
zasygnalizowano układ pracy i jej zamierzony cel. Główną ideą ma stać 
się nauka Kościoła dotycząca homilii oraz posoborowe poszukiwania 
form i proporcji treści tak katechetycznych, jak i kerygmatycznych. Nie 
bez znaczenia pozostaje aspekt antropologicznego doświadczenia.

W pierwszym rozdziale: Homilia we współczesnym nauczaniu Koś-
cioła Powszechnego (s. 19–88) ks. Sławiński przywołuje w sposób dość 
podręcznikowy refleksję historyczną. W proporcjach epoka starożytna 
i patrystyczna zajmie niewiele miejsca, co budzi odrobinę niedosytu 
szczególne jeśli chodzi o dziedzictwo Ojców Kościoła. Szeroko zaś 
będzie potraktowane nauczanie o homilii zawarte w tekstach Soboru 
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Watykańskiego II. Autor zajmie się także dokumentami dotyczącymi 
homilii w trakcie prac soborowych. Jego refleksja poprowadzi także 
poprzez nauczanie kolejnych papieży w kwestii przepowiadania, aż po 
problematykę homilii w Sacramentum caritatis papieża Benedykta XVI. 
Szczególnego znaczenia nabiera tutaj stwierdzenie Następcy św. Piotra, 
który mówi o homilii jako czynności liturgicznej. Warto tutaj wspo-
mnieć jedno z ostatnich wystąpień papieża z 5 maja 2010 roku, który 
zauważył: „W ostatnich dziesięcioleciach, występowały tendencje, które 
podkreślały w tożsamości misji kapłana wymiar głoszenia, odrywając 
go od wymiaru uświęcania”.

Kolejny rozdział: Amerykańskie innowacje w nauczaniu o homilii 
(s. 89–146) przybliża amerykańskie koncepcje homiletyczne, które og-
niskują się wokół spojrzenia na homilię jako: „interpretację ludzkiego 
życia w świetle tekstów świętych uzdalniającą wspólnotę do rozpoznania 
obecności i działania Boga oraz odpowiedzi na tę obecność poprzez wiarę, 
za pomocą liturgicznych słów i gestów i poza kontekstem liturgicznego 
zgromadzenia, poprzez życie zgodne z Ewangelią” (s. 105). Szerokie 
spojrzenie na wymiar liturgiczny i pozaliturgiczny prowadzi ku aktualizacji 
słowa Bożego nie tylko w wymiarze kultycznym, ale także w konkrecie 
codzienności. Autor podejmuje w swoich rozważaniach jako istotny ele-
ment spojrzenie na homilię jako na opowiadanie. Wychodząc od historii 
Boga poprzez historię homilisty, po historię słuchacza. Wydaje się to próbą 
nawiązania relacji i znalezienia wspólnych odniesień. Innym podjętym 
problemem jest język inkluzywny, który jak zauważa autor: „...nie ignoruje 
ani nie różnicuje osób ze względu na płeć, czy rasę” (s. 1�4).

Trzeci rozdział: Źródła amerykańskich innowacji w nauczaniu homilii 
(s. 147–202) traktuje o dorobku myśli homiletycznej i jej rozwoju na 
przestrzeni wieków. Podstawą są wzorce przyniesione z Europy, które 
w trakcie rozwoju i specyfiki społeczności amerykańskiej prowadzą ku 
„nowej homiletyce” (s. 157), gdzie akt przepowiadania traktowany jest 
jako dzieło współtworzone przez głosiciela, słuchaczy i tekst święty. 
Interesujące wydaje się zauważenie homiletycznej tradycji afroamery-
kańskiej, która jawi się dzisiaj jako najbardziej dynamiczna w Stanach 
Zjednoczonych, a jej przekaz jako komunikatywny i poruszający wyob-
raźnię. Autor zwraca także uwagę na ogromną rolę teorii komunikacji we 
współczesnym przekazie kaznodziejskim, którego pierwszym warunkiem 
jest konkret bezpośredniej obecności mówcy i słuchaczy.
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Ostatni rozdział pracy ks. Sławińskiego: Ocena nauczania o homilii 
w Stanach Zjednoczonych i postulaty dla homiletyki polskiej (s. 20�–276) 
jest odważną próbą wydobycia elementów wartościowych amerykań-
skiej koncepcji homiletycznej i wykorzystania ich na gruncie polskim. 
Autor wydobywa wartość aspektu liturgicznego homilii, który wydaje 
się, że nie jest obcy także współczesnemu przepowiadaniu w Polsce. 
Ks. Sławiński stawia postulat upowszechniania liturgicznej natury 
homilii w polskich publikacjach homiletycznych. Szczególne ważne 
jest zaś interpretowanie ludzkiego życia w świetle tekstów świętych. 
Zakończenie (s. 277–286) jest rekapitulacją zaprezentowanych treści 
i zachętą do odkrywania bogactwa myśli, które – nie bezkrytycznie można 
wykorzystywać w konkrecie duszpasterstwa polskiego. Praca zawiera 
podsumowanie w języku angielskim (s. 287–296), po którym następuje 
Wykaz skrótów (297–�02). Dość obszerna Bibliografia (s. �0�–��7) jest 
znakiem dobrego warsztatu, szczególnie liczne amerykańskie publikacje 
tam przywołane świadczą o solidnym podejściu do przedmiotu pracy. 
Publikację zamyka Spis treści na stronach: ��9–�41.

Publikacja ks. Henryka Sławińskiego jest odkrywczym i systematycz-
nym przybliżeniem teorii homilii na gruncie amerykańskim. Dokument 
Fulfilled in Your Hearing – „dziś spełniły się te słowa Pisma...” oraz re-
cepcja amerykańskiej posługi słowa może wzbogacić polską homiletykę 
i z otwartością dostrzegać współczesne trendy kaznodziejskie. Tytułowe 
Między ciągłością a zmianą nie wyklucza, ani ciągłości, ani nie staje 
w opozycji wobec zmian; może być twórczym wzbogaceniem w odkry-
waniu współczesnych potrzeb i wyzwań, a nade wszystko w wierności 
depozytowi słowa Bożego.

ks. Jerzy Swędrowski 

rEcEnzJE



158

polska – dwa światy. kraj i polonia, red. Wiesław jan 
Wysocki, Waldemar gliński, Warszawa : Wydawni-
ctwo uksW 2009, 388 s.

Historia osób i całych społeczności bierze swój początek od kon-
kretnego miejsca. Ludzie, których łączą więzy krwi, wspólnych przeżyć, 
czy podejmowanych przedsięwzięć chętnie powracają do obszarów na 
których spotykali się osobiście. Wzajemne relacje i więzy budowane; 
także w znoszeniu siebie – wzbogacaniu osobowościami, ale także kory-
gowaniu postaw własnych i innych osób. Konkretne miejsce wzrastania, 
pracy i podejmowanych odpowiedzialności sprawia, że człowiek uznaje 
je za swoje, a w perspektywie wraca dobrymi wspomnieniami, tam gdzie 
wzrastał i rozwijał się. Zwykle złe wspomnienia schodzą na plan dalszy, 
a to co pozytywne pozwala budować swoją tożsamość i uniknąć „wyko-
rzenienia”. Każdy człowiek jest otwarty na budowanie i kształtowanie 
swojej tożsamości. Bogactwo przodków, ich wysiłki i dokonania stają 
się skarbcem z którego można czerpać, a doświadczenie poprzedników 
pozwala unikać błędów i nieporozumień.

