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WPROWADZENIE
W teologii pastoralnej coraz ważniejszym problemem badawczym jest rozwój człowieka. Punktem wyjścia jest teza, że
ten rozwój nie jest procesem automatycznym i nieograniczonym, dlatego wymaga uznania i przyjęcia konkretnych zasad.
Jedną z nich jest wyższość „być” nad „mieć”. „Posiadanie”
rzeczy nie doskonali podmiotu ludzkiego, jeśli nie przyczynia
się do dojrzewania i wzbogacenia jego „być”, czyli do urzeczywistnienia podstawowego powołania człowieka do rozwoju integralnego.
Druga ważna zasada dotyczy wymiary wspólnotowego postępu ludzkości, który jest współzależny od rozwoju poszczególnych ludzi. Człowiek w świecie widzialnym jest protagonistą rozwoju historycznego i kulturowego. Na ten temat Ojcowie
soborowi wyraźnie wypowiedzieli się w Konstytucji Gaudium
et spes: „Nie myli się człowiek, gdy uważa się za wyższego od
rzeczy cielesnych, a nie tylko za cząstkę przyrody lub za anonimowy składnik społeczności państwowej. Albowiem tym, co
zawiera jego wnętrze, przerasta człowiek cały świat rzeczy,
a wraca do tych wewnętrznych głębi, gdy zwraca się do swego
serca, gdzie oczekuje go Bóg, który bada serce, i gdzie on sam
pod okiem Boga decyduje o własnym losie” (KDK 14).
Trzecia zasada dotyczy nienaruszalnej godności każdej osoby ludzkiej. Pośród wszystkich stworzeń tylko człowiek jest
7
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podmiotem świadomym i wolnym i właśnie dlatego stanowi
„ośrodek i szczyt” wszystkiego, co istnieje na ziemi (KDK
12). Dzięki swej osobistej godności człowiek zawsze jest wartością w sobie i przez siebie, dlatego nie można go traktować
jako przedmiotu, który można użyć. Bardzo ważne jest rozróżnienie godności osobowej od godności osobistej. Osobista
godność stanowi podstawę równości wszystkich ludzi. Wynika
stąd absolutna niedopuszczalność jakiejkolwiek dyskryminacji, która także dzisiaj nie przestaje dzielić i poniżać członków
społczeności ludzkiej. Natomiast osobowa godność jest niezniszczalną własnością człowieka, której źródłem jest jedyność i niepowtarzalność każdej osoby ludzkiej.
W kolejnym, dwudziestym drugim numerze „Warszawskich Studiów Pastoralnych”, zostały umieszczone prace badawcze, które stanowią swoisty komentarz przedstawionych
powyżej zasad rozwoju człowieka. W części pierwszej znalazły się zagadnienia wychowawczo-formacyjne. W tym obszarze wyraźnie widać konieczność otwarcia się Kościoła na
świat, a przede wszystkim na człowieka. Wychowanie i formacja należą do najważniejszych zadań uzupełniających misję
zbawczą Kościoła, który potrzebuje naukowej pomocy w skutecznym realizowaniu swojej misji, zwłaszcza od teologii pastoralnej. Druga część tego numeru zawiera zagadnienia teologicznopastoralne. Teologia pastoralna jest naukową refleksją
o Kościele, który realizuje swoją misję w świecie, który rozwija się dzięki działalności poszczególnych ludzi i całej społeczności ludzkiej.
W trzeciej części znalazły się zagadnienia prawne. W teologii pastoralnej nauki prawnicze traktowane są jako nauki pomocnicze. W rozwoju indywidualnego człowieka i postępie
ludzkości bardzo ważną rolę spełnia „Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka”, która ogłaszając kilkadziesiąt podstawo8
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wych praw, przysługujących wszystkim członkom ludzkiej rodziny, przyczyniła się do rozwoju prawa międzynarodowego,
a także stała się punktem odniesienia dla prawodawstwa poszczególnych krajów. Nauki prawnicze mogą w decydujący
sposób przyczynić się do ochrony praw człowieka i osoby
ludzkiej. Bardzo korzystna i owocna może być w tym względzie współpraca i dialog z teologią pastoralną, która uznaje
ważną zasadę, że sama „litera” prawa może zabijać, dlatego
trzeba uwzględniać intencje prawodawcy. Dlatego zadaniem
teologii pastoralnej jest zadbanie o to, aby akceptacja „litery”
praw człowieka zawsze oznaczała realizację ich „ducha”.
Prace badawcze, znajdujące się w tym numerze „Warszawskich Studiów Pastoralnych”, otwierają nowe perspektywy
dalszych badań teologicznopastoralnych. Ośmielam się więc
zaprosić do współpracy naukowej tych teologów, którzy są
wrażliwi na „znaki czasu” i potrafią łączyć wiedzę teologiczną
z ludzkim doświadczeniem. Jednocześnie zapraszam tych naukowców, którzy odczuwają potrzebę współpracy z teologią
pastoralną, aby nieustannie tworzyć nowe możliwości rozwoju
nauk stosowanych, które umiejętnie łączyć będą solidną teorię
z empiria i praktyką.
Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski
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DUCH RODZINNY W WYCHOWANIU
Z PERSPEKTYWY
SYSTEMU PREWENCYJNEGO JANA BOSKO
Family spirit in upbringing from a perspective
of John Bosco’s preventive system
Poszukując odpowiedzi na pytanie, co jest istotą wychowania mamy na uwadze nie tylko wiedzę teoretyczną o tym fenomenie, zawierającą jego uzasadnienie czysto zewnętrzne,
tkwiące w określonych poglądach, doktrynach, podejściach
czy stanowiskach, ale i sferę praktyczną, jego codzienny wymiar, wpisujący się w dzieje i biografie jednostek ludzkich, pokoleń, kultur i społeczeństw. Osoba jest więc określana z jednej strony przez własną aktywność, z drugiej zaś przez
odpowiednie prowadzenie i oddziaływanie z zewnątrz. Między wychowawcą a wychowankiem wytwarza się wtedy
„przestrzeń wychowawcza” polegająca na udostępnianiu
i przybliżaniu podmiotowi, który posiada swą autonomię, szeregu wartości stanowiących trwały dorobek społeczności.
„Człowiekowi nie wystarcza jakiś zlepek przedmiotów, których można pragnąć, czy faktów, których trzeba się nauczyć.
Człowiek potrzebuje osób, które pozwolą mu jako osobie miłującej wzrastać w miłości, a jako bytowi myślącemu – w inte11
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ligencji. Dojrzałość osobowości idzie w parze z wysiłkiem, by
odnaleźć się w świecie, wśród rzeczy, wobec przyszłości. Integrowanie tożsamości jest zawsze wędrówką, której nie można
odbyć w samotności, a jedynie na sposób osobowy, to znaczy:
w otwarciu na innych, w stałej wzajemności”1. Działalność
wychowawcza tym samym ma zmierzać dla przyszłego dobra
rozwojowego wychowanka, by zrealizował on swoją „potencjalność”, kształtował wolę i rozwijał się jako „niepowtarzalna
osoba” zarówno w zakresie indywidualnym, jak i społecznym.
1. Podstawowe zasady systemu prewencyjnego Jana Bosko
O księdzu Bosko mówi się jako o jednym z największych
współczesnych wychowawców, który jako praktyk i człowiek
* Ks. dr hab. Stanisław Chrobak – dr hab., prof. UKSW. W latach 1993–
–2002 był najpierw zastępcą dyrektora (1993-1997) a następnie dyrektorem
(1997–2002) Bursy Salezjańskiej w Warszawie. W 1997 roku obronił pracę
doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II).
Od 2002 roku jest wykładowcą na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (w latach 2003 –
2008 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki im. Św. Jana Bosko na Wydziale
Nauk Humanistycznych UKSW, a w latach 2008 – 2012 prodziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW). W 2010 roku obronił kolokwium
habilitacyjne: Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno chrześcijańskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Seminare” oraz członkiem
Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych
PAN; Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego oraz Zespołu Teorii
Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
1
E. Bueno de la Fuente, Mistrz – znak odnalezienia właściwego miejsca w życiu, tłum. A. Rachmajda, Zeszyty Karmelitańskie 2005, nr 2(31),
s. 15.
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czynu opracował ponadczasową metodę wychowawczą, opartą na trójmianie „rozum – religia – miłość” i którą można zdefiniować poprzez jego krótkie zdanie: „Wychowanie jest sprawą serca”. Chodzi tu o codzienną postawę, która zakłada
dyspozycyjność, zdrowe zasady i odpowiedni sposób postępowania. Ksiądz Bosko podkreślał wielokrotnie: „moja metoda
wychowawcza polega na tym, że daje się chłopcom większą
wolność robienia tego, co im się najbardziej podoba. Chodzi
mianowicie o to, by odkryć w nich zarodki uzdolnień i dobrych cech charakteru, i starać się następnie je rozwijać. Dlatego kieruję się zasadą, aby każdy robił z radością to, co potrafi,
a moi chłopcy współpracują ze mną nie tylko z zapałem, ale
przede wszystkim z miłością”2. Wszystko to wymaga prawdziwego bycia do dyspozycji młodzieży, szczerej życzliwości
i umiejętności dialogu. Prawdziwy wychowawca uczestniczy
więc w życiu młodzieży, interesuje się jej problemami, stara
się poznać jej zapatrywania, uczestniczy w jej życiu sportowym i kulturalnym, w jej rozmowach. W takim klimacie „pedagogicznej obecności” znamienne są słowa Jana Bosko, będącymi kwintesencją radości wychowywania: „Jest mi tu
dobrze z wami, przebywanie z wami to moje życie”3.
„System ten opiera się całkowicie na rozumie, religii i dobroci”4. W wychowaniu według księdza Bosko chodziłoby
Pozwól gwizdać szpakom. Wybór myśli i wskazań św. Jana Bosko dla
młodzieży i starszych, red. S. Szmidt, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998, s. 39-40.
3
Memorie biografiche di don Givanni Bosco, IV, 654, cyt. za: L. Cian,
Wychowanie w duchu Księdza Bosko, tłum. I. Gutewicz, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1990, s. 196.
4
J. Bosko, System prewencyjny w wychowaniu młodzieży, w: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. J. Wilk, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Lublin 1998, s. 213-214.
2
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więc o rzeczywiste spotkanie z młodym człowiekiem, przyjęcie
i zaakceptowanie go, tworzenie środowiska bogatego w wartości ludzkie i personalną relację wychowawczą. Tak rozumiane
wychowanie, oferując młodemu człowiekowi podstawowe instrumenty do życia, usposabia jednocześnie do podmiotowego
i odpowiedzialnego działania w każdej rzeczywistości. Ksiądz
Bosko był głęboko przekonany, że w swej misji wychowawczej
powinien odtworzyć autentyczny klimat, który tworzą najlepsi
rodzice, gdzie na pierwszym miejscu jest autentyczna miłość.
Młodzieży, która na dłuższy lub krótszy czas opuszczała swą
rodzinę naturalną, ofiarowuje w każdej swej instytucji środowisko rodzinne, a jednym z elementów definicji jego Oratorium
jest słowo: dom5. W liście z 1883 roku na temat systemu prewencyjnego tak pisał: „Nie wolno nam nigdy zapominać, że
wobec tej kochanej młodzieży pełnicie rolę rodziców. To było
zawsze moim najserdeczniejszym pragnieniem, temu poświęciłem swoje wysiłki, swoje studia, swoją kapłańską posługę
i w tym celu powstało nasze Zgromadzenie Salezjańskie. Jeśli
wobec swoich uczniów będziecie ojcami, trzeba abyście mieli
serce… Trzeba abyście mieli serce ojca, które będzie odrzucać
gniew i zapalczywość… Na tych, którzy podlegają naszej opiece, musimy patrzeć jako na własnych synów. (…) Ponieważ są
to nasi synowie, starajmy się walczyć z odruchami gniewu.
A więc żadnych wybuchów złości, żadnej pogardy w oczach,
żadnego poniżającego wyrażenia na ustach. Miejmy natomiast
Dzieło Oratorium – rozpoczęte przez Jana Bosko w 1841 roku – należy
rozumieć w kategoriach środowiska wychowawczego, dającego wychowankom możliwość ludzkiego i chrześcijańskiego rozwoju. Od samego początku zakłada się, że ma być ono: „domem, który przygarnia; parafią, która
ewangelizuje; szkołą, która przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie”. Konstytucje Towarzystwa św.
Franciszka Salezego, Tip. S. G. S. Istituto Pio XI, Rzym 1986, n. 40.
5
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postawę współczucia w danej chwili i nadzieję na poprawę
w przyszłości. Wtedy staniecie się prawdziwie ojcami i doczekacie się autentycznej przemiany. Pamiętajcie, że wychowanie
to sprawa serca…”.6
Połączone z wymogami „rozumu”, wymogi „serca” (miłości wychowawczej, dobroci) i „religii” są zasadniczymi elementami systemu wychowawczego księdza Bosko7. W planach edukacyjnej współpracy pamiętał o dwóch wymiarach:
chrześcijanie i wszyscy ludzie dobrej woli. Szanował dobrą
wolę, intelektualną uczciwość, a jednocześnie, jako ksiądz
proponował doświadczenie wiary. Podkreślał, że to dobroć
serca, życzliwość buduje u wychowawcy takie podejście edukacyjne, które dociera do podmiotu i przekazuje wszystkie treści poprzez relację pełną szacunku, przyjaźni i zaangażowania.
Klimat pełnego miłości, widocznego i ludzkiego oddania jest
nieodzownym warunkiem relacji wychowawczej dokonującej
się w spotkaniu osób. „Spotkanie, ażeby miało znaczenie wychowawcze, wymaga stałej, głębokiej uwagi, która umożliwia
osobiste poznanie poszczególnych osób, a także wszystkich
uwarunkowań kulturowych całej grupy. Chodzi tu o rozumną,
życzliwą uwagę, która pozwoli odczytać pragnienia, sposoby
wartościowania, uwarunkowania, sytuacje życiowe, wzorce
I. Viganò, List okólny przełożonego generalnego: W roku rodziny,
tłum. S. Skopiak, w: Dokumenty Rady Generalnej Towarzystwa Salezjańskiego, 1994, nr 349, s. 23-24.
7
System prewencyjny nie może być oddzielony od osoby księdza Bosko i od charakteru instytucji, w których on i jego współpracownicy działali. Z tak postawionej kwestii wynika, że fundamentalne linie działania prewencyjnego mogą być zrozumiałe tylko wówczas, gdy będą postrzegane
w ścisłym związku z jego biografią, z jego temperamentem i podstawowymi wymiarami jego osobowości. Por. P. Braido, Prevenire non reprimere.
Il sistema educativo di don Bosco, LAS, Roma 1999, s. 158.
6
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środowiskowe, napięcia, żądania i zbiorowe postulaty. Chodzi
też o to, by dostrzegać pilną potrzebę formacji sumienia zmysłu rodzinnego, społecznego i politycznego, dojrzewania do
miłości i chrześcijańskiego poglądu na płciowość, zdolności
krytycznej oceny i właściwej podatności na przemiany związane z wiekiem rozwojem umysłowości, zawsze pamiętając,
że młodość nie jest okresem przejściowym, lecz konkretnym
czasem łaski danym dla kształtowania osobowości”8. Te same
wiadomości znaczą więcej w kształtowaniu ucznia, jeżeli są
przyswojone w kontekście relacji osobowych, szczerej wzajemności, zgodnych postaw, stylu bycia, na co dzień. W konsekwencji, ukształtowana w ten sposób wspólnota wychowująca
staje się prawdziwym środowiskiem życiowym.
Wzajemne oddziaływanie wychowawcze trzeba widzieć,
jako szczególną sytuację międzyosobową rozumianą jako
„obecność” osoby oddanej całkowicie dla dobra drugiego.
Wzajemne zaufanie we wspólnocie jest tym silniejsze, im bardziej wspólne, podzielane przez wszystkich są podstawowe
wartości. Ksiądz Bosko nigdy nie pracował w izolacji i w samotności „dla” młodzieży. Zawsze działał we współpracy i razem z młodzieżą, a najwięcej uwagi poświęcał młodzieży pod
wieloma względami najuboższej. We wspólnocie tworzył taki
klimat, który pomagał w pozytywnym wzajemnym oddziaływaniu na siebie jego członków. Od wychowawców wymagał
starannego przygotowania, zawodowej kompetencji w dziedzinie dydaktyki i pedagogii. Punktem wyjścia dla księdza
Bosko było konkretne, „to” właśnie, a nie inne dziecko wraz
Jan Paweł II, Iuvenum patris. List Ojca Świętego Jana Pawła II do
księdza Egidio Vigano Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, Rzym 31 stycznia
1988, 12.
8
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ze swymi potrzebami, radościami i nadziejami. W pracy pedagogicznej oznaczało to interesować się wychowankiem, starać
się nawiązać z nim dialog, zrozumieć jego uczucia, dostrzec
jego prawdziwe życie. Podkreślał, że prawdziwy i trwały rozwój każdego człowieka ma źródło w jego własnym sercu, życiu i wolności. Czynił wszystko, by środowisko wychowawcze pozwalało na integrację kultury i wiary, rozróżniając ale
nie rozdzielając ich sfer działania. Postulował by wychowywać „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan” inicjując
moralne, naukowe i obywatelskie wychowanie młodzieży9. To
stawanie się uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem
nie może się dokonać w życiu młodzieży bez pomocnej obecności wychowawczej.
2. Środowisko rodzinne – doświadczenie Jana Bosko
W kontekście wychowania rolę decydującą – decydującą
w sensie pozytywnym, ale niestety niekiedy także w sensie negatywnym – odgrywa wychowanie rodzinne (lub jego brak).
„Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo
narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na
świat. (…) Wychowawcy-rodzice są równocześnie w pewien
sposób wychowywani. Ucząc człowieczeństwa swoje dziecko,
sami też poznają je na nowo i uczą się go na nowo. Tu objawia
się organiczna struktura rodziny”10. Rodzina jest pierwszym
Por. L. Cian, Wychowanie…, s. 221-224; R. Weinschenk, Podstawy
pedagogiki Księdza Bosko, tłum. J. Jurczyński, Wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 1996, s. 105-109.
10
Jan Paweł II, List do rodzin, Rzym 02 lutego 1994, 16.
9
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nośnikiem poznania świata. Jest najlepszym miejscem, by
wspólnie się rozwijać. Rodzinę można określić jako pierwotny
rdzeń uczuciowy, który jest podstawą wyjściową dla ukształtowania osoby i konkretyzuje się w serii życiowych czynników,
tworzących prawdziwego «ducha rodzinnego». Każdy człowiek ma osobiste doświadczenia ciągłości rodzinnego klimatu,
dobroci, spontaniczności, trudności i kłopotów w domu rodziców. Jest to charakterystyczny wyraz ducha i osobowości. Środowisko rodzinne tworzy zespół warunków i przedmiotów tak
materialnych jak i niematerialnych, oraz żyjące w tej przestrzeni osoby złączone ze sobą w oryginalny i niepowtarzalny
sposób. Nie jest to układ statyczny. Wszystkie elementy środowiska wchodzą ze sobą w różnego rodzaju powiązania, stosunki i relacje. Przede wszystkim atmosfera rodzinna wyrasta
z naturalnej więzi miłości, która łączy rodziców z sobą oraz
dziećmi czy też rodzeństwo pomiędzy sobą. Oznacza to, że
najważniejszym źródłem atmosfery rodzinnej są osoby w rodzinie i jakość tego, co pomiędzy nim zachodzi11.
W życiu Jana Bosko odnajdujemy wiele osób, odniesień
i epizodów, które składają się na pełny obraz jego systemu wychowawczego. Wśród nich jest osoba Mamy Małgorzaty.
Mama Małgorzata jednoznacznie kojarzy się z ciepłem domowego ogniska, z bezpieczeństwem, mądrością życiową, z matczyną miłością. Jan Bosko podkreślał, że styl „rodzinny” ma
swoje źródło w doświadczeniu jego rodziny kierowanej przez
Mamę Małgorzatę. Wiedział z własnego doświadczenia, że
formacja jego osobowości miała swoje korzenie w niezwykłym klimacie poświęcenia i dobroci („daru z siebie”) w domu
Por. J. Wilk, Atmosfera rodzinna w wychowaniu, w: Wychowanie
chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko, red. M. Majewski, Inspektorat
Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1988, s. 86-89.
11
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rodzinnym w Becchi i dlatego pragnął te najistotniejsze wartości przenieść do Oratorium na Valdocco, w środowisko biednych i opuszczonych chłopców. Stąd bierze swój początek
istota systemu prewencyjnego12. „Dzisiaj nie ma już żadnej
wątpliwości co do tego, jak ważną rolę odegrała Mama Małgorzata w ludzkiej i chrześcijańskiej formacji księdza Bosko
oraz w tworzeniu środowiska wychowawczego na Valdocco
(dzielnica Turynu – miejsce pracy i początków działalności
wychowawczej księdza Bosko). Jej matczyna obecność z pewnością bardzo przyczyniła się do powstania na Valdocco rodzinnej atmosfery. Silne ojcostwo księdza Bosko zharmonizowało się ze zrozumieniem, słodyczą, uwagą i uczuciem, które
rodzą się w sercu Mamy. Na tym polega urok salezjańskiego
systemu wychowawczego”13.
Por. T. Bosco, Ksiądz Bosko wychowawca, tłum. A. Gryczyńska,
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1990, s. 10-16; S. Chrobak, Nazywaliśmy ją mamą – tajemnica spotkania i miłości, w: Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne, red. K. Franczak, wydawnictwo Salezjańskie,
Warszawa 2007, s. 186-190.
Małgorzata urodziła się w Serra di Capriglio, w prowincji Asti, 1 kwietnia 1788 roku, jako córka Melchiora Occhiena i Dominiki Bassone. Rodzice jej byli dość zamożnymi rolnikami, właścicielami własnego domu i przylegających do niego włości. Dnia 6 czerwca 1812 roku, Małgorzata
i Franciszek Bosco zawarli małżeństwo. 8 kwietnia 1813 roku urodził się
ich pierwszy syn, Józef a 16 sierpnia 1815 roku Jan. 11 maja 1817 roku
umarł Franciszek. Po nagłej śmierci Franciszka, Małgorzata stała się głową
rodziny dla synów i babci ze strony ojca oraz odpowiedzialną za gospodarstwo. Od dnia 3 listopada 1847 roku przybywa na Valdocco, gdzie ma swoją siedzibę pierwsze Oratorium. Zmarła 25 listopada 1856 r. Por. T. Bosco,
Życie Mamy Małgorzaty. Mamy księdza Bosko, tłum. A. Gryczyńska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2006, s. 8-11.
13
P. Chavez Villanueva, Wprowadzenie, w: T. Bosco, Życie Mamy
Małgorzaty…, s. 5.
12
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Wychowanie rodzinne jest rezultatem wzajemnego oddziaływania dwóch aktywnych „biegunów”, dzieci i rodziców.
Słowo „dom” łączy w jednym obrazie szeroką gamę uczuć
i emocji, jest: gniazdem bliskości, oazą spokoju, odpoczynku,
duchowego i fizycznego pokoju, miejscem, w którym ktoś na
ciebie czeka, portem, w którym można się zaopatrzyć, aby potem móc zmierzyć się z wielkim morzem „na zewnątrz”, kliniką serca, w której znajduje się zawsze przebaczenie i zachętę,
miejscem, w którym młodzi mogą wypróbować swe siły i idee,
wiedząc, że zawsze są otoczeni miłością, szkatułką wspomnień, pamięci, terenem, w którym wrastają korzenie tożsamości, sanktuarium uczuć i najpiękniejszym miejscem, w którym można żyć i rozwijać się. Dom rodzinny jest miejscem,
gdzie wszyscy mają szansę wzrostu i rozwoju swojego człowieczeństwa14. „Gdy wstąpiłem do Oratorium – pisał w swoim
świadectwie złożonym pod przysięgą Michał Rua (późniejszy
następca księdza Bosko) – było tam już trzydziestu sześciu kolegów. Od tego czasu byłem przy Mamie Małgorzacie. Mogłem poznać ją jako kobietę rzeczywiście chrześcijańską, pobożną, o sercu szlachetnym, odważną, roztropną, która
całkowicie poświęciła się domowi, wychowaniu synów, a potem swej przybranej rodzinie. Podziwiałem zawsze, a ze mną
wszyscy koledzy, dobroć jej serca i jej szlachetne miłosierdzie,
„Wszystkim jest znany – mówił Jan Paweł II – udział Mamy Małgorzaty
w życiu i dziele wychowawczym swojego syna. Nie tylko przyczyniła się
ona do stworzenia w Oratorium na Valdocco «ducha rodzinnego», który trwa
do dziś, ale umiała tak umocnić w dobru i miłości serce młodego Jana, że
mógł on stać się dla swoich biednych chłopców prawdziwym przyjacielem i
ojcem”. C. Bissoli, Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko,
tłum. K. Misiaszek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001, s. 22.
14
Por. B. Ferrero, Rodzice szczęśliwi dzięki metodzie księdza Bosko, tłum.
A. Gryczyńska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2005, s. 152-154.
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gdy porzuciła swój dom, aby przyjść i podjąć się poważnej
i pełnej trudu opieki nad tylu biednymi sierotami. My wszyscy
nazywaliśmy ją Mamą z szacunku i synowskiego uczucia, jakim ją obdarzaliśmy”15. Obecność Mamy Małgorzaty na Valdocco, wniosła szczególny wkład wiary i prostoty, konkretności i wychowawczej mądrości. W niej można odkryć
inspiratorkę tych wszystkich myśli, słów, zachowań, które
składają się na ducha rodzinnego salezjańskich instytucji wychowawczych. „Dla wielu, pozbawionych prawdziwego bogactwa uczuć czy po prostu biednych, ksiądz Bosko tworzył,
poprzez styl «formacji rodzinnej», odpowiednią atmosferę,
w której dawał szerokie możliwości kontaktów ojcowsko-macierzyńskich, braterskich, przyjacielskich, zdolnych do odrodzenia życia uczuciowego, aby wychowanek mógł zaangażować się zarówno emocjonalnie, jak i praktycznie”16. Wszędzie
tam, gdzie dokonuje się proces wychowawczy, potrzebna jest
sprzyjająca atmosfera.
3. Duch rodzinny – wyraz miłości wychowawczej
Ksiądz Bosko, budując system prewencyjny na podstawie
doświadczeń swego życia wiedział, że należy stworzyć system
T. Bosco, Życie Mamy Małgorzaty…, s. 132.
„Nie jest możliwe opisanie ani wzdłuż, ani wszerz «życia» tej wielkiej
kobiety – stwierdza Teresio Bosco autor książek na temat Mamy Małgorzaty i Jana Bosko. (…) Cały heroizm Mamy Małgorzaty polegał na zapewnianiu zupy i uczucia biednym chłopcom, na naprawianiu podartej odzieży, na
praniu i gotowaniu. Wśród tego trudu, ukrytego w skromnych czynnościach, rodziła się siła życia darowanego po chrześcijańsku, praktyczna nauka, radość biedaków, rozsądek, wiara w Opatrzność”. Tamże, s. 15.
16
P. Braido, s. 241.
15
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wychowania integralnego, poprzez który młody człowiek
otrzyma pomoc w rozwoju naturalnym, kulturowym i duchowym. Proponuje wychowanie, które zarazem jest twórcze
i wierne, w którym wychowawca dochowuje wierności tradycji, a równocześnie jest wrażliwy na potrzeby współczesnej
młodzieży. „Wnikliwy komentator dzieł księdza Bosko, jakim
był A. Caviglia, mówił: «Oratorium księdza Bosko miało być
domem, tj. rodziną, a nie jakimś rodzajem internatu». (…) Wybór takiego właśnie «domowego wychowania» był świadomy,
ponieważ poprzedzony długim doświadczeniem obecności
wśród konkretnej młodzieży, która była niezwykle spragniona
uczestnictwa w klimacie rodzinnym. Poza tym tylko doświadczenie tego klimatu może sprawić, że wychowanek zrozumie
także istotę uczestnictwa w rodzinie dzieci Bożych. Swojej
«rodzinie» ksiądz Bosko nadał wyraźny rys pedagogiczny, gdy
pisał z Rzymu w 1884 roku: «duch rodzinny rodzi miłość,
a miłość budzi zaufanie». (…) Duch rodzinny, który w naturalny sposób przywołuje kategorię asystencji czy też obecności
wychowawczej, sprawia, że środowisko staje się radosne, pogodne i mobilizujące”17.
Przestrzeń osobowej relacji jest przestrzenią miłości,
a przestrzeń miłości, którą w sobie otwiera człowiek jest aktualizowaniem jego potencjalności w byciu osobą. Czyn miłości
odpowiada podmiotowi działania jako istocie rozumnie wolC. Bissoli, s. 88.
„System prewencyjny w swoim fundamencie i istocie jest cały edukacją, która wyrzeka się przemocy. Stawia na serce, na uczucie, na serdeczność, na wzajemny szacunek wychowawcy i wychowanka, na chęć współpracy. Ksiądz Bosko mawiał: «Trzeba zrobić tak, aby cele, które my
proponujemy, stały się celami wychowanka»”. J. E. Vecchi, Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki, tłum. A. Lis,
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001, s. 152.
17
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nej, która osiąga swą uszczęśliwiającą pełnię w miłości innych
osób. Jest to miłość wyrażająca się afirmacją osoby (każdej)
dla niej samej (dlatego, że jest osobą). Miłość tryskając i wybuchając z głębokości ludzkiego bytu, tym samym dynamizuje
go. Nie jest jakimś krótkotrwałym epizodem, trwa, zmienia
swoje oblicze w ciągu całego życia człowieka. Miłość jest darem z siebie, który człowieka otwiera na innych. Można powiedzieć, że miłość jest sensem i celem życia, siłą sprawczą
postępowań człowieka w długich okresach poszczególnych
faz jego życia. Miłość staje się siłą rozwojową człowieka.
Rozwój dziecka występuje zawsze w bardzo ścisłej wzajemnej
zależności z miłością18. Dla wychowania nie wystarczy jedynie poprawne traktowanie wychowanka, potrzebna jest miłość,
która musi przenikać do osoby. Zatem „miłość wychowawcza”
w systemie prewencyjnym Jana Bosko, to miłość rozpatrywana w klimacie rozumu i religii. Jest to sposób bycia wyrażający poszanowanie młodego człowieka, sympatię, zrozumienie,
współczucie, zaufanie, współuczestnictwo w życiu drugiego
człowieka. Oparte na miłości wychowanie nie polega na uleganiu wszelkim zachciankom, ale na działaniu sprzyjającym
asymilacji tych wartości, które stanowią podstawę bycia «dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem». Okazywana
miłość, to miłość ludzka, mądra, odrzucająca chorobliwą przesadę sprowadzającą człowieka do roli instrumentu. Miłość wychowawcza ma prowadzić wychowanka ku pełnej dojrzałości
i samodzielności. Jest uczuciem bezwarunkowym. Realizacja
tak rozumianej „miłości wychowawczej” jest dla księdza BoPor. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995, s. 311-317; W. Furmanek, Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE,
Rzeszów 2011, s. 73-75.
18
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sko w pierwszym rzędzie miłością ewangeliczną i opiera się
całkowicie na słowach św. Pawła: «miłość cierpliwa jest…,
wszystko znosi…, we wszystkim pokłada nadzieję…, wszystko przetrzyma… (por. 1 Kor 13,4-7)». Miłość wychowawcza
to przede wszystkim świadomość odpowiedzialności i gotowość uczestniczenia w niej19.
Poprzez miłość „człowiek wychodzi poza siebie, troszczy
się, bezinteresownie czyni coś dla drugiego; jest to miłość dusz,
bo przedmiotem jej jest wewnętrzna, duchowa treść człowieka,
jego dobro moralne, jego oświecenie i udoskonalenie jako istoty duchowej. Dla nauczyciela z takim powołaniem każdy nowy
uczeń to jakby rozszerzenie i przyrost własnej jego jaźni, to
nowe zadanie do spełnienia w zakresie jego własnego osobistego życia”20. Kto kocha, ten nie czuje się przymuszony do spełniania czynów miłości. Człowiek zaczyna żyć jako osoba wtedy dopiero, gdy kocha. Nie chodzi więc o przyswojenie
wiadomości na temat miłości czy nauczenie się jej, ile raczej
o odkrycie miłości, która przynależy do istoty ludzkiego bytu.
Zatem postawa wychowawcy, wyrażająca się w miłości wobec
wychowanka staje się szansą dla powodzenia jego działalności
pedagogicznej. „Miłość czyni z wychowawcy osobę bez reszty
oddaną dobru wychowanków, przebywającą wśród nich, gotową do poświęceń i trudów związanych z jej misją. Wszystko to
wymaga prawdziwego bycia do dyspozycji młodzieży, szczerej
życzliwości i umiejętności dialogu. Charakterystyczne i bardzo
wymowne jest stwierdzenie Świętego (Jana Bosko): «Tu
z wami czuję się dobrze, moje życie – to przebywanie wśród
Por. L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, tłum. M. Gabryel, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001,
s. 155-166; C. Bissoli, s. 82-87.
20
J. W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Redakcja Wydawnictw KUL,
Warszawa 2002, s. 9.
19
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was». Z głębokim wyczuciem wyjaśnia on: ważną jest rzeczą,
«aby nie tylko młodzież kochać, ale żeby ona sama poznała, że
jest kochana»”21. Miłość wychowawcza może skutecznie przełamać przedmiotowe podejście do ucznia i traktować go jako
podmiot oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
Miłość jest odpowiedzialnością Ja za Ty, na bazie której
można działać, uzdrawiać, wychowywać, wspierać czy pomagać. Miłość oderwana od poczucia odpowiedzialności za osobę jest zaprzeczeniem samej siebie, jest zawsze i z reguły egoizmem. Im więcej poczucia odpowiedzialności za osobę, tym
więcej prawdziwej miłości. Miłość powoduje w człowieku
zdolność do przekraczania samego siebie. Jest relacją osobową
i stanowi podstawowy dynamizm bytu osobowego. Widzenie
i traktowanie wychowanka jako osoby jest szczególnym atrybutem ponoszonej za niego odpowiedzialności. Wychowawca
jest w tym znaczeniu kimś, kto koncentruje się na tym, co być
powinno, nie zaś na tym, co jest. Odnosząc się do wychowanka, afirmuje go w całości – jako osobę w perspektywie jej godności i imperatywu rozwoju. W tym sensie każdy człowiek
całe swe życie jest twórcą, wciąż „wychylając się” ku przyszłości, do czegoś dążąc, akceptując wszystkie swe, integralnie traktowane osobowe wymiary22. Znajomość problemów
C. Bissoli, s. 85.
„Pedagogika serca uznaje więc prawo dziecka do miłości, czyli do
kochania i bycia kochanym, za prawo naczelne w sferze duchowej. (…)
Miłość w pedagogice serca rozumiana jest jako pozytywna więź uczucia
dziecka z ludźmi i światem, rozwijana na zasadach etycznych wywodzących się z miłości jako wartości uniwersalnej”. M. Łopatkowa, Pedagogika
serca jako podstawa życia według wartości, w: Dziecko w świecie wartości,
red. B. Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, s. 41.
22
Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin1986, s. 117; L. Marszałek, Duchowość
21
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młodzieży, ciągły kontakt z chłopcami, których znał po imieniu, przekonały księdza Bosko o konieczności kierowania
nimi, pomagania im, chronienia ich przed niebezpieczeństwami i deformującymi ich rozwój doświadczeniami. Wszystkie
doświadczenia wyniesione z praktyki wychowawczej doprowadziły go do sformułowania zasady „obecności wychowawczej”. Obecność wychowawcza, jeśli ma być pomocna w rozwoju młodego człowieka, winna być obecnością aktywną
i mieć charakter kontaktu osobowego. „Zauważono – stwierdza Jan Bosko – że chłopcy nie zapominają o karach otrzymanych i najczęściej żywią w sercu urazę i pragnienie zrzucenia
z siebie jarzma, a nawet wywarcia zemsty. Wydaje się czasem,
że sobie nic nie robią z kary, lecz kto śledzi dalsze ich postępowanie, przekonuje się, jak straszne są wspomnienia młodości:
chłopcy łatwo zapominają o karach wymierzonych im przez
rodziców, lecz bardzo trudno o karach wymierzonych im przez
wychowawców. Bywały wypadki, że niektórzy w starości pomścili w brutalny sposób pewne kary, otrzymane słusznie
w okresie swego wychowania. Przeciwnie System prewencyjny czyni z wychowanka przyjaciela, ukazując mu w osobie
asystenta dobroczyńcę, który go ostrzega, pragnie uczynić dobrym, uchronić od przykrości, kar i zniesławienia”23. Taki styl
obecności wśród młodzieży, jest możliwy do zrealizowania
tylko dzięki miłości autentycznie przeżywanej przez wychodziecka. Znaczenia – perspektywy – konteksty w pedagogice przedszkolnej,
Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013,
s. 499-500.
23
J. Bosko, System prewencyjny…, s. 214-215.
Do pewnego młodego nauczyciela Jan Bosko napisał: „Nie przestawaj
czujnie obserwować, rozumieć, pomagać i współczuć. Niech zawsze kieruje Tobą rozum, a nie namiętność”. Memorie biografiche di don Givanni
Bosco, X, 1022, cyt. za: L. Cian, Wychowanie…, s. 194.
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wawcę. Okazywana miłość jest więc miłością ludzką, mądrą,
opartą na miłosierdziu, nie sprowadzająca człowieka do roli
instrumentu, ale prowadzącą wychowanka do pełnej dojrzałości i samodzielności.
Jedną z cech pedagogii ks. Bosko jest jej praktyczność, czyli przygotowywanie młodych do konkretnego życia, tak społecznego, jak i eklezjalnego. Miłość (serce) nie jest redukowana do sfery emocjonalnej, ale wyraża się także w określonych
wymaganiach stawianych wychowankowi. Jest to miłość wymagająca, zdolna nie tylko do pobudzania, ale i poprawiania,
ukierunkowania całego życia wychowanka. Ksiądz Bosko podejmował pracę wychowawczą nie tylko dla młodzieży, ale
i razem z nią. Uczestniczył w życiu wychowanka przyjmując
wielorakie wymiary: zainteresowanie się jego problemami,
poznanie jego zapatrywań, udział w rozmowach, w życiu sportowym i kulturalnym, wskazywanie dobrych celów i dróg do
ich osiągnięcia, wyjaśnianie problemów, wskazywanie odpowiednich kryteriów dla postępowania i jego oceny, a to wszystko w klimacie roztropności i życzliwej stanowczości. „Pedagogia towarzyszenia ks. Bosko (…) może odpowiedzieć na tę
potrzebę. Uderza ona w centralne miejsce osoby, w jej bycie
«jedyną i niepowtarzalną». (…) W końcu, działalność wychowawcza według systemu prewencyjnego wymaga konkretnego miejsca i poświęcenia odpowiedniego czasu na przebywanie z młodymi. Potrzeba tu serca przepełnionego «miłością
duszpasterską» i umysłu bogatego w «inteligencję wychowawczą», solidarności wychowawczej dla przeżywania z młodzieżą czasu wolnego, codzienności, tak w chwilach trudnych,
jak i radosnych”24. Ta obecność otwiera na poznanie młodego
F. Casella, Wychowywać do poszanowania praw człowieka w wierności systemowi edukacyjnemu św. Jana Bosko, w: Wychowanie w służbie
24
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człowieka, ponieważ postrzega go w środowisku w którym
żyje. Wzbogacona o takie postawy jak: akceptacja, ufność,
ułatwiający zrozumienie dialog, duch rodzinny, optymistyczny
styl życia i radość, ukierunkowuje go w stronę jego pełnej realizacji i usposabia jednocześnie do podmiotowego i odpowiedzialnego działania w każdej rzeczywistości.
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Streszczenie:
DUCH RODZINNY W WYCHOWANIU
Z PERSPEKTYWY SYSTEMU PREWENCYJNEGO
JANA BOSKO
Połączone z wymogami „rozumu”, wymogi „serca” (miłości wychowawczej, dobroci) i „religii” są zasadniczymi elementami systemu wychowawczego księdza Bosko. Budując
system prewencyjny na podstawie doświadczeń swego życia
wiedział, że należy stworzyć system wychowania integralnego, poprzez który młody człowiek otrzyma pomoc w rozwoju
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naturalnym, kulturowym i duchowym. Podkreślał, że to dobroć serca, życzliwość buduje u wychowawcy takie podejście
edukacyjne, które dociera do podmiotu i przekazuje wszystkie
treści poprzez relację pełną szacunku, przyjaźni i zaangażowania. Oratorium księdza Bosko miało być domem, tj. rodziną,
a nie jakimś rodzajem internatu. Wybór takiego właśnie «domowego wychowania» był świadomy, ponieważ poprzedzony
długim doświadczeniem obecności wśród konkretnej młodzieży, która była niezwykle spragniona uczestnictwa w klimacie
rodzinnym. Swojej «rodzinie» ksiądz Bosko nadał wyraźny
rys pedagogiczny, a tym samym podkreślał, że «duch rodzinny
rodzi miłość, a miłość budzi zaufanie».
Słowa kluczowe: system prewencyjny, wychowanie, oratorium, zaufanie, obecność wychowawcza.
Summary
The requirements of “heart” (educational love and kindness) and “religion”, combined with requirements of “mind”,
are the crucial elements of John Bosco’s educational system.
Creating a preventive system on the basis of his life experiences, he knew that it was necessary to develop a system of integral upbringing which could be helpful for young people in
their natural, cultural and spiritual development. He emphasised that an educator’s kindness of heart and friendliness could
create an educational approach which mightget at the subject
and deliver all the messages through relations full of respect,
friendship and commitment. John Bosco’s oratory was supposed to be a home, i.e. a family, instead of a kind of a dormitory.
It was aconscious decision to choose such «home upbringing»
because it was preceded with long lasting experiences related
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to his presence among specific teenagers who were eager to
participate in family atmosphere. The priest Bosco gave his
«family» clear pedagogical features and in this way he emphasized that «the family spirit awakens love and love awakens
trust».
Key words: preventive system, upbringing, oratory, trust,
educational presence.
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Teologia a autorytet moralny
Theologie and moral authority
Współcześnie zauważa się niepokojącą tendencję, że autorytet moralny w pierwszym rzędzie utożsamiany jest z byciem
specjalistą w dziedzinie moralności. To niepokojące zjawisko
dotyka fundamentów człowieczeństwa, systemu wartości. Termin auctoritas symbolizuje sprawcę, rozumianego jako autora
i twórcę samego siebie, a w konsekwencji realizatora tych
wartości, dzięki którym jest uznawany za autorytet1. W tym
miejscu trzeba zdać sobie sprawę z różnicy między byciem autorytetem moralnym, a autorytetem w dziedzinie moralności
(jako dyscyplinie naukowej). Niestety ta sytuacja ma miejsce
coraz częściej, dlatego artykuł ten jest próbą zgłębienia sensu
podejmowanej problematyki, spoglądając na Jezusa Chrystusa, najwyższy autorytet moralny, aby odnowić znaczenie tego
terminu. Syna Bożego nie da się jednak poznać bez dogłębnego studium Ewangelii – źródło moralności.
Por. B. Szlachta, Słownik społeczny, Kraków 2004, s. 27. Najtrafniej
termin ten wyjaśnia słownik niemiecki, gdzie autorität odnosi się w pierwszym rzędzie do powagi umysłowej lub moralnej osoby czy instytucji, a dopiero później charakteryzuje specjalistę w danej dziedzinie lub działalności.
Por. W. Stróżowski, Mała fenomenologia autorytetu, E (1997)1(37), s. 32.
1
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1. Wymiar teologiczny
Teologia2 (gr. θεος, theos – Bóg oraz λογος, logos – nauka)
zajmuje się badaniem istoty natury boskiej oraz stosunkami, jakie zachodzą pomiędzy Nią a ludźmi. Przedmiotem teologii jest:
a) Objawienie,
b) wiara,
c) kerygmat,
d) poznanie ludzkie,
e) religijna podmiotowość człowieka3.
Wymienione fundamenty skoncentrowane są wokół osoby
Jezusa, dlatego w pierwszym rzędzie należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie historyczności Chrystusa. To o tyle
ważne, że nieustannie podważa się istnienie Syna Bożego.
Podjęcie owej problematyki jest bardzo istotne także ze względu na to, że Jezus jako doskonały autorytet moralny, przekazując Dobrą Nowinę4 będącą źródłem norm, nadał nową jakość
Sobór Watykański II zachęca do promowania teologii pastoralnej, dogmatycznej, moralnej, biblijnej. Dzięki tej refleksji na każdym obszarze społeczno - kulturowym w świetle tradycji Kościoła poddaje się nowemu badaniu czyny i słowa objawione przez Boga, przekazane w Piśmie Świętym,
wyjaśniane przez Ojców Kościoła oraz Urząd Nauczycielski. Zob. Sobór
Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (1965), a. 16.
3
Cz. Bartnik, Teologia, red. Zb. Pawlak, Katolicyzm A - Z, Poznań
1997, s. 372-373.
4
Dobra Nowina to wypełnienie Bożej obietnicy danej Abrahamowi
i jego potomstwu. Ojciec posłał „Syna Swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy
mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4, 4-5). Od początku pierwsi
uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Jezusa, aby doprowadzić do wiary w Niego. Z tego przenikniętego miłością poznania Chrystusa, rodzi się
pragnienie ewangelizacji i katechizacji, to jest nauczania o Synu Bożym,
odkrywania w Jego osobie odwiecznego zamysłu Bożego, doprowadzenia
ludzkości do komunii z Nim. Zob. KKK 422-429.
2
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na każdej płaszczyźnie życia. Fakt ten pokazuje szczególny
i dynamiczny związek z osobą, nauką i dziełem Chrystusa. To
On ukierunkowując ku Bogu, uzdalnia człowieka do bycia
„nowym stworzeniem”5. Przemieniony w tym duchu człowiek,
dokonując konkretnych aktów moralnych przybliża innych ludzi do Syna Bożego.
a) Jezus Chrystus jako wzór moralności