Historia Polski jest bardzo często opisywana ciągiem trudnych, 
wręcz tragicznych wydarzeń. Dzieje państwa, które rozpoczęło swoje 
istnienie w 966 roku niesie w sobie bogactwo pokoleń, które podejmo-
wały odpowiedzialność nie tylko za swoje życie, ale patrząc z uwagę 
w przyszłość podejmowały wyzwania współczesności. O wiele łatwiej 
zapamiętywane są postawy bohaterskie, których wyróżnikiem jest 
męczeństwo i ofiara niż heroizm codzienności. Dzieje znaczone krwią 
są niejednokrotnie okazją do sentymentalnego zatrzymania na tym 
co było, choć dają szansę odważnego i rozważnego podejmowania 
wyzwań teraźniejszości i przyszłości. Ponad tysiącletnia historia Polski 
jest historią narodu, który zapłacił wielką cenę za swoją ziemię, która 
poprzez stulecia stawała się teatrem działań orężnych i politycznych. 
Geopolityczne usytuowanie 

Historia Kościoła i Narodu w Polsce została naznaczona licznymi 
wydarzeniami, które spowodowały, że niejednokrotnie polską narodo-
wość identyfikowano z wyznawaną religią. Określenie „Polak – katolik” 
budzi krańcowo różne reakcje, co nie zmienia faktu i przyczyn, dla 
których taka formuła się zrodziła. Polacy na przestrzeni dziejów do-
świadczyli znaków chwały Ojczyzny, ale i jej upadków, byli świadkami 
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potęgi, ale i klęski, korzystali z wypracowanych bogactw, ale nie była 
im obca bieda.

Z tych jakże różnych doświadczeń wypływa zjawisko emigracji. To 
zjawisko nie jest obce żadnemu narodowi, szczególnie patrząc i doświad-
czając współczesnych uwarunkowań. Względy polityczne, ekonomiczne, 
czy religijne mogą prowadzić do pozostawienia miejsca, w którym się 
wzrastało i z którym wiążą więzy krwi, kultury i wiary. Polacy stanowią 
dość znaczą grupę pośród ludzi doświadczających faktu pozostawienia 
swojego kraju i konieczności budowania życia osobistego, rodzinnego 
i społecznego na obczyźnie. Można wyliczać wiele etapów rozwoju pol-
skiej emigracji oraz miejsc, które stały się dla wielu nowym domem.

Wśród skupisk Polaków na całym świecie, bez wątpienia na pierwsze 
miejsce wybijają się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. To tutaj 
ludzie przyznający się do polskich korzeni stanowią rozpoznawalną 
i liczną społeczność. Także kultywowanie języka ojczystego jawiło się 
jako wyraz odpowiedzialności za tożsamość, wierność przeszłości oraz 
otwarcie na przyszłość. Polacy wychodzący z Ojczyzny nieśli przywią-
zanie do Kościoła katolickiego i języka, budowali swoją teraźniejszość 
czerpiąc z tożsamości narodowej i religijnej. Nie zaprzecza to bynajmniej 
nieuniknionemu procesowi asymilacji ze środowiskiem amerykańskim. 
Wierność wierze i językowi musi być podtrzymywana i wzmacniana 
trudem głosicieli słowa Bożego, którzy wyjaśniając prawdy objawione 
wskazują i zachęcają do ich realizacji w codziennym życiu.

Dzieło i dorobek Polonii jest wspólnym dziedzictwem, które odkry-
wane może wzbogacać tak mieszkających w „starym kraju”, jak również 
liczną Polonię, która nie zapomina o swojej tożsamości. Odkryciu tego 
bogactwa posłużyła Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polacy 
w Ameryce Północnej – 400 lecie” zorganizowana przez Wydział Nauk 
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Światową Radę Badań nad Polonią i łazienki 
Królewskie – Muzeum Wychodźstwa Polskiego w dniach 7–8 listopa-
da 2008. Publikacja Polska – dwa światy. Kraj i Polonia jest owocem 
spotkania wokół 400 lat osadnictwa polskiego w Ameryce Północnej. 
Publikację otwiera Spis treści (s. 5–7), z którego czytelnik może wnio-
skować o zakresie podjętej problematyki. Redaktor książki p. prof. 
dr hab. Wiesław Jan Wysocki Wiceprezes Światowej Rady Badań nad 
Polonią we Wprowadzeniu (s. 11–14) ukazuje pamięć o dziejach Polonii 
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i jej współczesność jako obowiązek i narodową powinność. Publikacja 
opatrzona została fotografiami otwierającego konferencję, a także 
przedstawicieli prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który posłał list 
oraz ambasadorów państw kontynentu północno amerykańskiego, 
którzy wystąpili ze stosownymi adresami do uczestników. Materiały 
z Konferencji zostały uszeregowane w trzech sekcjach.

Sekcja pierwsza: Od tradycji imigracji do współczesności. Polonia 
a kraj; Polonia a kraje osiedlenia (s. 4�–176) zawiera przedłożenia 
dotyczące m.in. wybitnych przedstawicieli Polonii, którzy zajmowali 
się historią osiedlających się na nowym kontynencie Polaków. Izabela 
Rusinowa przedstawiła w swoim wystąpieniu (s. 71–80) ks. Wacława 
Kruszkę – pierwszego historyka Polonii, natomiast Teresa Kaczorowska 
zaprezentowała postać Mieczysława Haimana (s. 115–126), którego 
losy i dorobek historyczny jawią się jako charakterystyczny obraz losów 
Polaków podejmujących wyzwania wielokulturowości. Omawiana sekcja 
omawia także wysiłek Polaków w walce o niepodległość, tak podczas 
pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Podjęto także rozważania na 
gruncie socjologicznym związane z asymilacją Polaków na kontynencie 
północnoamerykańskim; również zajęto się sprawą troski o zachowanie 
tożsamości i jednocześnie identyfikacji z nowym środowiskiem.