Jezus w języku hebrajskim oznacza: „Bóg zbawia”6. W momencie Zwiastowania Archanioł Gabriel objawił to imię, by wyrazić zarówno tożsamość Chrystusa, jak i Jego posłanie. W ten sposób Bóg przez Syna wypełnił całą historię zbawienia.7 Dla
podkreślenia misji Jezusa należy zwrócić uwagę na fakt, iż Jego
Imię znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej. Wszystkie
wezwania liturgiczne kończą się formułą: „Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”, zaś punktem kulminacyjnym „Zdrowaś Maryjo”
są słowa: „i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”.8
Związane jest to z wypełnieniem radykalnego programu życiowego
do którego zaprasza Jezus. Por. A. F. Dziuba, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Warszawa 1996, s. 31.
6
Jezus – po hebrajsku Jehoszua, Jeszua oznacza Jahwe zbawia; po
grecku Jesous, po łacinie Iesus oznacza Jahwe Zbawicielem. Zob. H. Zimoń, Jezus Chrystus, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha, S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, s. 561. Imię to
wyraża posłannictwo Syna Bożego, jako pośrednika między Ojcem a ludźmi. Człowiek potrzebuje zbawienia, ale nie jest zdolny uczynić tego wobec
siebie lub innych. Dokonać tego może tylko Bóg. Por. Ł. Kamykowski,
Wobec błędnych poglądów na temat Jezusa Chrystusa w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w: Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel świata,
wczoraj, dziś i na wieki, Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski: Program duszpasterski na rok 1996/1997, Katowice 1996, s. 148.
7
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, a. 430.
8
Tamże, 432.
5
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Z kolei termin „Chrystus”9 to greckie tłumaczenie hebrajskiego pojęcia „Mesjasz”, oznaczającego „namaszczony”. Pojęcie to
stało się imieniem własnym Jezusa, jako że wypełniał Boże posłanie. W Izraelu namaszczano w „Imię Boże” tych, którzy zostali
konsekrowani przez Stwórcę. Byli to królowie, kapłani, a w rzadkich przypadkach prorocy. Wyczekiwany Mesjasz to Jezus, wypełniający tę nadzieję Izraela w potrójnej funkcji: kapłana, proroka i króla.10 Objawia się ona w Jego orędziu ewangelicznym.
Sensem tego nauczania jest doprowadzenie człowieka do zbawienia. Fenomen przesłania polega na przystępności dla ludzi każdego miejsca i czasu. Wymaga to jednak bezgranicznego oddania
się Chrystusowi. Z niepokojem jednak obserwuje się próby podważenia wiarygodności osoby i nauczania Jezusa.
b) historyczność Jezusa11