Kolejna sekcja: Religijne aspekty życia Polaków w Ameryce Północnej 
(s. 177–256) dotyka problematyki leżącej u podstaw budowania swojej 
tożsamości w nowej ojczyźnie. Autorzy dotykający początków osadnictwa 
polskiego na obczyźnie w tym ks. Bernard Kołodziej w swoim przedło-
żeniu: Początki duszpasterstwa polskiego w USA (s. 177–194) zauważają, 
iż pierwszą troską imigrantów stawała się budowa kościoła i szkoły 
parafialnej. Przywiązanie do wiary ojców było elementem stymulującym 
i pozwalało na konstruktywne realizowanie swoich talentów i możliwo-
ści w nowej sytuacji. Środowisko polskie był jednym z najliczniejszych 
spośród grup szukających lepszego jutra na kontynencie amerykańskim. 
Niestety nie obyło się bez tarć i podziałów, które skutkowały chociażby 
powstaniem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (s. 221–2�6). 
Fenomenem polskiej emigracji jest rozkwit życia zakonnego, które 
było zasiewem tworzenia szkolnictwa i budzenia ducha narodowego 
i religijnego (s. 205–220). Nie sposób nie wspomnieć o dziele ks. Leo-
polda Moczygemby i ks. Józefa Dąbrowskiego – Polskim Seminarium 
w Orchard Lake (s. 195–202).
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Ostatnia sekcja: Organizacje polonijne. Kultura, nauka, gospodar-
ka w życiu Polaków mieszkających w Ameryce Północnej (s. 257–�88) 
podejmuje zdolność środowiska polskiego do zrzeszania się. Jest to 
jeden z istotnych aspektów dojrzałości społeczności do podejmowania 
wyzwań, które wydają się trudniejsze niż na własnym terenie, w swo-
jej ojczyźnie. Watro zauważyć, że Polacy potrafili zaistnieć nie tylko 
w stereotypowo pojmowanym świecie Stanów Zjednoczonych, czego 
dowodzi przedłożenie Krzysztofa Smolany: Polacy w życiu naukowo-
kulturalnym i gospodarczym Meksyku (s. �15–�22). Ważnym elementem 
jest działalność wydawnicza, słowo pisane ma ogromny zasięg i wpływa 
na postrzeganie określonych grup etnicznych, co tym ostatnim poma-
ga w skuteczniejszym komunikowaniu się harmonijnej współpracy. 
Tą kwestią zajęli się: Wiesław Kukla i Marian Miszczuk w artykule: 
Harcerska działalność wydawnicza w stanach Zjednoczonych Ameryki 
w latach 1913–2008 (s. �47–�88).

Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Polacy w Ameryce Pół-
nocnej – 400 lecie” są cennym materiałem i mogą stać się przyczynkiem 
pogłębionych badań nad fenomenem polskiej emigracji. Jest to niezwykle 
istotne w kontekście historycznym – dorobku wieków i pokoleń, które 
zostawiły po sobie dziedzictwo, które może stawać się źródłem inspi-
racji w podejmowaniu nowych wyzwań. Zjawisko emigracji jest dzisiaj 
jak najbardziej aktualne i niesie z sobą szanse i możliwości, zagrożenia 
i niebezpieczeństwa. Tylko od Polaków zależy jak wykorzystają szanse 
i możliwości emigracji, także od Polaków zależy wokół jakich idei będzie 
kształtowała się współczesna „wędrówka ludów”.

ks. Jerzy Swędrowski 
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Les jeunes, l’école et la religion, sous la direction de 
céline béraud et jean-paul Willaime, montrouge : 
bayard 2009, 284 s.

„Młodzież, szkoła i religia” – to trzy kluczowe słowa, które stały się 
przedmiotem ciekawej refleksji podjętej przez redaktorów książki Céline 
Béraud i Jean-Paul Willaime. Oryginalność opracowania polega na tym, 
że jest ono efektem realizowanego w okresie od marca 2006 do marca 
2009 roku, międzynarodowego projektu finansowanego przez Unię 
Europejską. Projekt nosił tytuł: Religion in Education. A contribution 
to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European 
countries (funkcjonował pod skrótową nazwą „projet REDCo”). Na 
czele grupy naukowców, realizujących projekt badawczy stał prof. 
Wolfram Weisse, z Uniwersytetu w Hamburgu, z Wydziału Nauk 
Edukacyjnych. Projekt, dotyczący religii w nauczaniu, jej znaczenia 
i udziału w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w zmieniającej się 
Europie, polegał na przeprowadzeniu badań empirycznych wśród do-
rastającej młodzieży, w wieku od 14 do 16 roku życia, w ośmiu krajach 
europejskich. Były to następujące kraje: Niemcy, Hiszpania, Estonia, 
Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Kraj Basków, Rosja. W każdym 
z wymienionych krajów powołana została grupa badaczy, z dominantą 
socjologów i specjalistów z zakresu nauczania. Grupa francuska, oprócz 
dwóch redaktorów niniejszej publikacji, składała się jeszcze z siedmiu 
innych badaczy. Byli to naukowcy z uniwersytetów w Paryżu, Nantes, 
Caen (zob. s. 1�). Po przeprowadzonych badaniach z ich wynikami 
można było zapoznać się w języku angielskim, w którym dokonywano 
analiz i podsumowania prowadzonych badań (zob. s. 17). 

W omawianej publikacji Les jeunes, l’école et la religion znajdujemy 
opis prowadzonych badań międzynarodowych, dotyczący specyfiki głów-
nie francuskiej. Opracowanie składa się z czterech części oraz aneksów. 
Część pierwsza dotyczy metodologii prowadzonych badań – Méthodes, 
enjeux européens et nationaux (s. 2�–82). Omówiona została ankieta, 
z uwzględnieniem różnorodnych systemów edukacyjnych w krajach 
objętych projektem. Wśród różnic warto zasygnalizować jedną, wyda-
je się ona szczególnie znamienna i interesująca. Autorzy, omawianej 
pierwszej części książki, uzasadniają dlaczego musiano dokonać pew-
nych zmian w przygotowanych ankietach. Główny argument dotyczył 

rEcEnzJE



16�

właśnie specyfiki kraju. I to dziwić nikogo nie powinno. Znamiennym 
jednak pozostaje zmiana pytania skierowanego do uczniów „Czy macie 
religie”? [w szkole]. We Francji, z racji oficjalnego rozdziału Kościoła 
od państwa, religia nie jest nauczana w publicznych szkołach, posta-
wiono więc pytanie następujące „Czy macie religię lub inną koncepcję 
świata?” Jak uzasadniają autorzy chodziło w domyśle o materializm, 
marksizm, humanizm... (zob. s. �0). Koniunkcja postawiona pomiędzy 
religią a wymienionymi „koncepcjami świata”, z jednej strony zaskakuje, 
a z drugiej zaś strony, chcąc usprawiedliwić autorów zmodyfikowanej 
ankiety we Francji, można wskazać na wspomnianą specyfikę tego kraju. 
Pomimo jednak dobrej woli i chęci usprawiedliwiających, obiektywnie 
należy stwierdzić, iż tak ustawione zagadnienie wskazuje dobitnie na 
daleko idące tendencje postmodernistyczne. Wskazano też na trudności 
związane z tłumaczeniem i rozumieniem niektórych słów np. trudność 
związana z przetłumaczeniem na język angielski i niemiecki, terminu 
francuskiego laïcité (zob. s. �2). 

Cześć druga opracowania dotyczy osób badanych, czyli dorastającej 
młodzieży – Le point de vue des adolescents (s. 85–147). Omówiono, 
w oparciu o przeprowadzone badania, punkt widzenia dorastającej 
młodzieży na nauczanie religii w szkole i laickość szkoły. Z ankiet 
wynika, że szukano odpowiedzi na wiele różnorakich pytań m.in. czy 
problematyka religijna występuje w obszarze innych przedmiotów szkol-
nych? czy jest ona interesująca czy raczej kontrowersyjna? czy powinna 
być obecna w szkole publicznej? w jakiej formie powinna być nauczana 
i w jakim miejscu w szkole, czy w klasie lekcyjnej czy w innym miejscu? 
czy istnieje ryzyko konfliktów religijnych, gdy podejmuje się proble-
matykę religijną w szkole, w której nauczanie dotyczy rożnych religii 
czy raczej przyczynia się do wzajemnego poszanowania, zrozumienia, 
pluralizmu, dialogu i tolerancji? Z omawianej części warto przytoczyć 
wyniki badań dotyczące laickości szkoły francuskiej i wyrażania na 
jej terenie religijności. Postawiono uczniom następujące pytania: czy 
uczniowie mogą dyskretnie nosić znaki religijne (tak 78%, nie 7%, 
bez opinii 15%); czy uczniowie mogą nosić znaki religijne w sposób 
widoczny (tak 17%, nie 58%, bez opinii 25%); czy można tolerować 
nieobecność z motywów religijnych (tak 52%, nie 26%, bez opinii 22%); 
czy mogłaby być modlitwa w instytucji szkolnej (tak 1�%, nie 62%, bez 
opinii 25%) – zob. s. 112.
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Cześć trzecia opracowania dotyczy miejsca badań, czyli szkoły – Que 
se passe-t-il en classe? (s. 151–192). Podejmuje się w niej dwa zagad-
nienia, a mianowicie omówiona zostaje rola nauczyciela w nauczaniu 
religii oraz zachodzące interakcje w klasie. Podkreśla się oczywiście rolę 
nauczyciela, szczególnie nauczyciela historii i języka francuskiego, od 
którego w dużej mierze będzie zależało, na ile w program nauczania 
wymienionych przedmiotów wprowadzi on tematy o charakterze reli-
gijnym i na ile zechce przedstawić je w pozytywnym świetle. Nauczyciel 
bowiem może analizować teksty religijne z dziennika św. Teresy z Avila, 
lub teksty literackie J.J. Rousseau czy też obrazy religijne Rubensa. Jak 
podkreślają autorzy niniejszego opracowania relacje pomiędzy laickim 
a religijnym nauczaniem były zawsze, ale także są i dzisiaj, delikatnym 
punktem w szkole francuskiej (zob. s. 172). Nauczyciel musi dokony-
wać wyboru, biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację programową 
i różnorodność uczniów w klasie, także pod względem ich wyznawanych 
religii. Zapewne również i od tego kim jest sam nauczyciel, i jakiej religii 
jest wyznawcą, uzależnione jest to czy wprowadzi tematykę religijną 
w obszar wykładanej dyscypliny oraz czy przedstawi ją w sposób po-
zytywny. Jednokrotnie postawa nauczyciela w stosunku do określonej 
religii czy wyznania, w konsekwencji, znajduje również swoje reperkusje 
w relacjach zachodzących pomiędzy uczniami. 

Cześć czwarta opracowania dotyczy nauczania prywatnego religii, 
a więc nauczania w prywatnych szkołach lub innych miejscach katolickich, 
żydowskich i muzułmańskich – Et dans l’enseignement privé? (s. 195–247). 
We wprowadzeniu do recenzowanej części książki znajdujemy cieka-
we dane statystyczne, które potwierdzają, że nauczanie katolickie we 
Francji obejmuje 95% szkół prywatnych, do których uczęszcza około 
2 milionów uczniów (zob. s. 195), do szkół prywatnych żydowskich 
uczęszcza około �0 tys. uczniów (zob. s. 197). W oparciu o udzielone 
odpowiedzi uczniów zamieszczono interesujące zestawienie porównujące 
uczniów szkół prywatnych i szkół publicznych. Zestawienie dotyczyło 
odpowiedzi na ogólnie sformułowane pytanie: Dlaczego należy mówić 
o religii w szkole? Wyniki kształtowały się następująco: dlatego, żeby 
rozumieć historie mojego kraju i Europy (szkoły publiczne79%, szkoły 
prywatne katolickie 8�%); aby lepiej rozumieć współczesność (szkoły 
publiczne 61%, szkoły prywatne katolickie 66%); aby rozumieć innych 
ludzi i żyć w pokoju z nimi (szkoły publiczne 59%, szkoły prywatne ka-
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tolickie 50%); aby poznać własną religię (szkoły publiczne 52%, szkoły 
prywatne katolickie 6�%); aby żyć według wartości (szkoły publiczne 
�5%, szkoły prywatne katolickie 41%) – zob. s. 21�. Interesujące jest 
również zestawienie dokonane w oparciu o wypowiedzi uczniów szkół 
żydowskich na temat miejsca religii w szkole: religia nie musi być w szkole 
(tak 16%, nie 56%, nie wiem 27%); religia jest sprawą prywatną (tak 
45%, nie 26,5%, nie wiem 28%); jeśli religia jest sprawą prywatną to 
może pomóc ludziom w ich życiu wspólnym (tak 41%, nie 24%, nie 
wiem ��%) – zob. s. 229. 

Ostania część opracowania zawiera siedem aneksów – Annexes 
(s. 251–28�). Obejmują one: Generalny opis ankiety (aneks 1, s. 251–
255); Indeks tabel statystycznych (aneks 2, s. 257–258); Wybraną bi-
bliografię z zakresu historii i socjologii szkoły, socjologii religii, historii 
i socjologii laikatu, nauczania religijnego oraz innych opracowań euro-
pejskich (aneks �, s. 259–265); Program poszukiwań REDCo, z którego 
dowiadujemy się, jakie ośrodki uniwersyteckie realizowały podęty projekt 
– Warwick, Paris, Amsterdam, Stravanger, Tartu, Münster, Hambourg, 
Saint-Pétersbourg, Grenade (aneks 4, s. 267–268); Materialny opis 
projektu – Rola religii w nauczaniu (aneks 5, s. 269–275); Syntetyczną 
charakterystykę Instytutu Europejskiego zajmującego się nauczaniem 
religii – IESR (aneks 6, s. 277–279); Syntetyczną charakterystykę Sto-
warzyszenia Religii Laickiej – GSRL UMR 8582 – EPHE/CNRS 
(aneks 7, s. 281–28�).