Refleksja nad historycznością Jezusa jest punktem wyjścia
dla zrozumienia Jego posłania w świetle rozważań nad kwestią
9
Chrystus – po hebrajsku Maszaiah, po aramejsku Messias, po grecku
Christos, po łacinie Christus. Etymologicznie oznacza Namaszczony, Pomazaniec, Mesjasz, a w znaczeniu teologicznym Syn Boży. Zob. H. Zimoń,
Jezus Chrystus, art. cyt., s. 561. Od słowa „Chrystus” pochodzi nazwa
chrześcijaństwo. Chrześcijanin to osoba upodobniona do obrazu Syna Bożego, odnowiona przez Ducha Świętego, także co do ciała (Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, a. 22).
10
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, a. 435-436.
11
O historyczności Jezusa świadczy fakt, że od początku czynione były
próby rozumienia Chrystusa i Jego nauki. Karl Jaspers zaznacza, że w tamtych czasach sądzono, że to przedstawiciel ruchu apokaliptycznego, bliskiego
sektom. Uważano Go za Króla, odnowiciela narodu żydowskiego, który będzie podbijał mieczem. Z drugiej strony w sposobie życia Chrystusa upatrywano podobieństwo do rzemieślników wędrujących po pustyni, żyjących
pogodnie, w zupełnej biedzie, pośród Beduinów. K. Jaspers uważa, że „dla
kogoś, kto dostrzega rzeczywistość Jezusa, wykracza on poza wszystkie kategorie jako wydarzenie o całkiem innym źródle i sensie, o zupełnie innym
znaczeniu. Jezus otwiera im głębie, jakie były im obce”. Zob. K. Jaspers,
Autorytety: Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, Warszawa 2000, s. 132.
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autorytetu moralnego. W pierwszym rzędzie należy zaprezentować hipotezy mitologiczne, które pojawiły się w epoce
oświecenia, jako wynik ówczesnych założeń filozoficznych.
Według Edwarda Kopcia należy wyróżnić hipotezę: idealistyczną, synkretyczną, symboliczną i socjalną:
1) Hipoteza idealistyczna – jej podstawą była historiozofia
idealistyczna Hegla, według której historia zajmuje się dziejami idei, a nie konkretnych osób. Myślenie to spowodowało
opisywanie Ewangelii w formie mitycznej, zwłaszcza relacji
zachodzącej między Bogiem a ludźmi. Zamysł ten wykluczał
historyczność Jezusa z Nazaretu. Dodatkowo przyjmowano,
że Dobra Nowina powstała dopiero w II wieku z tego względu, że była potrzeba czasu na wytworzenie się mitu o Jezusie,
jako symbolicznej postaci. Wprowadzenie niektórych poglądów filozofii oświecenia spowodowało deformację rzeczywistości historycznej, bowiem w świetle nauk biblijnych Ewangelia powstała w drugiej połowie I wieku.
2) Hipoteza synkretyczna – koncepcja ta zakłada, że religia
chrześcijańska powstała na drodze naturalnej ewolucji z wierzeń pogańskich. Uważano, iż Syn Boży nie był postacią historyczną, ale mitem podobnym do wytworów antyku. Jedyna
różnica, zdaniem przedstawicieli tego poglądu, polega na
przedstawianiu przez starożytne bóstwa idei soterycznej
w sposób naturalistyczny (na przykład coroczne zamieranie
słońca i przyrody), natomiast w chrześcijaństwie występuje
ona w formie antropocentrycznej. W obaleniu mitu o nieistnieniu Jezusa pomogły między innymi źródła z Qumran, które
ostatecznie uznali i krytycy.
3) Hipoteza symboliczna – według tego poglądu treść
Ewangelii należy rozumieć symbolicznie. Oznacza to, że Jezus to tylko obraz, symbol rzeczywistości transcendentnej,
wytwór ludzkiej podświadomości. Niektórzy uważali, że
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Chrystus to symbol księżyca – syn bóstwa słońca. Inni zaś
twierdzili, że kult na Jego cześć istniał na kilka wieków przed
chrześcijaństwem, do którego dołączono mit o życiu, śmierci
i zmartwychwstaniu.
4) Hipoteza socjalna – podstawą tej koncepcji było dialektyczne i materialistyczne pojmowanie historii zwłaszcza w odniesieniu do Jezusa. Według przedstawicieli tego prądu bazę
materializmu dziejowego stanowi czynnik ekonomiczny regulujący przemiany zachodzące w życiu społecznym. Gospodarka z kolei determinuje zarówno życie jednostki jak i ogółu. Na
tym podłożu wyrastają poglądy polityczne, artystyczne, etyczne, religijne. Cała ta sfera to „nadbudowa ideologiczna”, która
wyrasta i jest zależna od bazy ekonomicznej. Przedstawiciele
tego poglądu twierdzili, że chrześcijaństwo powstało nie dzięki Jezusowi, ale za sprawą ówczesnych uwarunkowań związanych z rozpadem Cesarstwa Rzymskiego. Podbita przez starożytne imperium ludność szukała ratunku w religii. W ten
sposób wytworzyła sobie obraz Jezusa, idealnego bohatera,
który będzie im przewodniczył podczas rewolucji. Teoria ta
bardzo szybko upadła, ponieważ nie znajdowała potwierdzenia historycznego dla wysuniętych argumentów12.
Charakterystyczny dla tych hipotez jest fakt, że nieustannie
są one modyfikowane po to, by wykazać, iż Jezus to tylko obraz, mit, wytwór ludzkiej podświadomości. Dlatego istnieje
ciągła potrzeba obrony autentyczności Syna Bożego. Aby to
czynić należy w pierwszym rzędzie sięgnąć do najstarszych
pozachrześcijańskich źródeł o Chrystusie. Jednym z nich jest
prawdopodobnie korespondencja syryjskiego stoika Mara bar
Sarapiona, który pochodził z Samosaty. Pisząc z więzienia po
Por. E. Kopeć, Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa, w: Jezus Chrystus: Historia i tajemnica, red. W. Granat, E. Kopeć, Lublin, 1982, s. 73-85.
12
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syryjsku do swojego syna w Edessie, wspominał o wojnie
rzymsko-żydowskiej (lata 66–74). W liście tym była mowa
między innymi: o utracie królestwa, wygnaniu i rozproszeniu
Żydów. Chodzi tu prawdopodobnie o wydarzenia z 73 roku
opisane przez Józefa Flawiusza w De bello Iudaico, w którym
podkreśla, że Żydzi zabili „mądrego króla”. Mara bar Sarapion
nie wspomina imienia Jezusa, ale z dużym prawdopodobieństwem odnosi się do Niego sformułowanie „mądry Król”.
Kolejne dowody dotyczące historyczności Jezusa odkrywamy u Józefa Flawiusza pochodzącego z żydowskiego rodu kapłańskiego. Jego publikacja Dawne dzieje Izraela świadczyła
o tym, że znakomicie był obeznany z historią narodu wybranego. Niektóre rozdziały tej księgi potwierdzały historyczność
opisów Nowego Testamentu, zwłaszcza dotyczących Jana
Chrzciciela i Jakuba Mniejszego. Centralne miejsce dzieła to
część 18 (Testimonium Flavianum) wprost odnosząca się do
Chrystusa:13 „W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli
w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem wszystkich ludzi, którzy
z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wielu Żydów,
jako też pogan. On był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów, Piłat zasądził go na śmierć
krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał się im znów jako żywy, jak to
o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali Boscy prorocy. I odtąd aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę (18,
3, 3)”14.
Por. H. Seweryniak, Świadectwo i sens, Płock 2001, s. 164.
Przekład za: J. Radożycki, Świadectwo Józefa Flawiusza o Chrystusie, w: Świadectwo i sens, dz. cyt., s. 167.
13
14
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Kolejne wzmianki u historyków antycznych oraz w źródłach żydowskich także potwierdzają istnienie Jezusa. Jeden
z nich to Pliniusz wskazujący na istnienie sporej grupy chrześcijan w Bitynii. Dla krytyki historycznej nie jest to świadectwo bezpośrednie na istnienie Syna Bożego, gdyż nie ma tu
wzmianki o Jego życiu i działalności. Pliniusz używa jednak
w swoich pismach określenia, że chrześcijanie modlą się do
„Chrystusa jakby Boga”15. Podobną wartość mają także pisma
Tacyta oraz Swetoniusza. Na uwagę zwraca także Talmud – rabinistyczny komentarz do Miszny, czyli zbioru praw i zwyczajów. Zawiera on następującą wzmiankę o Synu Bożym: „Jezus
czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców.
Został ukrzyżowany w przeddzień Święta Paschy jako heretyk
i uwodziciel”.16 Mimo, że świadectwa te tylko w części mówią
o Chrystusie, to jednak stanowią ważny zbiór argumentów potwierdzających Jego autentyczność17.
Zob. E. Kopeć, Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa, art. cyt., s. 81.
Por. tamże, s. 84.
17
Jednym ze źródeł pośrednich o historyczności Jezusa jest Koran,
święta Księga Islamu, która powstała w VII wieku. Mówi ona o „Jezusie,
synu Maryi” blisko 40 razy, opierając się na starej tradycji ujętej między
innymi w: „Protoewangelii Jakuba”, „Ewangelii Mateusza”, „Arabskiej
ewangelii dzieciństwa”.
Zob. Cz. Bartnik, Chrystus - Syn Boga Żywego, Lublin 2000, s. 127.
Ksiądz Marian Rusecki na podstawie dotychczasowych badań Koranu
stwierdza, że Jezus jest Synem Maryi stworzonym przez Allaha w Jej łonie
bez udziału mężczyzny (sura 3, 42-61; 19, 16-21). Mahomet interpretując
ten fakt, nie nazywa Chrystusa - Synem Bożym, ponieważ to zagrażałoby
monoteizmowi i byłoby nawiązywaniem do mitologii według której bogowie mają swoje dzieci (sura 19, 75), lecz prorokiem, a nazwę Syn Boży
(sura 9, 30) uznaje za błąd uczonych w Piśmie. Zob. M. Rusecki, Jezus
Chrystus – historyczność, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wielgus, Lublin 1997, t. 5, kol. 1306.
15
16
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W bezpośredni sposób historyczność Syna Bożego w najpełniejszy sposób została potwierdzona przez cztery biografie,
które komponują się w jedną całość – Ewangelię18. Należy ona
do świadectw chrześcijańskich, kanonicznych, podobnie jak:
Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, zwłaszcza świętego
Pawła, Apokalipsa świętego Jana oraz pisma ojców apostolskich. Niezwykle cenny wkład w potwierdzenie autentyczności Syna Bożego w czasach współczesnych wnosi książka Benedykta XVI Jezus z Nazaretu będąca owocem długiej
wewnętrznej drogi papieża, który stwierdza: „Rysa dzieląca
historycznego Jezusa od Chrystusa wiary w ciągu ostatnich
50 lat stawała się coraz głębsza i te dwie rzeczywistości coraz
bardziej oddalały się od siebie. Sytuacja ta jest dramatyczna
dla wiary, ponieważ właściwy punkt odniesienia staje się niepewny: zachodzi obawa, że wewnętrzna przyjaźń z Jezusem,
do której przecież wszystko się sprowadza, trafia w próżnię.
Dlatego w książce tej patrzę na Jezusa z perspektywy Jego
wspólnoty z Ojcem, która stanowi właściwe centrum Jego osobowości i bez której niczego nie da się zrozumieć; w tej samej
perspektywie jest On dla nas obecny także dzisiaj. Właściwie
nie muszę nawet mówić, że książka ta żadną miarą nie jest wypowiedzią Nauczycielskiego Urzędu, lecz stanowi jedynie wynik mojego osobistego szukania oblicza Pana. Zatem każdemu
wolno mieć przeciwne zdanie. Czytelniczki i czytelników proszę tylko o odrobinę sympatii, bez której niemożliwe jest jakiekolwiek zrozumienie”19.
R. Shaliia, Kim naprawdę jest Jezus Chrystus?, http://www.czytelnia.chrzescijanin.pl/artykuly/s/kim_naprawde_jest_jch.htm (data pobrania:
03.01.2012).
19
Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007. Cyt. za: http://www.
kosciol.pl/article.php/20070411144333420 (data pobrania: 05.01.2012).
18