Publikacja Les jeunes, l’école et la religion jest interesująca i oryginal-
na, jak już wspomniano, głównie ze względu na podjęty międzynarodowy 
projekt badawczy dotyczący nauczania religii w szkole. Można jedynie 
ubolewać nad tym, że Polska nie wzięła udziału w projekcie badawczym. 
Należałoby się w ogóle zastanowić czy dokonano właściwego doboru kra-
jów, a co za tym idzie czy wyniki badań są reprezentatywne i uchroniono 
się od pewnych europejskich tendencji, które, najdelikatniej mówiąc, 
nie zawsze sprzyjają Kościołowi katolickiemu. Po analizie niniejszej 
książki zrodzić się może kolejne pytanie czy we Francji zachowano 
właściwe proporcje wśród badanych uczniów (w badaniu uczestniczyło 
65� uczniów szkół publicznych i 198 uczniów szkół prywatnych – zob. 
s. 254). Oczywiście pytania można by mnożyć i zastanawiać się też i nad 
tym czy przedstawiciele Kościoła katolickiego i innych religii uczest-
niczyli w sposób aktywny i wystarczający w prowadzonych badaniach 
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i późniejszych analizach. Pojawiające się mankamenty wynikające z prze-
prowadzonych badań są jedynie potwierdzeniem faktu, że choć badania 
socjologiczne są bardzo potrzebne, to jednak należy do nich podchodzić 
też z pewną dozą ostrożności1. Nie mniej jednak fakt, że takie badania 
zrealizowano a ich wyniki ujrzały światło dzienne w omawianej publikacji 
zasługuje na uwagę. Stanowić bowiem one mogą inspirację dla ludzi 
rządzących w poszczególnych krajach, którzy dowiedzą się, że religia, 
oprócz wartości religijnych, etycznych i intelektualnych, pomaga w życiu 
rodzinnym, społecznym i politycznym. Przyczynia się do zachowania ładu 
i porządku społecznego oraz znacząco przyczynia się do zachowania 
pokoju w świecie. Religia może znacząco przyczynić się w budowaniu 
nowego ładu w zmieniającej się Europie. Badania te mogą też stanowić 
wyzwanie dla ludzi kreujących obraz oświaty i kształtujących proces 
edukacyjny w placówkach oświatowych Europy oraz dla ludzi Kościoła 
katolickiego i innych kościołów oraz wyznań religijnych. Wyniki badań 
uświadamiają bowiem zarówno mocne jak słabe strony nauczania religii 
w poszczególnych krajach. Chodź wypowiedzi przebadanych uczniów 
trudno uznać za reprezentatywne, biorąc pod uwagę ich ilość (np. we 
Francji w sumie przebadano 851 uczniów – zob. s. 254), to jednak jest 
to znaczący głos młodzieży dorastającej, który należałoby uwzględnić 

1 Papież Jan Paweł II w wywiadzie z V. Messori mówił o niedoskonałości badań 
socjologicznych: „Metoda stosowania liczb jest w tej dziedzinie niewspółmierna. Nie-
współmierna też bywa na przykład socjologia religii, bardzo skądinąd pożyteczna. Jest ona 
bardzo niewspółmierna, o ile usiłuje się z jej pomocą wydawać wyroki co do wewnętrznej 
postawy osób. Żadna statystyka zmierzająca do czysto ilościowego ujęcia wiary, na przykład 
poprzez samo tylko uczestnictwo w rytach religijnych, nie dociera do sedna zagadnienia. 
Same cyfry tutaj nie wystarczają”. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, 
s. 89. Z kolei ks. W. Piwowarski stwierdza, że „wszystkie badania na temat [np.] Kościoła 
są po prostu nieporozumieniem, ponieważ badający i badani nie wiedzą dokładnie, czym 
jest Kościół i czym jest działalność Kościoła. Trzeba więc najpierw ustalić, o co się pyta, 
a dopiero potem analizować odpowiedzi”. Cyt. za: J. Mariański, Czy Kościół jest przeciwny 
badaniom socjologicznym?, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. M. Rusecki, Lublin 
1997, s. 251–252. Wypowiedzi papieża i wspomnianego polskiego socjologa, wskazują, 
że należy wyniki tych badań traktować z większą ostrożnością, zwracając uwagę, przez 
jakie ośrodki badawcze są one wykonywane i na czyje zamówienie oraz kto je wykonuje. 
Trzeba mieć też świadomość, że nie zawsze badania te odzwierciedlają rzeczywistość 
całego kraju. Dość często przeprowadza się je w dużych ośrodkach miejskich, w okre-
ślonych specyficznych środowiskach, czasem w zależności od „zapotrzebowania”. Zob. 
R. Czekalski, Obraz i perspektywy rozwoju religijno-moralnego polskiej młodzieży. Refleksja 
pastoralno-katechetyczna po śmierci Jana Pawła II, w: Informator dla katechetów diecezji 
płockiej na rok szkolny 2005/2006, red. R. Czekalski, Płock 2005, s. 55–94.
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w nowo tworzących się programach eklezjalnych, społecznych, edukacyj-
nych i dydaktyczno-wychowawczych. Wreszcie recenzowana publikacja 
może stanowić dobrą inspiracje dla polskich ośrodków badawczych, 
które mogłyby podjąć projekt badawczy dotyczący obecności nauki 
religii w szkołach publicznych. Tym bardziej, że 2010 rok to 20 rocznica 
powrotu nauki religii do polskich szkół. Warto by również i w Polsce 
zapytać dorastającą młodzież co ona sądzi o obecności religii w szkole, 
jej znaczeniu i wartościach religijnych, społecznych, narodowych czy 
nawet międzynarodowych. 

ks. Ryszard Czekalski
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formacja katechetóW W polsce
sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania dyrektorów 

Wydziałów katechetycznych, 
białystok, 9–11 czerwca 2010 roku

Formacja katechetów stanowi jeden z zasadniczych czynników wa-
runkujących skuteczność katechezy. Dyrektorium ogólne o katechizacji 
poucza, że formacja katechetów jest niezwykle ważna, gdyż „każda dzia-
łalność duszpasterska, która nie opiera się w swojej realizacji na osobach 
rzeczywiście uformowanych i przygotowanych, naraża na niebezpie-
czeństwo swoją jakość” (DOK 2�4). W duchu tak pojętej troski o jakość 
katechezy w dniach 9–11 czerwca 2010 roku w Białymstoku odbyło się 
Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. 
Miejscem obrad i refleksji było Centrum Turystyczno-Pielgrzymkowe 
przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Temat 
spotkania dotyczył formacji katechetów w Polsce. Spotkanie wpisuje się 
w coroczny cykl spotkań inicjowanych przez Komisję Wychowania Kato-
lickiego Konferencji Episkopatu Polski na czele z jej przewodniczącym 
ks. biskupem Markiem Mendykiem, biskupem pomocniczym diecezji 
legnickiej. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy diecezjalnych wydzia-
łów katechetycznych. Spotkanie poprowadził przewodniczący Komisji 
Wychowania Katolickiego ks. biskup Marek Mendyk. Gospodarzem 
i bezpośrednim organizatorem spotkania był Wydział Katechetyczny 
Kurii Białostockiej. Spotkanie miało charakter konferencji, w której 
refleksja teoretyczna i naukowa przeplatała się z dyskusjami i opiniami 
o charakterze praktycznym.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął wykład ks. prof Jana Szpeta z Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na temat: Formacja katechetów 
w Polsce. Wykład zawierał refleksję nad najważniejszymi zagadnieniami 
formacji katechetów w oparciu o dokumenty Kościoła, refleksję kate-

SPRAWOZDANIA



169

chetyczną oraz analizy ankiet przeprowadzonych przez prelegenta wśród 
wszystkich wydziałów katechetycznych kurii biskupich w Polsce. 