41

Jan Jaroszyński

Badając historyczność Mesjasza, należy zwrócić szczególną uwagę także na odkrycia archeologiczne ukazujące środowisko życia i śmierci Jezusa, który działał przede wszystkim
na północnym i zachodnim brzegu Jeziora Genezaret. Dla
przykładu warto zaprezentować wyniki dwóch prac badawczych. Pierwsza z nich dotyczy miejscowości Migdal (Magdala), gdzie w 1986 roku odkryto łódź, a w niej resztki kociołka
rybackiego i lampy, pochodzących z czasów Jezusa20. Drugie
miejsce to Kafarnaum, gdzie powołano uczniów (Mk 1, 16n).
Tu Nauczyciel zatrzymywał się w domu Piotra, a Mateusz
określił tę miejscowość mianem „Jego miasta” (Mt 9, 1). Za
czasów Jezusa osada ta znajdowała się na granicy pomiędzy
terytorium Heroda Antypasa i Filipa. W tym miejscu istniała
komora celna, o której mowa na kartach Ewangelii, w kontekście powołania celnika Mateusza (por. Mt 9, 1n).
Istotne jest, iż wszyscy ewangeliści wspominają o bezpośrednim zaangażowaniu Piłata w rozprawę przeciwko Jezusowi. Prefekt ten należał do grona postaci historycznych. Potwierdziły to między innymi badania archeologiczne w Cezarei
Nadmorskiej, gdzie w 1961 roku odkryto tablicę z napisem:
„Tyberiuszowi dedykował Poncjusz Piłat, prefekt Judei”. Okolica Cezarei była letnią rezydencją Piłata, który udawał się do
Jerozolimy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zbudował on
w tym miejscu teatr, dedykując go, jak dokumentuje tablica,
Tyberiuszowi21. Na podstawie tych rozważań należy zaznaczyć, że w potwierdzeniu wiarygodności Nauczyciela niezastąpioną jest metoda „historii form”, wykazująca, że wiele
słów i czynów pochodziło ze środowiska Zbawiciela. Dzięki
wspólnotom popaschalnym, interpretującym te wydarzenia,
20
21

H. Seweryniak, Świadectwo i sens, dz. cyt., s. 179.
Tamże, s. 181.
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świadectwo życia i posłannictwa Chrystusa nieustannie ubogaca22. Jest to bardzo istotne dla zrozumienia autentyczności
Mesjasza jako żywego autorytetu.
Podczas badań w potwierdzeniu historyczności Syna Bożego zwrócono uwagę na czas, miejsce i okoliczności Jego przyjścia na świat. Urodził się 4 roku, przed faktycznym datowaniem kalendarza, za panowania cesarza Augusta (27 rok przed
Chrystusem do 14 roku po Chrystusie), w Betlejem, z Maryi
Dziewicy, związanej węzłem małżeńskim z Józefem: „Był rzeczywistym potomkiem z rodu Dawida, poczęty z Niewiasty,
narodzony, posiadający ciało związane z materią stworzenia
i duszę stworzoną w łonie świata przez Stwórcę”23. Jako człowiek podlegał wszelkim prawom fizycznym, biologicznym,
psychicznym, społecznym: jadł, spał, chodził, odczuwał ból,
rozmawiał, kochał Maryję i Józefa, innych ludzi oraz zawierał
przyjaźnie. W postawie Jezusa ważne było rozwijanie potrzeb
wyższych: miłości, duchowej ofiarności, służby wyrażającej
się w wychowaniu dzieci, nauczaniu starszych. Przez Swoje
mowy wykazywał mądrość, rozumienie spraw ludzi, umiejętność kontaktu z innymi24. Jezus był w pełni człowiekiem
i w pełni Bogiem. Złączenie dwóch natur zostało najpełniej
ukazane w Ewangelii stanowiącej doskonałą biografię życia
i działalności Chrystusa.
Jednakże niepokoi fakt, że przez cały czas ma miejsce nieustanna walka dążąca do zakwestionowania wiarygodności
Syna Bożego. Kardynał Joseph Ratzinger w książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo napomina, iż obecnie mamy do czynienia z szeroko rozpowszechnianym obrazem spłyconej teo22
23
24

J. Kudasiewicz, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987, s. 67.
Cz. Bartnik, Chrystus - Syn Boga Żywego, dz. cyt., s. 132.
Zob. tamże, 133.
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logii: „Osobę Jezusa traktuje się powierzchownie,
przedstawiając Go jako proroka-nauczyciela, który wystąpił
w rozpalonej eschatologicznie atmosferze późnego judaizmu
i w niej, odpowiadając na tę sytuację eschatologicznego nastawienia, głosił bliskość królestwa Bożego”25. Dodatkowe niebezpieczeństwo to różnorakie pojmowanie Jezusa. W świecie
żydowskim uznawano Go w kategoriach swojej tradycji (Syn
Człowieczy, Mesjasz). W kulturze hellenistycznej ten obraz
się nie sprawdzał, dlatego myślenie o Nim przerodziło się
w kategorię Boga-Człowieka, określającą Go jako cudotwórcę
o boskim pochodzeniu. Także współcześnie z jednej strony
traktowany jest jako oczekiwany Zbawiciel, który uwolni ludzi od prześladowców, a z drugiej oczekuje się nieustannie cudów, potwierdzających Jego obecność. To pierwotne spłycenie
osoby Jezusa i tego, czego nauczał pozostawiło ślad i dziś26.
Aby obronić się przed tym myśleniem należy w sposób szczególny spojrzeć na krzyż, który stanowi fundament wiarygodności chrześcijańskiej: „Bóg wzywa ludzi, aby Mu służyli
w Duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu,
ale nie zmusza… W najwyższym stopniu przejawiło się to
w Jezusie Chrystusie… Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Jego Królestwo (…)
wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzyżu, ludzi do siebie pociągnął”27. Krzyż wyraża istotę chrześcijaństwa. Dlatego święty Paweł pisał do Kościoła w Koryncie,
że nie chce głosić Ewangelii w „mądrości słowa”, aby „nie
zniweczyć Chrystusowego krzyża” (1 Kor 1, 17). Z kolei wzakończeniu Listu do Galatów uczeń ukazał krzyż jako znak no25
26
27

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006, s. 221.
Por. tamże, s. 222.
DWR 11. Cyt. za: KKK 160.
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wego stworzenia: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał
chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla
mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani
nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie” (Ga 6, 14-15). Dla każdego, kto przyjmie tę naukę krzyża, staje się ona „mocą Bożą”
(1 Kor 1, 17-18)28. Dlatego dziś szczególnie cenna staje się
teologia krzyża29, której celem jest ukazanie działania Boga
przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Teologia ta prowadzi bowiem do dynamicznego, aktualnego, krytycznego ujmowania
chrześcijaństwa polegającego na nieustannym „załamywaniu”
poczucia pewności siebie, bezpieczeństwa człowieka, łącznie
z Kościołem30. Dzięki takiej sytuacji cały Lud Boży jest wyzwalany ze stereotypów i mitów, które niszczą chrześcijaństwo. Tylko za sprawą systematycznej aktualizacji wiary dokonującej się wewnątrz każdego człowieka Jezus będzie się
jawił jako prawdziwy, doskonały autorytet moralny.

Por. H. Seweryniak, Świadectwo i sens, dz. cyt., s. 305.
Teologia krzyża to od lat płodny grunt, na którym rozwija się myśl
ekumeniczna. Jest ona ważnym elementem łączącym różne dziedziny teologii: od biblistyki i patrologii, poprzez teologię fundamentalną, systematyczną, moralną aż po teologię praktyczną (katechetykę, homiletykę, teologię pastoralną). Krzyż to znak jedności w teologii i w życiu różnych
wspólnot chrześcijańskich. Zob. Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa –
Pasjoniści, Słowo krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów, http://www.passio.opoka.org.pl/czasopisma.
html (data pobrania: 30.05.2012).
30
J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 239.
28
29
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c) autorytet Jezusa – Rabina31