Na początku została omówiona tożsamość polskiego katechety. 
Przywołując różne stany katechetów stwierdzono, że w Polsce pracuje 
razem �� 492 katechetów, w tym księży 11 �82, zakonników 1152, sióstr 
zakonnych 2610 i 18 �48 katechetów świeckich. Zauważono również, 
że ogólna kondycja polskiego katechety jest pozytywna. Zasadniczo 
wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, wielu angażuje się w parafii 
i uczestniczy w formacji permanentnej oraz włącza się w różne akcje 
duszpasterskie. Następnie prelegent przywołał podstawowe trzy wy-
miary formacji i omówił je w kontekście trzech postaw ludzkich: być, 
wiedzieć i umieć działać. Kolejnym punktem referatu było zagadnienie 
uczestnictwa katechetów we własnej formacji. Stwierdzono, że w Polsce 
formacja przebiega w różnych formach, i chociaż oferty są liczne i bogate, 
to jednak nie zawsze katecheci w nich uczestniczą, Ilość wymaganych 
spotkań w skali roku wynosi od 1 do 9 spotkań, natomiast od 15% do 
20% katechetów pozostaje z różnych powodów poza formacją. Pośród 
poruszanych kwestii warto przywołać zgłaszany postulat ujednolicenia 
wymagań formacyjnych w skali całego kraju. Następnie zostały omówio-
ne kryteria inspirujące formację według zaleceń polskiego Dyrektorium 
katechetycznego (PDK 151). Na zakończenie prelegent nakreślił zadania 
dla formacji przypominając, że katechizacja jest powołaniem i misją 
i nie może być traktowana jako zwykła praca zawodowa. Dostrzeżono 
też błędy w formacji podstawowej, w której kształci się często kateche-
tyków a nie katechetów.

Kolejnym punktem programu były trzy spotkania panelowe po-
święcone formacji poszczególnych grup katechetów. Pierwszy panel 
podejmował temat katechetycznej formacji księży. Wprowadzenie do 
panelu uczynił ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński z Katedry Katechetyki 
Szczegółowej KUL. Została przedstawiona wstępna teza, że w większości 
tekstów poświęconych formacji kapłanów katecheza jest często wspomi-
nana, ale nie zajmuje centralnego miejsca. Autor zarysował następnie 
podstawowe kierunki formacji katechetycznej księży w odniesieniu do 
czterech podstawowych form realizacji królestwa Bożego w Kościele: 
diakonis, koinonia, martyria, liturgia. Po tym wprowadzeniu rozpoczęła 
się żywa dyskusja. Była ona najdłuższa ze wszystkich trzech paneli. Zo-
stały w niej poruszone następujące kwestie: problem motywacji i zachęty 
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kapłanów do udziału w spotkaniach formacyjnych, walka z negatywnym 
obrazem szkoły ze strony księdza, proponowanie bardziej ciekawych 
spotkań formacyjnych, wykorzystanie wskazówek pochodzących z zakresu 
psychologii społecznej – poszukiwanie sojuszników i bycie wiarygodnym. 
Wydaje się, że w kontekście wszystkich przeprowadzonych dyskusji 
centralną kwestią jest poszukiwanie sposobów zachęcenia kapłanów 
do udziału w formacji i pomaganie im w pozytywnym spojrzeniu na 
szkołę. Niestety wobec często drobiazgowych i drugorzędnych treści 
zagadnienia te nie wybrzmiały z należną im uwagą i omówieniem.

Drugie spotkanie panelowe było poświęcone katechetycznej for-
macji osób świeckich i sióstr zakonnych. Wprowadzenie do dyskusji 
panelowej przedstawiła dr Elżbieta Młyńska z Białegostoku. Podkre-
śliła ona niezwykle ważną potrzebę formacji do całkowitej identyfikacji 
z własną posługą i misją. Ciekawym elementem w tym zakresie jest 
wprowadzenie w diecezji białostockiej deklaracji wstępnych podpisy-
wanych przez katechetów przed podjęciem pracy zobowiązujących ich 
do sumiennego wykonywania powierzonej im misji, odpowiedzialnego 
uczestnictwa w formacji i wierności Magisterium Kościoła. Po przywo-
łaniu głównych wymiarów formacji (formacja ludzka, katechetyczna, 
teologiczna i duchowa) dr E. Młyńska porosiła zaproszonych przez 
siebie gości – katechetów o prezentację konkretnych propozycji spotkań 
formacyjnych. Siostra M. Piętak z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
przedstawiła propozycję rekolekcji zamkniętych dla katechetów wraz 
z ich całymi rodzinami, mgr K. Bernacki z diecezji białostockiej przed-
stawił spotkania dla małżeństw w kryzysie, natomiast M. Kądzior ze 
wspominanej już diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zarysowała rożne 
formy spotkań duchowych (rekolekcje w duchu ignacjańskim, spotkania 
o charakterze ascetyczno-duchowym w parafiach).

Trzecie spotkanie panelowe było poświęcone tematowi kateche-
tycznej formacji katechetów pomocniczych. W dyskusję wprowadził 
ks. dr W. Janiga z Przemyśla. Stwierdził, że jest to temat zupełnie nowy 
w refleksji katechetycznej. Poprzez katechetów pomocniczych rozumie 
się wszystkich, którzy katechizują w Kościele bez powierzonej im misji 
urzędowego nauczania. Prelegent stwierdził, że ich praca jest dzisiaj 
bardzo potrzebna, gdyż urzędowi katecheci nie dają rady skutecznie 
nauczać. Wśród wniosków do dyskusji zostały sformułowane nastę-
pujące kwestie: precyzyjne określenie pojęcia pomocnika katechety, 
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wypracowanie programów i form pracy formacyjnej, integracja wszyst-
kich programów formacyjnych. Prelegent poprosił trzech uczestni-
ków konferencji o uzupełnienie jego wprowadzenia. Ks. prof. dr hab. 
M. Zając potwierdził konieczność wypracowania zasady pomocniczości 
w katechezie i zwrócenia uwagi na dzisiejszy kryzys pracy katechetycz-
nej. Ks. dr M. Studenski z diecezji bielsko-żywieckiej przypomniał, że 
sam św. Paweł miał współpracowników i wskazał na zaangażowanie 
świeckich w dzieło ewangelizacji. Ks. dr T. Kocór z Przemyśla wskazał 
na potrzebę współpracy nauczyciela religii z katechetą parafialnymi 
wymienił różne obszary pracy dla pomocników katechezy, np. reko-
lekcje szkolne. W dyskusjach po tych wystąpieniach poruszano przede 
wszystkim problem tożsamości pomocnika katechezy w kontekście 
katechezy parafialnej czy tek w odniesieniu do funkcji liturgicznych 
sprawowanych przez świeckich.

Drugi dzień spotkania składał się z dwóch części. Pierwsza z nich 
była poświęcona komunikatom i wymianom poglądów na różne trud-
ne kwestie z zakresu praktyki katechezy, druga zaś była spotkaniem 
z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ciekawą dyskusję 
zainicjował na początku biskup M. Mendyk, która dotyczyła form kontroli 
obecności kandydatów do bierzmowania na spotkaniach formacyjnych 
w parafii, np. indeksy czy nawet wykorzystywanie kodów kreskowych 
techniki komputerowej. Uznano, że należy sprawdzać obecność na 
spotkaniach formacyjnych, ale trzeba to czynić w odpowiedniej for-
mie. Indeksy uczestnictwa występujące w niektórych diecezjach nie są 
najlepszym ku temu rozwiązaniem. Stwierdzono, że tam jest większa 
kontrola, gdzie jest mniejsza motywacja. Należy więc bardziej moty-
wować niż kontrolować. Dużą szansę stanowią małe grupy formacyjne, 
w których łatwiej jest o kontakt i bliskość z młodzieżą. Pojawiały się 
apele o ujednolicenie zasad formacyjnych w zakresie przygotowania 
do bierzmowana. 