Obraz Jezusa jako autorytetu można wyrazić, używając
różnych terminów odnoszących się do Jego Osoby i działania.
Najogólniejsze określenie pedagogiczne to słowo maqhthvõ
i jego derywaty. W Ewangeliach zazwyczaj oznacza ono „bycie uczniem Jezusa - Rabina”. Przykładem tego jest Ewangelia
według świętego Mateusza (Mt 23, 8). Wymienione zostają
w Niej trzy grupy uczniów: Jana, faryzeuszów i Jezusa (Mt 2,
18). Wskazuje to niewątpliwie na fakt, iż Chrystus – zwłaszcza w świetle Jego konwersacji z faryzeuszami i saduceuszami
– postrzegany był jako jeden z nauczycieli Izraela, co szczególnie widać w pytaniu uczniów: „Rabbi, kto zgrzeszył?” (J 9,
2). Bycie uczniem w takim gronie oznaczało poddawanie się
weryfikacji w świetle założeń szkół rabinackich. Wyraźnie
jednak zarówno Mesjasz, jak i uczniowie, burzą tę zależność.
Dowód tego stanowi wielce wymowny fakt wyjaśnienia przez
Jezusa prawdziwego pojęcia terminu „rabbi”, który przeczy
rabinackiej presji w formacji uczniów. Ewangelia wyraźnie za„Rabbi”, „Rabbuni” po hebrajsku oznacza „mój wielki, mistrz”. Bardziej specyficzne określenie to „mój nauczyciel”. W Starym Testamencie
słowo „raw” bez użycia zaimka dzierżawczego stosuje się w konstrukcjach
znaczących „główny” czy „dowodzący”. W Nowym Testamencie termin
„Rabbi” oznacza taką sytuację, gdy ktoś bezpośrednio zwraca się do Jezusa
jako nauczyciela i osoby szanowanej. W Ewangelii Marka uczniowie Jezusa nazywają Go - Rabbi (9, 5; 11, 21; 14, 45), natomiast ślepiec zwraca się
do Niego „Rabbuni” (10, 51). Wszystkie te przypadki odnoszą się do kontekstów, w których Jezus działał, a nie nauczał. Chrystus pełnił swoją misję
jako nauczyciel, który nie tylko przekazywał wiedzę, ale przede wszystkim
służył wśród najbardziej potrzebujących. Do takiego właśnie postępowania
zachęcał swoich uczniów.
http://biblia.wiara.pl/index.php?grupa=6&cr=9&kolej=0&art=1116184846&dzi=1116142652&katg
(data pobrania: 07.02.2012).
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znacza dystans podopiecznych Syna Bożego wobec innych
grup. Wskazuje na to „nieortodoksyjność” wychowanków
Chrystusa32. W tym miejscu należy zadać pytanie: Na kim ortodoksyjni rabini opierali swój autorytet? W świetle książki
Ubaldo Terrinioniego Nauczanie ewangeliczne w zarysie uczeni w Piśmie powoływali się głównie na Mojżesza uważanego
za najznakomitszego proroka i nauczyciela. Znane było w tamtych czasach posługiwanie się następującym zwrotem: „Mistrz
przekazał to, czego nauczył się od swych poprzedników (…)
Ja w imieniu tego Rabbiego mówię Wam (…)”. Na tej podstawie widać różnicę w stylu nauczania Jezusa i uczonych w Piśmie. Chrystus nie wspomina swych poprzedników, ale zwraca się do ludzi w pierwszej osobie liczby pojedynczej:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam”. Jako wymagający
Rabbi proponuje nową naukę z mocą33. Uwidacznia się to
w tym, że celem Jego głoszenia nie była aprobata, poklask
społeczny, ale przemienienie człowieka, który dzięki życiu
słowem Boga staje się nowym stworzeniem. To wezwanie do
działania stanowi zachętę Syna Człowieczego do odnowy moralnej ludzi oraz dążenie do bycia autorytetem w swoich środowiskach, a zwłaszcza w rodzinach. Nie jest to nauka abstrakcyjna, ale bardzo mocno osadzona w codzienności.
Jezus przybliża człowieka do Boga także przez dokonywanie cudów. Nowy Testament używa dwóch grup terminów na
ich określenie. Pierwsza z nich posiada znaczenie teologiczne
i akcentuje aspekt religijnego znaku:
Por. S. Jędrzejowski, Pedagogia Jezusa w świetle Ewangelii,
http://209.85.135.104/search?q=cache:Pd65gx6fuf8J:www.seminare.
pl/18/jedrz.doc
(data pobrania: 03.08.2012).
33
Por. U. Terrinioni, Nauczanie ewangeliczne w zarysie, Kraków 2000,
s. 19-20.
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a) dynamis – moc, dzieło mocy,
b) semeion – znak,
c) ergon – czyn.
Drugi
zbiór
uwypukla
aspekt
cudowności
i
nadzwyczajności:
a) terata – cuda;
b) paradoksa – niewiarygodne, budzące zdziwienie, strach;
c) aretai – dzieła potęgi34.
W Nowym Testamencie wyraźnie brak drugiej grupy określeń, co wskazuje na to, że unikano akcentowania elementu
cudowności, na rzecz sensu religijnego i osobowego. W tym
rozumieniu cud to znak czegoś dla kogoś zakładający korzyść
konkretnego człowieka. Dlatego Jezus nie dokonuje ich z przymusu, na pokaz, ale by pokrzepić duchowo ludzi. Działanie takie wzmacnia Jego autorytet i sprawia, iż człowiek oddaje się
bezgranicznie Bogu35.
Autorytet Jezusa-Rabbiego widoczny był także w procesie
tworzenia wspólnoty uczniów. W starożytnych szkołach filozoficznych relacja między nauczycielem a uczniem polegała
na tym, że mistrz przekazywał wiedzę, umiejętności, nauczał
doktryn, pojęć, przedstawiał problemy, szukając ich rozwiązania. Zadaniem ucznia było przyswojenie tej wiedzy i wcielenie
jej w życie. W szkole Jezusa-Rabbiego relacja ta uległa radyZob. J. Kudasiewicz, Życie ukryte i działalność Jezusa Chrystusa, w:
Jezus Chrystus, red. W. Granat, E, Kopeć, Lublin 1982, s. 145.
35
Zob. H. Seweryniak, Świadectwo i sens, dz. cyt., s. 293-294. Historiozbawcza koncepcja cudu jest ściśle złączona z wiarą. Bogu, który objawia się przez słowa i znaki, człowiek winien okazywać posłuszeństwo. By
móc w pełni zawierzyć potrzeba łaski Stwórcy. Dlatego cuda jako znaki
objawiającego się Pana łączą się w obu Testamentach z wiarą: prowadzą do
niej, rozbudzają i umacniają ją. Por. J. Kudasiewicz, Życie ukryte i działalność
Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 147.
34
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kalnej zmianie. W pierwszym rzędzie Chrystus stawał się nauczycielem, który „proponuje” Samego Siebie. W tej grupie
nie ukazywał doktryny, lecz raczej sposób postępowania.
Związek tego podążania ucznia za Jezusem miał zatem charakter trwały, a nie sporadyczny. W ten sposób realizowano
ideał życia we wspólnocie.36 Najbliższa grupa uczniów to
Dwunastu Apostołów, w nawiązaniu do dwunastu synów Jakuba i dwunastu pokoleń Izraela. Ta symboliczna liczba to wyraz pragnienia ustanowienia mesjańskiego znaku kontynuacji
starotestamentalnego ludu Bożego oraz rozpoczęcia gromadzenia wspólnoty.
Podsumowując zagadnienie historyczności Jezusa i autorytetu Chrystusa jako Rabbiego, należy zwrócić uwagę na fakt,
że fundamentalne znaczenie Jego publicznej działalności opierało się na autentycznym, historycznym świadectwie Syna Bożego, który buduje wspólnotę dzięki podążaniu za Nim
w prawdzie, przy jednoczesnym porzuceniu myślenia „starego
człowieka” reprezentowanego przez uczonych w Piśmie czy
starożytnych filozofów. Tak uformowani apostołowie otrzymywali wielki nakaz misyjny, by głosić Syna Bożego innym
narodom37. Warto w tym miejscu nadmienić, iż forma czasownikowa użyta w nakazie misyjnym znajdującym się w Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 19), tłumaczona w BiPor. U. Terrinioni, Nauczanie ewangeliczne w zarysie, dz. cyt., s. 27-30.
Dekret o działalności misyjnej Kościoła przypomina, że wspólnota
Chrystusa jest ze swej natury misyjna, pobudzana przez Ducha Jezusa na
wszystkich szerokościach geograficznych oraz przynaglana przez głęboką
potrzebę głoszenia Dobrej Nowiny, będącej sensem i sercem Ewangelii.
Por. W. Ziemba, Misyjność Kościoła wynika z chrztu świętego, w: Jezus
Chrystus, Jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki, Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski: Program duszpasterski na rok 1996/1997, Katowice 1996, s. 202.
36
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blii Tysiąclecia jako „nauczajcie” oznacza „czynienie
uczniów”. Stąd tłumaczenie tego tekstu mogłoby brzmieć:
„Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”38. Zatem historyczność posłania Jezusa i uczniów spisana na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Nowego Testamentu, gdzie
centralne miejsce zajmuje Ewangelia jest autentycznym świadectwem przekonującym każdego, kto się na tę prawdę
otworzy.
2. Ewangelia jako źródło moralności
W zrozumieniu teologicznego wymiaru autorytetu moralnego należy, poza przekonaniem o historyczności Jezusa, sięgnąć do świadectw, które mówią wprost o Nim jako doskonałym autorytecie. Źródło ukazujące najpełniejszy obraz
działalności Zbawiciela to Ewangelia39. Warto podjąć próbę
zapoznania się z gatunkiem literackim Dobrej Nowiny, zwłaszcza pod kątem analizy przypowieści jako najtrafniejszej formy
przekazu orędzia moralnego Chrystusa.
a) moralny przekaz Ewangelii a gatunek literacki

Dla uzmysłowienia wartości przesłania ewangelicznego należy podjąć problematykę autentyczności pod kątem literackim. Punktem wyjścia w tych rozważaniach stanowi stwierPor. S. Jędrzejowski, Pedagogia Jezusa w świetle Ewangelii, art.
cyt., http://209.85.135.104/search?q=cache:Pd65gx6fuf8J:www.seminare.
pl/18/jedrz.doc.
39
Por. M. Wojciechowski, Jezus Chrystus, http://www.opoka.org.pl/
slownik/jezus_chrystus_mw.html?akt_row=5&licznik=0
(data pobrania: 09.08.2013).
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dzenie, że orędzie Syna Bożego pochodzi bezpośrednio od
Jego uczniów: Mateusza i Jana oraz dwóch uczniów apostolskich: Marka i Łukasza. Na przełomie IV i V wieku daje o tym
świadectwo święty Hieronim w jednym ze swoich pism:
„Pierwszy Mateusz celnik, zwany Lewi, napisał Ewangelię
w Judei po hebrajsku głównie dla Żydów, którzy uwierzyli
w Jezusa. Drugi Marek, tłumacz Piotra, nie widział osobiście
Jezusa, lecz napisał co słyszał z ust swego Mistrza; trzeci Łukasz z Antiochii, uczeń Apostoła Pawła napisał w Achai księgę, sięgając w niej początków Chrystusa. Ostatnim zaś był Jan
Apostoł, umiłowany uczeń Chrystusa, który napisał Ewangelię
w Azji”40. Z kolei na początku III wieku najbardziej wiarygodny świadek autentyczności Ewangelii to Tertulian cytujący Ją
w swych licznych dziełach, podobnie jak Orygenes i Klemens
Aleksandryjski. W wyjątkowy sposób autorstwo Ewangelii
potwierdza jednak święty Ireneusz41. W swym dokumencie
Adversus haereses podaje dowody na istnienie ewangelistów
oraz ich pracy literackiej nad orędziem Jezusa: „Mateusz
wśród Żydów w ich własnym języku napisał Ewangelię, gdy
Piotr i Paweł w Rzymie Ewangelię głosili i Kościół zakładali.
Po ich odejściu Marek, uczeń i tłumacz Piotrowy podał nam
także na piśmie co Piotr głosił. Podobnie Łukasz towarzysz
Pawła napisał Ewangelię głoszoną przez niego. W końcu i Jan,
uczeń Pana, na piersiach którego spoczywał, również napisał
J. P. Migne, De viris ill, w: Patrologia latina, Paryż 1878-1890, t. I,
s. 217, cyt. za: E. Kopeć, Historyczne istnienie Jezusa Chrystusa, dz. cyt.,
s. 89-90.
41
Pochodził z Azji, był uczniem Polikarpa, biskupa Smyrny, ucznia
świętego Jana. Około 180 roku został biskupem w Lugdunie w Galii po
uprzednim pobycie w Rzymie. Por. E. Kopeć, Historyczne istnienie Jezusa
Chrystusa, w: Jezus Chrystus: Historia i tajemnica, dz. cyt., s. 90-91.
40
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Ewangelię, przebywając w Efezie w Azji”42. Przytoczone
świadectwa są jednym z wielu dowodów potwierdzających autentyczność Dobrej Nowiny i Jej autorów. Na tej podstawie
można przekonać się o życiu i działalności Jezusa. Czynione
jest to w bardzo barwny sposób za sprawą posługiwania się
różnorakimi gatunkami literackimi.
Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „Chrystus
Pan, w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje
swe dopełnienie, polecił apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim jako źródło wszelkiej
prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary
Boże”43.
Ewangelia44 (z greckiego eu oznacza „dobrze”, zaś aggello
– „oznajmiam, zwiastuję”, zatem euangelion45 to dobra wiadomość, nowina) to orędzie Boże skierowane do ludzi całej
ziemi i wszystkich czasów przez Jezusa Chrystusa. To Dobra
Nowina o Ojcu w niebie, który posłał Swojego Syna, aby zbawił ludzkość, przywracając jej utracone przez grzech pierworodny synostwo Boże. Z kolei w sensie literackim stanowi
Tamże, s. 92.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, a. 75.
44
Terminem „Ewangelia” posługiwano się w klasycznym języku greckim na oznaczenie nagrody za przyniesienie radosnej nowiny (u Homera)
lub ofiary złożone bogom w podzięce za radosną nowinę (u Arystofanesa),
zwiastowanie zwycięstwa lub pomyślnych wydarzeń. Dopiero w epoce
rzymskiej nabrała znaczenia religijnego. Zob. B. Łomacz, Ewangelia, w:
Encyklopedia Katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz,
Lublin 1983, t. 5, kol. 1375.
45
W Nowym Testamencie rzeczownik euangelion występuje 76 razy.
Z analizy tekstów wynika, że termin ten przeszedł pewną ewolucję znaczeniową: od Ewangelii głoszonej przez Jezusa do Ewangelii głoszonej o Jezusie. Zob. tamże, kol. 1376.
42
43
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zbawcze orędzie Chrystusa utrwalone na piśmie przez apostołów oraz ich uczniów46. Ewangelia będąca sercem Biblii jest
„głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, naszego Zbawiciela”47. Konstytucja Dei verbum przypomina:
„Święta Matka Kościół silnie i bardzo stanowczo utrzymywał
i utrzymuje, że cztery Ewangelie, których historyczność bez
wahania potwierdza, przekazują wiernie to wszystko, co Jezus,
Syn Boga, żyjąc wśród ludzi, dla ich wiecznego zbawienia
rzeczywiście uczynił i czego uczył aż do dnia, w którym został
zabrany do nieba. Apostołowie po Wniebowstąpieniu Pana to,
co On mówił i czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym
zrozumieniu, którym cieszyli się pouczeni chwalebnymi wydarzeniami Chrystusa i oświeceni światłem Ducha prawdy”48.
Wynika stąd refleksja, że już od początku, mimo ataku różnych grup, zwłaszcza heretyków, Kościół dbał o wierne przekazywanie Tradycji. Jest to kolejny dowód na to, iż chrześcijaństwo nie jest sztucznie stworzoną religią, sektą, ale ma
niepodważalne, konkretne uzasadnienie również w historii.
O niepowtarzalności literackiego tekstu Dobrej Nowiny
świadczy jej charakter biograficzny i kerygmatyczny. Tytuły
Ewangelii składają się z przyimka kata i odpowiedniego imienia w bierniku. Sugerują one, że Kościół pierwotny w odniesieniu do zdań wprowadzających u synoptyków zaliczał je
w poczet gatunku literackiego – po grecku bios, a po łacinie

M. Wolniewicz, Ewangelia, dz. cyt., s. 105.
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym
Dei verbum, a. 14. Cyt. za: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994,
a. 125.
48
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum, a. 19.
46
47
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vita49. Mimo tego podobieństwa nieustannie prowadzone są
badania nad pojęciem gatunku „Ewangelia”. We współczesnej
egzegezie można wyróżnić dwa główne podejścia do literackiej formy Dobrej Nowiny:
a) analityczna – typowa dla badaczy niemieckich. Objaśniają
oni ten tekst pod kątem etapów powstawania, wychodząc
od elementów, na które składa się tradycja ustna oraz spisane perykopy. Badając Jej gatunki traktuje jako kolekcję tradycji, planowo skomponowane dla przekazania teologicznej i historycznej prawdy o Chrystusie. Dlatego w tym
świetle Ewangelia to dzieło teologiczne oraz żywa historia.
Konsekwencją tego połączenia jest unikalny gatunek
literacki;
b) syntetyczna – to podejście stara się wpierw określić czym
jest cała Ewangelia jako dzieło literackie. Służy temu porównanie z innymi dziełami, które mogły być napisane
przez autorów natchnionych. Sugerowano się tym, że cała
Palestyna była zasadniczo żydowska językowo, obyczajowo i religijnie50. Wpływ ten jest wyraźnie widoczny
u ewangelistów.
Nowsze badania sugerują, iż nie można zastosować uproszczonej koncepcji odnośnie gatunku literackiego Dobrej Nowiny. Zadaniem ewangelistów było przekazanie świadectwa
H. Seweryniak, Świadectwo i sens, dz. cyt., s. 190-191. Ewangeliści,
podobnie jak autorzy żywotów, opowiadając historię Jezusa stosunkowo
dokładnie dbali o autentyczne umiejscowienie geograficzne, jednocześnie
przestrzegając struktury chronologicznej. Nie skupiali się przy tym na opisie zewnętrznym Jezusa czy cechach Jego charakteru. Syn Boży posługiwał
się zasadniczo językiem aramejskim, choć mógł używać w pewnych uwarunkowaniach hebrajskiego i greki.
50
Zob. M. Wojciechowski, Ewangelie jako biografie, http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/T/TB/ewangelie_biografie.html (data pobrania: 23.11.2013).
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o Jezusie, a nie zrealizowanie modelu literackiego. W swej
pracy pisarskiej posłużyli się wzorami z otoczenia, inspirując
się głównie biografiami, ale nawet w tej materii zachowali nowatorstwo. Nie stworzyli nowego gatunku, ale zmodyfikowali
już istniejący. Doszło do tego z tej racji, że byli twórcami,
a nie naśladowcami. Dlatego też poszczególne części Ewangelii, mimo wielu cech wspólnych, różnią się od siebie.
Obok modelu biografii antycznej źródłem inspiracji dla
ewangelistów była literatura oraz teologia Starego Testamentu.
Ten wpływ uwidacznia się w elementach składowych, strukturze oraz teologicznych treściach. Pozwala to dostrzec, że
Ewangelia jawi się jako biografia ukierunkowana na cel teologiczny. Z jednej strony warstwa treści ma charakter zasadniczo
historyczny, bowiem przedstawia wydarzenia z życia Jezusa,
a z drugiej interpretuje fakty pod kątem teologicznym51. W tym
procesie rozumienia Ewangelii doniosłą rolę odgrywają liczne
mniejsze formy literackie. Jednakże największą rolę objawiającą się w sile przekazu ewangelicznego pełnią przypowieści.
b) przypowieść jako najbardziej skuteczny sposób
w nauczaniu moralności

Treści moralne zawarte w Nowym Testamencie mają swe
źródło w Starym Przymierzu. Fundament tych rozważań stanowi relacja Bóg-człowiek, w której łącznikiem jest Jezus. Zatem Nowe Przymierze prezentuje nowe spojrzenie za sprawą
odnawiającej mocy Chrystusowego orędzia. Syn Boży w swoim nauczaniu obejmował realia życia, choć buntował się przeciw wypaczeniom i nakładanym przez uczonych ciężarom.
Pragnął być wiernym Bogu Jahwe i Jego zasadom, a nie wydumanym drobiazgowym przepisom ludzkim. Życie na wzór
51

Tamże.
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Jezusa oznaczało zatem świadome kierowanie się wyznaczonymi przez Niego nowymi zasadami postępowania. Warto zaznaczyć, że Chrystus nie pozostawił szczegółowo opracowanego systemu moralnego. Pragnął jednak ukazać, że w każdej
sytuacji trzeba patrzeć na Syna Bożego i Jego naukę52.
W nauczaniu Mesjasza centralną częścią było królestwo
niebieskie53. Pierwsze słowa Chrystusa zapisane przez świętego Marka brzmią: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).
Przez królestwo Pana rozumiał sferę panowania Wszechmogącego w czasach ostatecznych, w której każdy może się znaleźć
– należy jednak słuchać głosu Boga i zmieniać swoje życie.
Stosownie do tego Jezus dostrzegał wartość pouczeń dotyczących sposobu życia, a także zapowiedzi sądu Bożego w ujęciu
apokaliptycznym.
Charakterystyczny był fakt, że Syn Boży nie miał aspiracji
politycznych i nie utożsamiał się z żadnym z judaistycznych
stronnictw religijnych, choć Jego nauczanie wyrastało z tej
A. F. Dziuba, Orędzie moralne Jezusa Chrystusa, Warszawa 1996,
s. 19-22.
53
Biblijna nadzieja na nadejście królestwa Bożego nie była zwykłą
utopią. Miała swoją podstawę w konkretnym doświadczeniu historycznym
Izraela. W dziejach narodu wybranego, zwłaszcza podczas wyjścia z Egiptu
oraz wędrówki przez pustynię Bóg zajmował szczególne miejsce. Był dla
nich trwałym fundamentem, przewodnikiem. W czasach rozkwitu potężnych mocarstw, Jahwe jawił się im jako Pan świata. Wiara ta miała rację
bytu, ponieważ według nich Stwórca jako wszechmocny władca wyzwoli
ich z ucisku dziejowego. Zatem uważano, że królestwo Boże to wyczekiwane historyczne zdarzenie, kiedy Izrael będzie panował nad światem. Nadziei tej Jezus nadał nowy kierunek, głosząc, że eschatologiczny zamysł
spełnia się już teraz, a cel Syna Bożego stanowi wewnętrzna przemiana
świata, a nie walka zbrojna z ciemięzcami narodu wybranego. Zob. W. Kasper, Jezus Chrystus, Warszawa 1983, s. 68-69.
52
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tradycji. To, co głosił budziło jednak sprzeciwy, zwłaszcza
wśród uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy podejrzewali
Jezusa o podważanie prawa Mojżeszowego i przywłaszczanie
sobie Boskiego autorytetu. Jeśli chodzi o nauki moralne, Chrystus odrzucał przepisy formalistyczne, wzywając do nawrócenia oraz nadając przykazaniom moralnym rozszerzoną interpretację. Takie podejście wynikało z przekonania o bliskości
królestwa Bożego, jak też z obowiązku naśladowania miłosierdzia Stwórcy54.
Charakterystyczny był styl nauczania Chrystusa, który najpełniej uwidaczniał się w przypowieściach, znanych już w starożytnej literaturze greckiej. Używał tej formy między innymi
Sokrates dla swoich szlachetnych celów wychowawczych.
Także i w Starym Testamencie często wykorzystywano metodę nauczania zaczerpniętą z przypowieści. Klasyczny przykład
to opowieść, jaką prorok Natan kieruje do Dawida, kończąc
ostrą naganą (Por. 2 Sm 12, 1-12). Terminy stosowane dla
określenia przypowieści to hebrajski mashal i grecki parabălein oznaczające porównanie. W praktyce ta forma nauczania
opierała się na zestawieniu codzienności z realiami życia duchowego, a tym samym pozwalała na lepsze zrozumienie treści nauki55. Dzięki tej formie przekazu Jezus przedstawiał słuchaczom nowy i trudny temat królestwa niebieskiego,
używając obrazów wyrażających wzrost, ruch, dynamikę.
Ukazywał bowiem człowieka w konkretnych sytuacjach, prowadząc go do odkrywania kolejnych prawd o swojej egzystencji. Nauczyciel nigdy nie nauczał w sposób nachalny, ale proponował konkretną ścieżkę życia.
M. Wojciechowski, Jezus Chrystus, art. cyt., http://www.opoka.org.
pl/slownik/jezus_chrystus_mw.html?akt_row=5&licznik=0.
55
Por. U. Terrinioni, Nauczanie ewangeliczne w zarysie, dz. cyt., s. 53.
54
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Swoje przesłanie najczęściej rozpoczynał od konkretnego
znaku, na przykład uzdrowienia. Konsekwencją cudów były
częste spory z faryzeuszami, którym Jezus burzył stereotypowe myślenie56. Jednak cel tych działań stanowił przede wszystkim uwydatnienie pełnych mocy czynów i słów Syna Bożego.
Nauczanie Chrystusa miało charakter rewolucyjny, przez
poddawanie w wątpliwość żydowskiej litery prawa. Odrzucał
On całkowicie halaka, czyli tradycję prawa przekazywanego
ustnie. Mimo tego dążeniem Jezusa nie było obalenie prawa,
lecz wyzwolenie człowieka i uczynienie go nowym stworzeniem. Uczonych w Piśmie i faryzeuszy interesował wyłącznie
obowiązek wynikający z tradycji, zaś centralne miejsce w nauczaniu Chrystusa zajmował człowiek. Przejawem tego był
fakt, że Mesjasz nie oceniał ludzi przez pryzmat ich pozycji
społecznej. Jego opowieści o królestwie niebieskim miały formę prowokacyjną, pobudzającą do myślenia i działania. To
między innymi przez pryzmat przypowieści doświadczano radykalizmu ewangelicznego. Jezus nie uznawał kompromisów,
półśrodków. Pragnął, by człowiek ofiarował siebie bez reszty,
tak jak On to uczynił57.
Ważny zabieg literacki w nauczaniu za pomocą przypowieści pełnią obrazy. Ich zaleta to potężna siła oddziaływania. Jezus wyrażał przekonanie, że prawda jest bardziej przystępna
w obrazie niż w idei będącej abstrakcyjnym sformułowaniem
dla przeciętnego słuchacza. Kluczową rolę w wymownym
przedstawianiu nauk moralnych pełnił krajobraz skłaniający
do rozmyślań. Syn Boży nauczał pod gołym niebem, nad brzeJ. Erchne, Czy wierzyć w cuda?, http://www.effatha.org.pl/apologetyka/cuda.htm
(data pobrania: 03.03.2010).
57
Por. U. Terrinioni, Nauczanie ewangeliczne w zarysie, dz. cyt., s. 51-68.
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giem jeziora, na górze w cieniu drzew. Wolna przestrzeń stanowiła także okazję do tego, by dzieci oraz kobiety mogły korzystać z jego nauk moralnych, ponieważ obowiązywał ich
zakaz przebywania w synagodze. Audytorium składało się
również z obcokrajowców, którzy nie zawsze byli mile widziani w tych stronach58. Dzięki takiemu podejściu Jezus szybko
stał się autorytetem moralnym pociągającym niezliczone rzesze wiernych.
Podsumowując, ewangelia jako miejsce uobecnienia posłania Jezusa dokonuje gruntownej przemiany moralnej, szczególnie poprzez przypowieści59. Ten wpływ był widoczny
w przemianie całego życia społecznego, począwszy od zachowania ludzi, którzy przebywali z Jezusem. Dobra Nowina
wnosiła bowiem ważny wkład w obronie godności człowieka
poprzez głoszenie równości wobec Boga i prawa. W wyniku
tego chrześcijaństwo przyczyniało się w znaczący sposób do
wzrostu poszanowania życia ludzkiego, godności kobiety oraz
do zniesienia niewolnictwa60. Jest to dowód na to, że historyczny Jezus, odgrywał rolę charyzmatycznego nauczyciela,
proroka i uzdrowiciela, dokonującego rewolucji moralnej
w konfrontacji z mądrością starotestamentalną61. Ewangelia
zaś będąca żywą biografią Mistrza, skupiona wokół tajemnicy
krzyża nieustannie wyzwalała. Odnowa ta przejawiała się
w przestrzeganiu naczelnych zasad moralnych: przykazania
miłości, wyznania wiary, modlitwy „Ojcze nasz” oraz DekaloTamże, s. 73-77.
Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 168.
60
Por. J. Majka, Katolicka Nauka Społeczna, Studium historyczno-doktrynalne, Rzym 1986, s. 50-51.
61
Zob. W. Bołoz, Rozwój i odpowiedzialność. Podstawy moralności
chrześcijańskiej, Materiały do wykładów na prawach manuskryptu, Warszawa 2000, s. 16.
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gu62. Dzięki temu człowiek stawał się nowym stworzeniem,
podążając za najwyższym autorytetem moralnym – Jezusem,
z którego winno się czerpać inspirację w osobistym stawaniu
się autorytetem moralnym.
Summary
The author takes the issue of moral authority in society
from a theological perspective. Today, more and more talk
about experts in the field, ignoring the essence of authority, or
a system of values. Helping to renew the meaning of the word
is to look at Jesus Christ - the most perfect of authority.
BIOGRAM
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Por. Katechizm Kościoła Katolickiego , Poznań 1994, a. 2033.
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Formacja kapłańska i zakonna
jako proces rozwoju
w kierunku ludzkiej dojrzałości
Priestly and monastic formation as a development
process towards human maturity
Formacja kapłańska i zakonna wpisuje się w rozwój osobowy,
jest procesem osiągania dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej,
a jej istotnym elementem jest poznanie samego siebie, by lepiej
służyć innym. Podróż w głąb samego siebie jest jedną z ważniejszych podróży, jaką może odbyć każdy z nas. W tej podróży pomaga otwartość na to, co nowe i zgoda na to, co zostawiamy za
sobą. Świadomość celu podróży pozwala nam znosić jej trudy
iniedogodności, a towarzysz podróży pomaga nam dobrze wykorzystać czas i możliwości z nią związane, wytrwać, gdy chcielibyśmy przedwcześnie zakończyć nasze podróżowanie. Podróż
jest tutaj symbolem poznania samego siebie, które jest podstawą
formacji ludzkiej, dostrzeżeniem swojego punktu wyjścia w drodze ku dojrzałości i odkrywaniem perspektyw, na które warto się
otwierać. Towarzyszem podróży, w kontekście formacji kapłańskiej czy zakonnej, jest kierownik lub ojciec duchowny, formator, który powinien być znawcą spraw Bożych i ludzkich1.
Por. K. Grzywocz, Kierownictwo duchowe alumnów i kapłanów, konferencja – zapis audio: „Kurs kierownictwa duchowego”, Centrum Duchowości
1
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1. Wybrane kryzysy rozwojowe w koncepcji
Erika Eriksona a etapy formacji kapłańskiej i zakonnej
Z filozoficznego punktu widzenia istnieje zależność między
spojrzeniem a ruchem; kto się rusza, przemieszcza, może więcej zobaczyć. Kto jest otwarty na wartości, na prawdę, na Słowo Boże i słowo drugiego, kto jest gotowy podejmować wysiłek dla zbliżania się do tej Prawdy, otrzymuje światło, które
rozświetla jego drogę, może zobaczyć więcej.
Rozwój wiąże się z byciem w drodze, podejmowaniem wyzwań życia. Rozwój to także przewartościowanie, przeobrażenie, zmiana punktu widzenia, czasem zmiana kierunku czy nawet rezygnacja, stanowiąca następstwo kompromitacji planu,
jaki powzięliśmy2. Nie każda zmiana jest rozwojowa, czasem
zbyt duża ilość zewnętrznych zmian może być ucieczką przed
wewnętrzną przemianą, która jest dużo trudniejsza. Czasem
trzeba zrezygnować z czegoś, do czego byliśmy przywiązani
i czego trzymaliśmy się tylko ze strachu.
Erik Erikson zaproponował stadialny opis przebiegu życia
i rozwoju człowieka. W wypracowanej przez niego koncepcji
można wyróżnić osiem stadiów rozwoju, który dokonuje się
przez przezwyciężanie kryzysów charakterystycznych dla poszczególnych okresów życia. Osoba doświadcza kryzysu, gdy
staje wobec zadania rozwojowego, które wymaga reorganizacji struktury „ja”3. Poszczególne etapy życia niosą nowe zadania. Kryzys jest wpisany w rozwój, który wiąże się z przezwyciężaniem trudności i podejmowaniem zadań rozwojowych.
Księża Jezuici Częstochowa, lipiec 2001. Wydawnictwo WAM, Studio
Inigo.
2
Por. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1978, s. 16.
3
Por. E. Gurba, Wczesna dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka T. 2, red. B. Harwas – Napierała, J. Trempała, Warszawa 2003, s. 204.
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Osoba, która nie jest w stanie w sposób satysfakcjonujący rozwiązać kryzysu, będzie w kolejnych latach życia przeżywać
problemy z nim związane, wobec czego jej rozwój może być
ograniczony4.
Podejmując refleksję nad zagadnieniem formacji do życia
kapłańskiego czy zakonnego, przypadającej na ogół na wiek
młodzieńczy i wczesną dorosłość, warto zastanowić się nad
znaczeniem kryzysu: osiągnięcie i stabilizacja tożsamości lub
rozproszenie ról oraz kryzysu: intymność lub samotność. Zastanawiając się nad formacją permanentną, określaną innymi
słowy jako formację ciągłą, warto także zwrócić uwagę na zadanie rozwojowe związane z późniejszymi latami życia, w których człowiek staje wobec kryzysu i zadania: produktywność
lub stagnacja, a więc realizacja zdolności do opieki i troski
o innych albo nadmierna troska o samego siebie, nuda, nadmierne zainteresowanie samym sobą. Kryzys ten przypada na
okres życia, który jest określany w psychologii rozwoju człowieka jako średni wiek dojrzały5.
2. Kryzys tożsamości
Kryzys tożsamości jest kryzysem charakterystycznym dla
okresu adolescencji, a poszukiwanie swej tożsamości jest kluczowym zagadnieniem dotyczącym tego okresu rozwoju człowieka. Dorastający próbuje różnych ról, poszukuje swego
miejsca w społeczeństwie, przygotowuje się do wyborów zawodowych oraz do wyboru drogi życia w wymiarze egzystenPor. A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2007,
s. 225.
5
Por. tamże, s. 241.
4
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cjalnym, szuka swej tożsamości. Poszukiwanie tożsamości
wyraża się między innymi w próbach zmieniania siebie, podejmowania różnych ról oraz w sprawdzaniu siebie, poprzez
podejmowanie i realizowanie różnych postanowień6. Tożsamość jest to poczucie jedności i ciągłości wewnętrznej, trwałej
w czasie i w różnych okolicznościach, związanej z realnym
systemem wartości. Przeciwieństwem tożsamości jest brak poczucia swej wartości, brak ufności, brak stałości (przejawiający się między innymi w niezdecydowaniu), i brak odniesienia
do wartości, który przejawia się w pustce egzystencjalnej7.
Rozproszenie ról polega na zagubieniu w kwestii własnej tożsamości, co owocuje brakiem zobowiązań i decyzji życiowych, brakiem decyzji o zaangażowaniu „na życie”. Zjawisko
poszukiwania swej tożsamości, odroczenia zasadniczych wyborów życiowych, określane jest w psychologii jako moratorium psychospołeczne. Okres moratorium jest dla młodego
człowieka szansą na odnalezienie siebie. Według E. Eriksona,
okres moratorium jest dany człowiekowi, by przygotował się
do brania „w swoje ręce” swego dalszego rozwoju, a sensem
rozwojowym tego „czasu próby” jest przygotowanie do samodzielnego podjęcia zadań dorosłości8. W moratorium psychospołecznym człowiek zastanawia się nad własnymi celami
i wartościami, ale ma trudności w podjęciu trwałego zobowiązania. Natomiast osiągniecie tożsamości jest stanem, w któPor. I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, T. 2..., s. 184.
7
Por. A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, Kraków 2002,
s. 128.
8
Por. J. Basistowa, Moratorium psychospołeczne – szansa czy zagrożenie rozwoju [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii, red. A . Gaudowa,
WUJ Kraków 1995, s. 63.
6
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rym człowiek rozwiązał kryzys tożsamości i podjął trwałe zobowiązania w sferze wartości i wyborów życiowych9.
Młody człowiek, wchodząc w proces formacji, może mieć
dziewiętnaście, dwadzieścia pięć lub nawet trzydzieści i ponad
trzydzieści lat. Dorosłość, związana z osiągnięciem określonego wieku, nie oznacza jednak dojrzałości, która jest procesem.
Dziś, w społeczeństwach europejskich, przesuwa się w czasie
moment zawierania małżeństwa, jak i dokonywania innych
wyborów dotyczących całego życia. Można powiedzieć, że
wiele osób przedłuża w swoim życiu czas moratorium psychospołecznego, często brak im podstawowej ufności, że zmierzą
się z obranym celem, niejednokrotnie brak im też pewności
siebie, zaufania do Boga i do samego siebie, poczucia swojej
wartości, co może być przyczyną trudności w podejmowaniu
decyzji. Obserwujemy też zjawisko kryzysu wierności,
a szczególną trudnością współczesnych młodych ludzi wydają
się być trudności w podejmowaniu nieodwracalnych decyzji.
Młodzi ludzie zawierają partnerskie kontrakty „na próbę”,
a w środowiskach formatorów seminaryjnych humorystycznie
mówi się o „powołaniu tymczasowym”. Sama umowna granica między byciem młodym a dorosłym ulega przesunięciu.
Klerycy często szukają potwierdzenia swego powołania, chcą
by ktoś z formatorów powiedział im: – czy mam to powołanie
czy go nie mam? Brak znajomości siebie utrudnia dojrzały
wybór określonej tożsamości i wytrwanie w tym wyborze. Być
może właśnie trudności w przezwyciężeniu kryzysu tożsamości są jednym z poważniejszych problemów współczesnego
młodego człowieka, który odkłada zasadnicze wybory życiowe na później.
Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2007,
s. 213.
9
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3. Wybór wartości szansą dla rozwoju i formacji
Kultura, w jakiej żyjemy, może również sprzyjać zjawisku
unikania wyborów na całe życie i przedłużania w czasie procesu poszukiwania swej tożsamości. W przekazie medialnym
i modelach życia, promowanych we współczesnej kulturze, pojęcie ofiary i poświęcenia przestaje być obecne, a wyrzeczenie
staje się zapomnianą wartością. Częstym zjawiskiem jest brak
zrozumienia znaczenia i istoty ascezy. Ten, kto nie potrafi zdobyć się na wyrzeczenie, nigdy w pełni nie będzie sobą10. „Ludzkie Ja musi się samoograniczać, aby móc się rozwinąć”11. Młody człowiek, który podejmuje pytanie o swoje powołanie, czyli
o swoje miejsce w życiu, w świecie i w Kościele, szuka odpowiedzi na pytanie: kim jestem i kim chcę być? Czasem może
wybrać dany zawód, czy daną drogę, jako życiową rolę, na
podstawie której będzie budował swoje poczucie własnej wartości. Ukierunkowanie na rolę jest przeciwieństwem ukierunkowania na wartości12. Wejście w rolę bez wyboru wartości,
bez odkrycia wielkości miłości Boga do człowieka, bez dojrzałej decyzji o udzieleniu odpowiedzi na tę miłość poprzez oddawanie swego życia, może zaowocować rozczarowaniem, frustracją i w końcu rezygnacją. Dlatego tak ważne w procesie
formacji jest ukierunkowanie na osobistą więź z Chrystusem,
na świadomy wybór wartości, a także pomoc w poznaniu samego siebie oraz pomoc w wyborze tego, co zgodne z najgłębszymi pragnieniami i przekonaniami konkretnej osoby, z prawdą,
jaką odkrywa, z wezwaniem, z jakim się spotyka. Kardynał
J. M. Lustiger w książce: „Kapłani, których daje Bóg” pisze:
10
11
12