Wśród komunikatów ważne informacje przekazał ks. prof. dr hab. 
P. Tomasik, dyrektor Biura Programowania Katechezy. Informacje 
dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z reformą programową 
nauczania religii w szkole. Stwierdzono, że chociaż Konferencja Epi-
skopatu Polski zatwierdziła w dniu 8 marca 2010 roku nową podstawę 
programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, to jednak obo-
wiązuje jeszcze stara podstawa programowa z 2001 roku. Znowelizowana 
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podstawa programowa będzie obowiązywać od momentu kiedy zostaną 
wprowadzone nowe programy i podręczniki do lekcji religii. Przewiduje 
się, że nastąpi to najprawdopodobniej z dniem 1 września 2012 roku. 
W nowej podstawie programowej novum stanowi przede wszystkim 
formułowanie treści w formule wymagań wobec ucznia. Należy wskazać 
również na oddzielne określenie treści dla czteroletniego technikum 
i ramowy program dla szkół specjalnych. 

Poinformowano, że Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski zatwierdziła w Białymstoku w dniu 9 czerwca 2010 
nowy program nauczania religii. Podkreślono jednak, że dotychczas obo-
wiązujące programy zachowują swoją ważność do 2016 roku. Programy 
te mogą jednak pozostać zawsze obowiązujące w diecezji w charakterze 
programów diecezjalnych. Przypomniano również o konieczności kontro-
li treści programów autorskich, stwierdzając, że programy ogólnopolskie 
zatwierdza Komisja Wychowania Katolickiego, programy diecezjalne 
biskup diecezjalny, natomiast programy indywidualne dyrektor wydziału 
katechetycznego.

Ostatnim punktem konferencji było spotkanie z przedstawicie-
lem MEN Panią Wiceminister Krystyną Szumilas, Sekretarzem Stanu 
w MEN. W zastępstwie za planowaną obecność pani minister Katarzyny 
Hall, pani wiceminister przedstawiła główne kierunki przebiegającej 
reformy oświaty. Zostały syntetycznie przedstawione następujące za-
gadnienia: zwiększenie szans edukacyjnych, obniżenie wieku obowiązku 
szkolnego, pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego z 2� grudnia 2008 
roku oraz nowe formuły egzaminów zewnętrznych i maturalnych. 
Następnie uczestnicy zadawali pytania dotyczące spraw lekcji religii. 
Ks. prof. dr hab. P. Tomasik podjął kwestię egzaminu maturalnego 
z lekcji religii. Stwierdzono, że obecność przedmiotu religii na maturze 
w ramach poziomu rozszerzonego jest wciąż niewiadomą. Włączenie 
religii w zakres przedmiotów maturalnych zależy od rozmów i negocja-
cji MEN z przedstawicielami uczelni wyższych. Wciąż nierozwiązaną 
pozostaje kwestia zasad zatrudniania nauczycieli religii w przedszkolu. 
Pomimo że kwestia ta zgłaszana jest już od dwóch lat, to wciąż rodzi 
problemy. Ministerstwo zauważa, że rozwiązanie tej kwestii nie jest 
łatwe, gdyż, sprawa dotyczy zapisów w Ustawie Karta Nauczyciela, a ta 
zaś wykracza poza charakter rozporządzenia, które mogłoby wydać 
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ministerstwo. Podjęte zostały jeszcze pytania o szczegółowe kwestie 
wakacyjnego czasu wolnego dla katechetów uczących w przedszkolach 
i planów promowania uczniów z ocenami niedostatecznymi. Odnośnie 
tej ostatniej kwestii stwierdzono, że takie prawo zawsze było, ale nie było 
ono obowiązkiem. Decyzję o promocji w takich przypadkach podejmuje 
zawsze rada pedagogiczna po rozważnych i mądrych przemyśleniach, 
aby pomagać uczniom w ich edukacji. Na zakończenie spotkania biskup 
M. Mendyk podziękował pani wiceminister za przybycie i stwierdził, że 
wciąż potrzebna jest owocna dyskusja Kościoła z państwem na temat 
rozwoju i spraw lekcji religii w szkole.

Podsumowując całość konferencji należy stwierdzić, że był to waż-
ny czas refleksji nad formacją katechetów i obecnością lekcji religii 
w szkole. Podczas spotkania pojawiło się wiele cennych inicjatyw i kie-
runków poszukiwań, które, jeśli będą dalej podejmowane i realizowane 
w praktyce, mogą stać się w przyszłości źródłem owocnej i potrzebnej 
odnowy katechezy w Polsce.
Łowicz  ks. Wojciech Osial 
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human drama in the light
of the pastoral theology

Pastoral care of the Church demands a solid theoretical foundation, 
which is a fundamental task for the Pastoral Theology. This branch 
of Theology explores the Revelation and the Tradition of the People 
of God reflected by different cultures and united by the same faith1. 
Galileo taught that Scripture and nature both come from God’s Word: 
the Scripture as a dictated by the Holy Spirit, and the nature created 
by the order of God. According to the famous Astronomer the true 
Faith and true science can never contradict each other2. This idea is 
also included in the teaching of Vatican II: “Therefore if methodical 
investigation within every branch of learning is carried out (...) in accord 
with moral norms, it never truly conflicts with faith, for earthly matters 
and the concerns of faith derive from the same God”�. 

Within pastoral Theology there has been evolving an Ecclesiology 
which can be called a “Theory of the Body of the Church”. It is an ec-
clesial Theology of a community, and “nobody, therefore, can make of 
theology as it were a simple collection of his own personal ideas, but 
everybody must be aware of being in close union with the mission of 
teaching truth for which the Church is responsible”4. 

The Church lives and carries out her own ministry as well as meets 
her task as “Body”. This “Body” is to be meant not only in a mystical 

1 Cf. John Paul II, Encyclical Fides et Ratio, 101.
2 From Galileo’s letter to his friend, an Italian mathematician and abbot at the 

Benedictine monastery in Monte Cassino, December 21, 161�.
� Vatican Council II, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World 

Gaudium et Spes, �6.
4 John Paul II, Encyclical Redemptor hominis, 19.
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sense, but also physically. When a Christian professes faith in the Church 
as one, holy, catholic and apostolic, then he or she puts himself or her-
self into direct relationship to the community gathered in the name of 
Christ. The members of the Church remain however ordinary, sinful 
people, unfortunately. Pope Benedict XVI referred to it, speaking to 
the priests in the Cathedral of Warsaw: “We believe that the Church is 
holy, but that there are sinners among her members. We need to reject 
the desire to identify only with those who are sinless. How could the 
Church have excluded sinners from her ranks? It is for their salvation 
that Jesus took flesh, died and rose again”5.

We must recognize that we are all sinners and we together comprise 
a community of sinners which makes a significant contribution to the 
approach of the Church toward every person. First of all, the admoni-
tion of Christ not to judge other people must be seriously taken into 
consideration: No one has the right to judge another human being. 
Benedict XVI made it clear in his same speech: “yet we must guard 
against the arrogant claim of setting ourselves up to judge earlier 
generations, who lived in different times and different circumstances. 
Humble sincerity is needed in order not to deny the sins of the past, 
and at the same time not to indulge in facile accusations in the absence 
of real evidence or without regard for the different preconceptions of 
the time. Moreover, the confessio peccati, to use an expression of Saint 
Augustine, must always be accompanied by the confessio laudis – the 
confession of praise. As we ask pardon for the wrong that was done in 
the past, we must also remember the good accomplished with the help 
of divine grace which, even if contained in earthenware vessels, has 
borne fruit that is often excellent”6.