Por. K. Grzywocz, Wyrzec siebie, 3 (509) „Więź” 2001, s. 71.
A. Cencini, A. Manenti, Psychologia a formacja, Kraków 2002, s. 321.
Por. tamże, s. 324.
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„Jeśli to naprawdę Chrystus wzywa do pozostawienia wszystkiego i pójścia za Nim, odpowiedź może być trudna. Ale ten,
kto jest wezwany, otrzyma siłę, żeby uczynić to za wszelką
cenę. Natomiast, jeśli to nie Bóg wzywa, „powołany” narzuci
sobie rolę i ciężar nie do zniesienia. Może się pomylić, uczynić
nieszczęśliwym siebie i innych (...). Kościół ma misję i łaskę
udzielania pomocy w znajdowaniu odpowiedzi”. Lustrem,
w którym możemy zobaczyć prawdę o nas, jest spojrzenie drugiego. Bardzo ważna zarówno w formacji, jak i w rozwoju, jest
odwaga stawania w prawdzie i pozwolenie, by inni konfrontowali nas w obszarze naszych trudności i ograniczeń.
W rozwoju bardzo duże znaczenie odgrywa świat wartości.
W formacji kapłańskiej i zakonnej osoba jest zaproszona do
uczynienia daru z siebie i swego życia, do ofiarowania swego
życia Bogu i Kościołowi, co wiążę się z przekraczaniem siebie. Jednak, aby coś ofiarować, trzeba mieć świadomość daru,
przyjąć najpierw prawdę o pięknie i wartości tego daru.
W okresie formacji młody człowiek poszukuje i często znajduje odpowiedź na pytanie: „kim jestem?”, jeśli jest uczciwy wobec siebie i innych, a także gdy ma doświadczonego towarzysza „podróży”, jakim jest formator, kierownik czy ojciec
duchowny. Może odkrywać bogactwo swej osobowości, swoje
talenty i ograniczenia, swoje zranienia i swój wewnętrzny potencjał, czynić wartości swoimi, świadomie wybierać zaangażowanie dla określonych wartości, przezwyciężyć kryzys tożsamości i doświadczyć stabilizacji w obszarze swej
tożsamości.
4. Pomoc formatora w rozwoju osób formowanych
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Świadomość procesów związanych z kryzysami i etapami
rozwojowymi, opisanymi przez E. Eriksona, może pomagać
formatorom lepiej rozumieć człowieka, któremu towarzyszą
w rozwoju, nie obwiniać go o niezdecydowanie i niedojrzałość, lecz pomóc mu odkryć i określić siebie. W formacji bardzo istotna jest zgoda na to, co jest „punktem wyjścia” w przypadku poszczególnych osób; nie można narzucić człowiekowi
„gorsetu” naszych oczekiwań i wyobrażeń o tym, jak być powinno, bez zwrócenia szczególnej uwagi na to, kim jest w głębi siebie dana osoba, z jakimi obawami, zranieniami i wyobrażeniami wchodzi w proces formacji. Dobrze prowadzona
formacja powinna też stwarzać możliwość odkrywania i przeżywania swej wartości. Poprzez dobrze przeżywane kierownictwo duchowe, stanowiące zasadniczy środek formacji ludzkiej i duchowej, człowiek może zmierzyć się z własną historią
życia, przyjąć samego siebie wraz ze swą historią i odkryć swą
wartość, jeśli zdecyduje się ujawnić siebie. Wszystkie te „szanse formacji” mają ogromnie znacznie dla dobrego przeżycia
i przezwyciężenia kryzysu tożsamości.
Okres formacji seminaryjnej może zbiegać się z okresem
moratorium psychospołecznego, który zakończy się wyborem
trwałego zobowiązania do życia na drodze zakonnej lub kapłańskiej, wyrażonego decyzją o złożeniu ślubów lub przyjęciu
święceń. Decyzja jest procesem, a okres formacji jest czasem
poddawania próbie tej pierwotnej decyzji i ugruntowania oraz
przygotowania do przyjęcia konsekwencji decyzji, do dojrzałego jej podjęcia. W formacji kandydatowi do życia kapłańskiego
lub zakonnego dany jest czas na „budowanie siebie”, ugruntowanie fundamentów dla przyszłych zaangażowań. Bóg i Kościół dają człowiekowi czas dojrzewania do decyzji i środki potrzebne na tej drodze wzrostu. Psychologia daje nam wiedzę
i pewne narzędzia, które mogą pomóc w dobrym przeżywaniu
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i wykorzystaniu czasu formacji początkowej, a także w osiągnięciu większej dojrzałości w procesie formacji permanentnej.
Pomoc w otwieraniu się na drugiego wiąże się z rozwojem
społecznym. Życie społeczne jest wymogiem natury. W trakcie rozwoju społecznego kształtują się kompetencje społeczne,
takie jak: zdolność do przewidywania tego, jak dana osoba zachowa się wobec naszej takiej czy innej postawy bądź zachowania, rozeznanie i trafne spostrzegania sytuacji społecznych,
niezależność od wywieranych na nas wpływów społecznych.
Te kompetencje, stanowiące przejaw inteligencji społecznej,
umożliwiają człowiekowi udział w życiu społecznym bez utraty swej autonomii13. Formatorzy niejednokrotnie stawiają sobie za cel integrację alumnów, rozwój ich wzajemnego zaufania, tworzenie dobrego stylu bycia razem, rozwój postaw
szczerości, uczciwości, stawania w prawdzie, słuchania, ponoszenia odpowiedzialności za siebie oraz pomoc w poznawaniu
siebie i odkrywanie ról, które podejmują we wspólnocie. Łatwiej realizować te słuszne cele, gdy mamy do czynienia z małymi wspólnotami; w dużych grupach czasem można przeoczyć problemy pojedynczego człowieka, a i on sam może się
ukrywać za „zasłoną” dużej grupy, nie dać się poznać. Oczywiście wiele tu zależy zarówno od formatorów, jak i tych, którzy wchodzą w formację jako kandydaci do kapłaństwa lub życia zakonnego. Rozwój wymaga osobistego zaangażowania,
otwartości, dobrej woli i uczciwości każdej z osób, która
wchodzi w proces formacji. Gdy odpowiedzialni za formację
mają dobre relacje z tymi, którym towarzyszą w rozwoju, cieszą się ich zaufaniem i sami okazują im zaufanie, mogą wydobywać z nich potencjał dobra, jak i ukryte motywacje wymaPor. S. Kowalik, Rozwój społeczny [w:] Psychologia rozwoju człowieka T. 3, red. B. Harwas – Napierała, J. Trempała, Warszawa 2002, s. 77.
13
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gające oczyszczenia i przeobrażenia. W tej sytuacji formacja
może wspomagać rozwój społeczny kandydatów do kapłaństwa czy życia zakonnego. Życie w seminarium czy wspólnocie zakonnej jest szansą na nawiązanie wielu relacji, odkrycie
różnorodności i bogactwa różnych osobowości, a także szansą
na poznanie siebie w nowym kontekście społecznym, co sprzyja nabyciu kompetencji społecznych. Gdy jednak braknie dialogu, przestrzeni na ukazanie swego prawdziwego oblicza, zaufania, które pozwala na pewnego rodzaju samodzielność
i ponoszenie konsekwencji swoich decyzji w różnych kwestiach codziennego życia, wówczas może się pojawiać strach
przed negatywnymi ocenami i opiniami, przed ujawnieniem
słabości, co może zaowocować rozdźwiękiem między tym,
jaka jest dana osoba w rzeczywistości a tym, jaki obraz siebie
kreuje, chcąc dobrze wypaść w oczach przełożonych i formatorów. Warunkiem formacji jest poznanie siebie. Punktem
wyjścia jest pomoc osobie w odkryciu prawdy o sobie, tak by
mogła podążać w kierunku wartości, otwierać się na nie, czynić je swoimi, przekraczać siebie.
Kapłan i osoba zakonna jest przede wszystkim świadkiem
Chrystusa, powołanym do tego, by dzielić się wiarą, by innych
wprowadzać w relację z Chrystusem, opartą na wierze. Dlatego bardzo istotne jest wspomaganie rozwoju dojrzałej wiary
w formacji, co wydaje się być sprawą oczywistą, niemniej jednak trudną. Formatorzy, którzy sami są ludźmi głębokiej modlitwy i prowadzą formowanych do pogłębiania modlitwy
osobistej oraz tworzą warunki dla jej rozwoju, są bardziej doświadczonymi towarzyszami podróży do Źródła i Dawcy życia oraz powołania, jakim jest Bóg. Ich świadectwo życia i pogłębianie więzi z Bogiem ma formacyjne znaczenie. Czasem
trudno jest zweryfikować, czy modlitwa stanowi jedynie zewnętrzne zaliczenie pewnej formy pobożności, czy wyraz au72
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tentycznego poszukiwania Boga i przejaw miłości do Niego.
Dobra formacja dotyka tej kwestii, jak i ukrytych motywacji
człowieka, dla jakich chce on podjąć określony sposób życia.
Uwrażliwianie na problemy w tym obszarze występujące jest
jednym z zadań formatora.
Jednym z warunków osiągnięcia dojrzałości jest osobiste
i świadome zaangażowanie we własny rozwój. Istotne wobec
tego jest w formacji zwracanie uwagi na odpowiedzialność
człowieka za rozwój jego więzi z Bogiem, towarzyszenie mu
w taki sposób, by mógł i chciał prowadzić życie modlitwy, bez
której nie jest możliwe - według mnie - dojrzałe przeżywanie
powołania kapłańskiego lub rad ewangelicznych. Ten, kto odważył się poznać samego siebie, będzie zdolny pomagać innym w lepszym poznawaniu prawdy o sobie. Kto poznaje samego siebie, może iść w kierunku modlitwy egzystencjalnej.
5. Pogłębienie więzi z Bogiem i ludźmi
szansą na przezwyciężenie izolacji i osamotnienia
Według koncepcji E. Eriksona kolejnym kryzysem czy konfliktem, z jakim jednostka musi się zmierzyć, po rozwiązaniu
kryzysu tożsamości, jest wybór między doświadczeniem intymności, bliskości a doświadczeniem przeciwnym: izolacji.
Niepomyślnym rozwiązaniem kryzysu jest stan i sytuacja, jaką
można nazwać osamotnieniem, czyli brakiem bliskich więzi
z innymi. Gdy człowiek dokonuje wyboru tożsamości, szuka
możliwości połączenia się z innymi osobami, które stawiają
sobie podobne cele i chcą realizować te same wartości14. Dorosły człowiek, który odnalazł swoją tożsamość, jest przygoto14

E. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 2000, s. 274.
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wany do zaangażowania w relacje, związki, wspólnoty i potrafi podejmować zaangażowanie dla dobra osoby lub wspólnoty,
z którą przeżywa wybrane wartości. Teraz, gdy już siebie odnalazł, może dawać siebie innym się, bez obawy przed „utratą
siebie” i realizuje powołanie do bycia darem dla innych w relacjach przyjaźni, miłości, tworząc wspólnotę z innymi. W tej
sytuacji możemy mówić o pomyślnym rozwiązaniu kryzysu
rozwojowego, przypadającego na okres wczesnej dorosłości.
Osoby, które mają bardziej stabilny obraz samego siebie
i właściwe poczucie swojej wartości, mniej uwagi poświęcają
swojemu „ja”, wobec czego mogą łatwiej wchodzić w relacje
z innymi15. Uwolnienie od samego siebie sprzyja większej
wrażliwości na potrzeby innych. Powołaniem człowieka jest
posiadanie siebie w dawaniu siebie, bycie w relacji wobec
„Ty”. Więź z Bogiem i innymi jest szansą realizacji tego powołania. Izolacja od innych może zaowocować zamknięciem
się w sobie, koncentracją na sobie i swych sukcesach, złudzeniami na temat siebie i innych. Prowadzenie do modlitwy osobistej, która jest wyrazem pogłębionej więzi z Bogiem, a także
otwartość na drugiego człowieka i zdolność do budowania
z nim relacji, wpisuje się w perspektywę wyboru intymności,
więzi. Intymna relacja z Bogiem jest źródłem owocności w posłudze apostolskiej, jak i fundamentem w dojrzałym przeżywaniu celibatu.
Wyzwaniem dla formacji, jaka chce uwzględnić przesłanki
omawianej teorii rozwoju, jest zwrócenie uwagi na przygotowanie do życia z innymi, we wspólnocie. Niebezpieczne jest
mówienie: „nie potrzebuję ludzi i więzi z nimi, Bóg sam mi
wystarczy”. Potrzebujemy relacji przyjaźni, bycia wysłucha15

s. 230.

Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2007,
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nym, przyjętym przez drugiego człowieka, poprzez którego
Bóg często okazuje nam Jego miłość i troskę. Pielęgnowanie
przyjaźni i budowanie wspólnoty z innymi wyprowadza z izolacji, otwiera na inny świat, pomaga także lepiej zrozumieć
swój wewnętrzny świat. W formacji ważne jest przygotowanie
do twórczego przeżywania samotności, by nie prowadziła
w kierunku izolacji, lecz otwierania się na innych, wrażliwości
na potrzeby innych. Samotność jest nam dana, byśmy lepiej
poznali Boga i samych siebie, byśmy uczynili z niej przestrzeń
daru. Przestrzeń, w której jest miejsce dla innych. Zagrożeniem i przeszkodą w pomyślnym rozwiązaniu kryzysu wczesnej dorosłości może być egoistyczny indywidualizm. Jego
przejawem jest między innymi skłonność do zamykania się
w sobie. Pomocą w przezwyciężaniu tych problemów może
być współpraca i budowania braterstwa w małych grupach.
Jest to wyzwanie także dla formacji permanentnej, by uwrażliwiać na wartość wspólnego zaangażowania dla dzieła ewangelizacji. Sami kapłani mogliby wraz ze swymi kolegami z jednego rocznika lub pracującymi w sąsiedniej parafii tworzyć
kilkuosobowe grupy modlitwy i braterskiego dzielenia się
tym, co przeżywają. Na wsiach proboszcz często mieszka sam
na probostwie. Jeśli nie ma on żadnej wspólnoty, z którą może
dzielić się problemami, jakie przeżywa, a jego relacje to jedynie relacje służbowo – duszpasterskie, jest narażony na wypalenie i pójście w stronę izolacji, osamotnienia, które może stać
się dla niego niszczące. Być może tworzenie kapłańskich fraterni lub wspólnot życia, w których kilku kapłanów spotykałoby się na modlitwie lub nawet dzieliło życie, mieszkając w jednym domu, z którego mogliby dojeżdżać do swych parafii,
mogłoby być dla nich umocnieniem, a także szansą na odnawianie apostolskiej gorliwości i rozwój braterskich więzi.
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Proces formacji wpisuje się w rozwój, w powołanie do rozwoju. Formacja, która jest długą podróżą w kierunku dojrzałości, wymaga świadomego zaangażowania i obecności
doświadczonych przewodników, „towarzyszy podróży”, jakimi są kierownicy i ojcowie duchowni. Do elementów tej podróży należy przezwyciężanie kryzysów, które są związane
z określonymi etapami naszego życia. Formacja kapłańska
i zakonna jest drogą ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej,
drogą oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia, i tak rozumiana trwa przez całe życie.
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Streszczenie
Proces formacji wpisuje się w rozwój, w powołanie do rozwoju. W formacji kapłańskiej i zakonnej przejawem oraz pomocą w rozwoju jest wybór określonych wartości, pogłębienie
więzi z Bogiem i ludźmi, współpraca z formatorami, otwartość
na kierownictwo duchowe. W koncepcji Erika Eriksona, autora teorii rozwoju psychospołecznego, rozwój człowieka dokonuje się poprzez przezwyciężanie kryzysów, które są związane
z określonymi etapami naszego życia. W artykule autorka opisuje dwa kryzysy, które są zadaniem dla formowanych: kryzys
tożsamości oraz kryzys osamotnienia i izolacji. Pomyślne roz77
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wiązanie tych kryzysów jest etapem rozwojowym i wpisuje się
w osiąganie ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości.
Summary
Formation process enrolls itself into development, into call
to development. In priestly and monastic formation the sign of
and help in development is choosing certain values, deepening
the connection with God and other people, cooperation with
formators and openess to spiritual guidance. In the concept of
Erik Erkson, the author of psychosocial development theory,
the human development is made by overcoming crises, which
are connected to certain stages of our lige. In the article, the
author describes two crises, which are the tasks for the formated: crisis of identity and crisis of loneliness and isolation.
Succesful solving these crises is a stage od development and
enrolls itself into achiving human and christian maturity.
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Succesful solving these crises is a stage od development and
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1. Wprowadzenie
Moralność człowieka można ujmować w dwóch kategoriach – subiektywnej i obiektywnej. W sensie obiektywnym
stanowi ona zespół norm i ocen ludzkiego postępowania, obowiązujących niezmiennie i powszechnie, które uzasadniane są
metafizycznie (przez etykę lub filozofię) lub religijnie. W znaczeniu subiektywnym moralność utożsamia się z postawą
człowieka, który poprzez swoje świadome i dobrowolne postępowanie wyraża relację do ostatecznego celu swego życia,
określonego przez uznawany przez niego system norm. W subiektywnej moralności zawarty jest także fakt akceptacji okre-
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ślonego ładu postępowania i zachowywanie prawidłowości,
wyznaczanych przez ten ład przy pomocy norm1.
W psychice ludzkiej istnieje pewna dyspozycja, aktualizująca się w przeżywaniu wartości moralnych, obejmująca elementy ludzkiej psychiki – element poznawczy, wolitywny
i emocjonalny. Jest nią moralna wrażliwość człowieka, obejmująca skłonność podmiotu do reagowania napięciem na problemy moralne, przejawiająca się w dostrzeganiu tych problemów i odczuwaniu potrzeby ich rozwiązania. Jest ona też
rozumiana jako zdolność człowieka do odróżniania tych zachowań, które go krzywdzą i niszczą od zachowań służących
jego dobru i rozwojowi. W moralnej wrażliwości przeważa
czynnik uczuciowy a wyraża się ona w aspiracjach podmiotu
do ujawniania i doskonalenia swych moralnych poczynań,
otwarciu się na sprawy zbiorowości i na los innych ludzi, zdolności rozumienia ich i racjonalnego uczestnictwa w ich sprawach. Jest ona wrażliwością na dziejące się zło i gotowością
do czynnego przeciwstawiania się mu, opartą na spostrzeganiu problemów moralnych w otoczeniu, jednocześnie stanowiąc pobudkę do moralnego zachowania, obejmuje więc także
aspekt poznawczy i wolitywny2.