The value and relevance of these words reveal a new effect today, 
when Poland is still experiencing the trauma associated with the death 
of our President Lech Kaczynski, his wife and ninety four of prominent 
Poles killed in a crash plane in Russia, April 10, 2010. Most of them were 
Catholics, many involved in the life of the Church. They all shared Polish 
nationality and Polish identity, similarly understood and experienced, how-
ever they had different vision of Poland in Europe and in the world. 

5 Benedict XVI, Meeting with the Clergy in Warsaw, Poland, May 25, 2006.
6 Ibid.
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From the faith perspective, the tragic death of Poles near the airport 
of Smolensk was not a meaningless event. The question “why”, asked 
many times after the crash, remains without answer because human 
wisdom does not meet the plans of Divine Providence. Neither God 
nor the Poles condemned to death those who tragically died. The ex-
planation, therefore, even with the most meticulous of analysis of this 
disaster will not help answer the question “why”? At most, we hope to 
find out one day: “how” this happened?

So if there is no answer to the question “why”, how to explain the 
meaning of this event? Let us call in here again the words of Bene-
dict XVI: “As we ask pardon for the wrong that was done in the past, 
we must also remember the good accomplished with the help of divine 
grace which, even if contained in earthenware vessels, has borne fruit 
that is often excellent”7. These earthenware vessels of human bodies 
were literally destroyed in the plane crash, but by the grace of God their 
tragic death should bear fruit for the benefit of the community of the 
Church, as well as for the Polish nation.

Many people see in the tragic death of our compatriots their sacri-
fice for something good. It was certainly not a voluntary sacrifice, but 
their death entered the saving plans of Divine Providence. Such a death 
understood as sacrifice can not be humanly planned, prepared or di-
rected. For such a sacrifice is not a human scenario and so any quest 
for the meaning of it is not an easy task. Nevertheless, in my opinion, 
Pastoral Theology cannot stay away from searching for the value and 
the meaning of the event.

First we should recall one important tenet of the Pastoral Theol-
ogy: the redemptive plan of God can be studied in what is human and 
what is revealed from God. On this basis, Pastoral Theology leads to 
a scientific reflection on the daily growth of the Church in the power 
of the Holy Spirit and in the history context8. 

The concept of “history” in Pastoral Theology focuses on the present. 
Of course, what is happening now has its past and also the future. In this 
context, the past can be defined as the “present just beforehand”, and 
the future as the “present only later”. The history context in pastoral 

7 Ibid.
8 Cf. John Paul II, Apostolic Exhortation Pastores dabo vobis, 57.
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studies means therefore the world in direct relationship to the Church. 
The world has its own history and the Church has her own traditions. 
These two realities merge in the concept of history, which is used by 
Pastoral Theology. The history of the Church and the history of the 
world begin in the act of creation. Jesus connects them together in the 
Incarnation and Redemption by making world’s history and the history 
of the Church one History of Salvation9.

For the Pastoral Theology the concept of history is therefore not 
only made by facts and events; it is primarily the work of God, the Lord 
of history. In this perspective, even the tragedy of Smolensk makes 
part of the History of Salvation. The death of the Polish elite, with the 
President of the Republic, has its meaning in the History of Salvation. 
For someone who sees history only as a sequential happening of events 
without any providential, active presence of God, this concept has 
clearly no sense and no academic value. Instead for Pastoral Theology 
this is a part of the universal truth and certainly belongs to the History 
of Salvation.

The historical context is also one of the components of a pasto-
ral paradigm. A Practical Theology formulates paradigms as certain 
patterns of actions, which may be called prototypes. The task of the 
Pastoral Theology is to show how to set the salvific mission of the 
Church in history. The proposed models (prototypes) of solutions 
are complex. The paradigm is made up by various factors. First of all, 
there are theological assumptions (standards), which generally can be 
called Pastoral Ecclesiology. The second “component” is Kairos, which 
are – in our case – results of an empirical research. Paradigms, drawn 
from the theological interpretation of these results, must also take into 
account the historical perspective because the Church has a tradition, 
as well as futurological prospective, providing for the development of 
various contingencies of the current situation. Finally, in the paradigm 
must be clearly highlighted the role of Providence in directing the his-
tory of the Church, the world and humanity (God’s grace in action), 
considering also human effort and work. In the paradigm, so one can 
identify patterns, prototypes, methods, proposals which all belong to 

9 Cf. J.K. Przybyłowski, Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium 
teologicznopastoralne, Warszawa 2010, 17.
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a time category. In general they can be defined as “present” or “current 
situation”. There is also a practical category which provides examples 
of solutions for fundamental problems of the contemporary Church, 
taking into account the achievement of formal theory of human action 
(Praxeology) in general10.

This complexity must be taken into consideration to interpret 
human events. Pastoral Theology has then methodical instruments 
to explain the meaning of our national tragedy. This event should be 
seen historically in fact, it took place at a certain place and time, but 
it must be interpreted only with the help of Revelation. This event is 
also a personal history of each of its participants, with personal story 
of sin and grace of each of them. The end of the natural history of 
each of the victims of this tragedy is the death. If, however, the death 
of all the victims is considered in its theological dimension, which is 
God’s providential plan for them and for Poland, then it becomes part 
of the history of salvation, in which the Church lives and works. Such 
a death is a pledge of future glory. In this death God’s saving grace 
produces fruits.

This tragedy also allows us to see human action in relationship with 
God. Every man and every woman has in fact his or her plans, dreams, 
expectations and needs. Meanwhile, it is Providence who determines 
the final importance of each human effort and all human creativity. I all 
aspects Divine Providence must be taken into account. The same ap-
plies to any theoretical analysis. Pastoral Theology does not provide the 
remedy but only points the way which leads to salvation. Pastoral plans 
are the result of academic discussion, but God decides what eventually 
happens and determines providential meaning of events.

summary

Pastoral ministry of the Church demands a solid theoretical foundation. Within 
Pastoral Theology exists an Ecclesiology, which can be called “Theory of the body 
of the Church”. Awareness of being part of a community of sinners determines 
certain attitude. First of all, the admonition of Christ not to judge other people 
must be seriously taken into consideration: No one has the right to judge another 
human being. The tragic death of our compatriots in the plane crush in Russia 

10 Cf. Ibid., �8.
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can be seen somehow as sacrifice. Such a sacrifice was certainly not voluntary and 
nobody planed it. If, however, once unfortunately happen, it can be examined 
with the help of the Pastoral Theology in order to discover its value and meaning. 
The historical context is one of the components of pastoral paradigm. In Practical 
Theology there are formulated paradigms as certain patterns of actions, which 
may be called prototypes. The complexity of the methodology of the Pastoral 
Theology offers a light to interpret human events. The full meaning of the tragic 
event can be discovered only in consideration of God’s providential presence in 
human history.
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