* Dr hab. Lidia Marszałek, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej
i Integracyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW. Zainteresowania
naukowe: pedagogika przedszkolna ze szczególnym uwzględnieniem integralnego rozwoju dziecka, pedagogika specjalna. Piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w charakterze czynnego nauczyciela przedszkola,
następnie dziesięcioletni staż pracy na uczelni wyższej.
1
Por. S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL 1992, s. 261.
2
Por. M. Magda-Adamowicz, Moralna wrażliwość człowieka, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), t. 3, dz. cyt., s. 402.
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Wśród determinant kształtowania się wrażliwości moralnej
wymienia się zarówno czynniki endogenne, jak i warunki społeczne w postaci współżycia i kontaktów z innymi ludźmi –
należą do nich podstawowe procesy emocjonalne i motywacyjne, jak również mechanizmy socjalizacji i wychowania3.
Uprawnionym więc wydaje się wniosek, że wrażliwość moralna może być uznana za w pełni ukształtowaną, gdy człowiek
posiada już elementarną umiejętność odczuwania napięcia
emocjonalnego w sytuacjach wymagających kategoryzowania
dobra i zła4.
Współczesne rozumienie moralności i postęp moralny
zmierza wyraźnie ku personalizacji ludzkiej egzystencji –
człowiek coraz bardziej dojrzewa moralnie a jego postawa
i zachowania stają się coraz mniej uzależnione od oczekiwań
grupy czy instytucji, a coraz bardziej od przekonań własnego
sumienia. Podkreślana silnie godność osoby ludzkiej staje się
nowym wyznacznikiem spojrzenia na moralność i jej wymagania. Jednak równolegle z tym postępem i dążeniem do humanum rozwija się inny trend rozwojowy, zmierzający do czysto materialnych sukcesów i doraźnych korzyści, w którym
nastąpiło zagubienie człowieka jako istoty nie dającej się sprowadzić włącznie do czystej immanencji, lecz całym swym jestestwem zmierzającego ku transcendencji, czego efektem jest
coraz powszechniejsze poczucie lęku i egzystencjalnej troski.
Człowiek w sposób naturalny jest przyporządkowany do
dobra, gdyż wszystko, czego potrzebuje i do czego dąży,
Wśród tych mechanizmów wymienia się najczęściej: naśladownictwo, podmiotowe traktowanie. tworzenie pozytywnej wychowawczej atmosfery, umiejętność porozumiewania się z innymi, właściwe wzorce osobowe i instytucjonalne oddziaływanie wychowawczo-dydaktyczne. Por.
tamże, s. 403.
4
Tamże, s. 407-408.
3
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stanowi dla niego konkretne dobro. Istotne znaczenie dla życia
moralnego ma fakt, że to przyporządkowanie do dobra ujawnia się w postaci nieustannego nakazu czynienia dobra. Czynienie dobra jest „podstawowym prawem naturalnym, fundamentem całej moralności, na tle którego można zrozumieć
etykę i całą ludzką moralność”5.
Moralność jako sfera obejmująca swym zasięgiem problemy dobra i zła, uniwersalnych wartości, związanych ze specyfiką człowieczeństwa jest szczególnym obszarem istnienia
każdej osoby, a więc również i dziecka. Analiza specyfiki
funkcjonowania dzieci w okresie przedszkolnym pozwala zauważyć, że niemal nieomylnie odnajdują one dobro w swoim
otoczeniu, swobodnie i z większą pewnością niż dorośli stawiają granice pomiędzy dobrem i złem. Warto również podkreślić, iż wykazują one nie tylko znacznie większe możliwości w zakresie rozróżniania dobra i zła, ale też dążenia do
realizowania dobra w swoim działaniu niż wskazują współcześnie przyjęte założenia psychologii rozwojowej.
2. Źródła moralności dziecka w wieku przedszkolnym
Wiek przedszkolny to okres, w którym najsilniej kształtują
się nawyki i sposoby zachowania, jak również ważne wzory
osobowościowe. To również okres kształtowania się zalążków
charakteru, w którym wyraża się między innymi stosunek
człowieka do siebie samego i innych ludzi oraz norm i zasad
przyjętych w danej społeczności. Psychologia rozwojowa
O człowieku. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza
z Akwinu 2008, s. 89-90.
5
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wskazuje, iż dziecko znajduje się wówczas w stadium heteronomii moralnej – normy moralne i zasady postępowania nie
wynikają ze świadomego wyboru, lecz są narzucone z zewnątrz przez dorosłych. Dziecko uważa, że przepisy regulujące zachowania w różnych sytuacjach są dane z góry i raz na
zawsze, są trwałe, niezmienne i nie można ich modyfikować,
bo ktoś z zewnątrz wymaga bezwzględnego ich przestrzegania. Ponieważ dorośli obdarzani są autorytetem, dziecko przyjmuje, że należy bezwzględnie realizować ich polecenia.
W rozumowaniu moralnym dziecko w wieku przedszkolnym kieruje się zasadą realizmu moralnego – w postępowaniu
nie są dopuszczalne żadne odstępstwa od ustalonych reguł.
Normy przyjmowane są bezkrytycznie, skrupulatnie przestrzegane nie tylko we własnym postępowaniu. Przedszkolak
w ocenie czynu nie uwzględnia okoliczności i intencji działającego, lecz wyłącznie zgodność czynu z przyswojoną zasadą
postępowania6. Dziecięce oceny moralne utrzymane są z reguły w kategoriach krańcowych (dobry lub zły), przy czym
dziecku zdecydowanie łatwiej jest dokonać oceny postępowania innych niż swojego własnego.
Pod koniec okresu przedszkolnego dziecko potrafi podporządkować się wymaganiom innych również dlatego, że chce
postępować zgodnie z zasadami osób, które darzy szacunkiem
– dziecko utożsamia się z osobą, która jest dla niego wzorem,
akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie jej poglądy. Zgodnie z założeniami psychologii rozwojowej w toku rozwoju dzieci
Por. M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, w:
Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka,
B. Harwas-Napierała , J. Trempała (red.), Warszawa, Wyd. Naukowe PWN
2004, s. 118; Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia
rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa, WSiP 1992,
s. 183.
6
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przechodzą więc stopniowo (poprzez określone stadia) od naśladowania cenionych i atrakcyjnych sposobów zachowania
się innych ludzi do przyswojenia sobie rozmaitych reguł postępowania w sposób świadomy i do samodzielnego stosowania ich w różnych sytuacjach. Proces ten przebiega bardzo indywidualnie, zależnie z jednej strony od tempa rozwoju,
właściwości indywidualnych (równowagi nerwowej, stanu
zdrowia, wrażliwości uczuciowej), z drugiej – od warunków
i wpływów otoczenia7.
Warto jednak wskazać, że klasyczne koncepcje rozwoju moralnego, dotyczą przede wszystkim procesu liniowego, jakim
jest rozwój rozumowania w aspektach dobra i zła. Wszechstronny rozwój nie nosi jednak charakteru liniowego – poszczególne sfery są ze sobą wielostronnie powiązane, jednak każda
z nich może ewoluować we własnym tempie i rytmie. Źródeł
moralności dziecka nie można więc lokować wyłącznie w procesach rozwoju intelektualnego i umiejętności dokonywania
analizy i wnioskowania o wartości moralnej czynów.
Wydaje się bowiem, że w postępowaniu moralnym i rozumienia dobra przez dziecko najistotniejszą kwestią są doznawane przez nie emocje – a wśród nich specyficzną rolę odgrywa uczucie miłości. Miłość jako uczucie ma wiele cech
abstrakcyjnych, stąd wydawać się może, że dzieci nie potrafią
jej w pełni zrozumieć, zanim ich aparat poznawczy stanie się
w pełni dojrzały. Jednak faktem jest, że już bardzo małe dziecko, w miarę własnego rozwoju nieraz usiłuje okazać swoim
najbliższym miłość „dającą” poprzez różne usługi czy wyrzeczenia dla ich dobra. Jest to już pewna „zaczątkowa miłość dobrej woli”, wypływająca z prawdziwego uczucia i silnie z nim
Por. J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków, Wyd. WAM 2011, s. 157.
7
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powiązana8. „Dzieci kochają, tylko nie wiedzą, jak to się nazywa”9. Miłość małego dziecka do ludzi i świata jest więc kochaniem, chociaż udział rozumu w tym uczuciu jest jeszcze niewielki. Okres dzieciństwa to początek trwałych dyspozycji
psychicznych, opartych jeszcze na intuicyjnym doświadczaniu; okres, w którym ich kształtowanie nabiera celowych form.
W tym wieku bowiem miłość kompensuje braki umysłowe poprzez uaktywnienie intuicji, pozwalającej „odczytać” drugiego
człowieka bez pomocy rozwiniętego intelektu, przy udziale
bezsłownych form uczuciowego porozumiewania. „Świat
uczuć rządzi się prawami nie zawsze podporządkowanymi rozumowi. Przejmuje bezpośrednio sygnały z zewnątrz i odpowiada na nie z różną siłą aprobująco lub negatywnie”10.
Już nawet dla najmłodszych dzieci kierowanie się miłością
to atrybutywna cecha dobroci człowieka. W wieku przedszkolnym, z uwagi na silny egocentryzm dziecka „bycie dobrym”
w odniesieniu do otoczenia jest silnie związane z osobistymi
odczuciami dziecka. W tym wieku, bardziej niż w innych okresach rozwojowych dziecko przejawia potrzebę miłości, gdyż
samo jest nią w wyjątkowy sposób ubogacone. Jego potrzeba
bycia kochanym nie wynika z jakiegoś braku i niedopełnienia,
lecz z bogactwa, poszukującego czegoś, co by mu odpowiadało za względu na bogate wymogi jego natury11. Świat przeżyć
dziecka jest niezwykle bogaty i wielowymiarowy, zaś świadomość więzi uczuciowej z najbliższymi gromadzi w sercu
Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Patrząc na ludzką miłość, Niepokalanów, Wyd. Ojców Franciszkanów 1992, s. 35.
9
J. Korczak, Pisma wybrane, t. III, Warszawa, Wyd. Nasza Księgarnia
1985, s. 408.
10
M. Łopatkowa, Pedagogika serca, Warszawa, WSiP 1992, s. 38.
11
Por. S. Cavaletti, Potencjał duchowy dziecka. Doświadczenia z dziećmi od 3 do 6 lat, Kraków, Wyd. WAM 2001, s. 53.
8
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dziecka „kapitał ciepła” na całe życie. Doznawana w ten sposób miłość posiada wymiar altruistyczny – dziecko nie tylko
odczuwa potrzebę miłości dla siebie, ale jest gotowe dzielić
się nią z innymi12.
Miłość dziecka do świata przekracza procesy intelektualne
i zmysłowe. Jest zjawiskiem, który przywołuje akt, włączający
i integrujący wszystkie procesy psychiczne. Jest bezinteresowna, a jej przeżywanie nie jest powodowane żadnymi potrzebami, wręcz przeciwnie, jest wyrazem „nadwyżki”, dynamizującej psychikę, zjawiskiem nieumotywowanym i spontanicznym,
niejednokrotnie stanowiącym zaskoczenie dla rozumowej
świadomości osób dorosłych. Jest też szczególnym sposobem
poznawania, poszerzając pozaintelektualną świadomość, ukazującą nowe, nieznane dotąd wartości. Nie tyle uczy wartościowania, które jest procesem oceniającym, ile poznawania
wartości w przeżywaniu – dziecko może poznać wartości wyższe zanim zostaną one objęte rozumową świadomością, jeszcze przed wszelką oceną tego, co poznawane. Poznając poprzez taką miłość dziecko jest wyzwolone od „interesownego”
poznawania dobra i zła. Miłość dziecka jest nieumotywowanym, spontanicznym zjawiskiem, stanowiącym zaskoczenie
dla rozumowej świadomości osób dorosłych, dokonujących
analizy własnych przeżyć i „rozkładających” ją na wiele elementów, pozbawiających ją duchowego wymiaru. Dziecięca
miłość jest też specyficzna pod innym względem – odsłania
bowiem bezbronność tego uczucia – dziecko pozostając w jej
centrum jest jej całkowicie oddane ani nie potrafiąc, ani nie
chcąc pozostać neutralnym – niezależnie od wydarzeń, mających miejsce w jego najbliższym otoczeniu. Ta „darowana
Por. Bóg w przedszkolu i w szkole. Zarys katechezy przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, Marek Z. (red.), Kraków, Wyd. WAM 2000, s. 82.
12
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miłość” nie jest relacją posiadania, lecz oddania inicjatywy
temu, co (lub kto) ukochane, całkowite ofiarowanie siebie
w akcie otwarcia się i zaufania13.
Biorąc pod uwagę specyficzne właściwości rozwojowe
dziecka w wieku przedszkolnym wydaje się, że nie tylko może
je charakteryzować taki rodzaj miłości do świata i ludzI, ale
wręcz stanowi istotę tej relacji. Dzieci charakteryzuje otwartość na nowe doświadczenia, poszukiwanie sensu własnych
działań, empatia i wrażliwość, przy czym ten rodzaj wrażliwości jest wieloraki i dotyczy „świadomości «tu i teraz», rezonowania, przepływu, zogniskowania, wrażliwości na tajemnicę,
w którą zaangażowana jest wyobraźnia, zdolność do receptywności (intuicja), ciekawość i lęk oraz wrażliwość na wartości
wyższe, gdzie włącza się zachwyt i desperacja, najwyższa dobroć (dobre serce), relacyjność i znaczenie”14.
Moralność dziecka w wieku przedszkolnym, pomimo nie
do końca rozwiniętej umiejętności różnicowania w zakresach
abstrakcyjnie ujętego dobra i zła może więc opierać się na tego
rodzaju miłości do świata – dobre jest to, co budzi zachwyt,
oczarowuje, przynosi głębokie, pozytywne wewnętrzne przeżycia. Można więc przyjąć, że moralność dziecka w tym okresie wyrasta przede wszystkim wprost z jego miłości, rozumianej jako uczuciowa wrażliwość15.
H. Romanowska-Łakomy, Psychologia doświadczeń duchowych,
Warszawa, Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia 1996, s. 147-158.
14
E. D. Białek, Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2009, s. 60. Por. też: D. Hay,
R. Nye, Investigating children’s spirituality. The need for a fruitful hypothesis, „International Journal of Children’s Spirituality”, 1996, s. 6-16; R. Nye,
D. Hay, The spirit of the child, London, J. Kingsley Publishing 2006.
15
Pojęcie „relacyjnej wrażliwości” zostało zastosowane przez D. Hay’a
dla określenia specyficznego rodzaju świadomości, różnego od codziennej
13
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3. Rodzina jako środowisko kształtujące postawy
wobec dobra i zła
W kwestii kształtowania postaw moralnych badacze wyrażają niejednokrotnie wątpliwość, czy w wieku przedszkolnym
można w ogóle mówić o tego typu oddziaływaniu wychowawczym, przyjmując założenie o trwałości zjawiska postawy.
Wskazuje się bowiem na fakt, że w tym okresie życia procesy
emocjonalne dominują nad intelektualnymi. Poziom świadomości dziecka jest stosunkowo niski, zaś trwałość zachowań
i ustosunkowań ograniczona jest przez heteronomiczny charakter moralności – dziecko dostosowuje swoje zachowanie do
oczekiwań środowiska, pod którego opieką aktualnie się znajduje. Jednak w tym wieku daje się zauważyć już pewne próby
świadomego, coraz bardziej rzeczowego uzasadniania własnych zachowań, jak też stopniowe usiłowanie dziecka do rozszerzenia przyswojonych norm w nowych sytuacjach, co
świadczy o wewnętrznym zintegrowaniu norm moralnych
z innymi obszarami osobowości dziecka.
Na rozwój moralny dziecka szczególny wpływ wywiera
środowisko rodzinne, a w szczególności takie czynniki jak postawy rodzicielskie, cechy ich osobowości oraz normy wychowawcze. Dorośli odpowiadają za zaspokojenie potrzeb dziecka, ale również stanowią dla niego psychiczny i fizyczny
kontekst świata. Ich reakcje na zachowania dziecka zawierają
element wartościowania, za pomocą którego przekazują mu
znaczenia, dotyczące jego zachowania, relacji między ludźmi
i całego świata. Pośród wielu dróg urzeczywistniania wartości
i przekraczającego ją, przeżywania wyższych emocji i dostępu do wyższych
wartości. Ten rodzaj świadomości leży głęboko w człowieku, na poziomie
pierwotnym, będąc biologiczną rzeczywistością w obszarze predyspozycji
człowieka. Por. D. Hay, R. Nye, Investigating children’s…, dz. cyt., s. 6-16.
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„rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie
może on się odłączyć”16
Podstawą dla kształtowania moralności i sumienia małego
dziecka jest zaspokajanie jego elementarnej potrzeby – bycia
kochanym miłością opiekuńczą i posiadania kogoś, kogo można kochać. Prawo do kochania i bycia kochanym uznaje się za
naczelne prawo, wyrastające z miłości jako wartości uniwersalnej17. Rodzice zaś są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami miłości, jej dawcami i odbiorcami. To od rodziców
dziecko uczy się, w jaki sposób może okazywać miłość i wyrażać swoje uczucia. Człowiek jest powołany do miłości, gdyż
jest ona niezbędnym warunkiem jego rozwoju. Może on wewnętrznie rozwijać się tylko przez miłość, a prawdziwie kochać tylko kogoś poza sobą18.
Aby miłość mogła przybrać swój pełny, dojrzały obraz, wyrażający się w postawie otwartej na drugiego człowieka, życzliwości i pragnieniu jego dobra, powinna rozwijać się wraz
z nim. Jednak bez rękojmi rodzicielskiej miłości, która znajduje odbicie w miłości własnej dziecka, nie byłoby możliwe wytyczenie przez nie swej niepowtarzalnej drogi rozwoju duchowości i manifestowania miłości19. Dziecko ma potrzebę
Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sane, 2.02.1994, Rzym, n. 2.
M. Łopatkowa, J. Dróżdż, A. Gryglaszewska, A. Praska, Pedagogika
serca jako podstawa życia według wartości, w: Dziecko w świecie wartości,
Część druga. Poszukiwanie ładu umysłu i serca, B. Dymara, M. Łopatkowa,
M. Pulinowa, A. Murzyn, Kraków, Impuls 2010, s. 41.
18
Por. A. Solak, Człowiek i jego wychowywanie, Tarnów, Wyd. Academica 2004, s. 93.
16

17

19

Por. tamże, s. 94-95.
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miłości całkowitej i nieskończonej. „Element miłości, tkliwości rodzicielskiej stanowi dla rozwoju dziecka wartości niczym
nie zastąpione, bez których istota ludzka nie potrafi po ludzku
myśleć i kochać”20.
Moralność to przede wszystkim ukierunkowanie całej osoby w życiu, zwrócenie się ku określonemu punktowi. Można
ją porównać do zjawiska heliotropizmu u rośliny, czyli ruchu,
który sprawia, że zawsze zwraca się ona ku słońcu. Moralne
zachowania są dopiero wieloraką formą tego ogólnego ukierunkowania osoby ku dobru. To fundamentalne nastawienie
powinno być już w dziecku ukształtowane i utrwalone zanim
jeszcze zacznie ono stawiać sobie pierwsze pytania co do wartości moralnej własnych czynów. Zanim zacznie pytać o to,
czy czyn jest dobry czy zły, powinno otrzymać już swoistą
miarę, punkt odniesienia, aby umiało odpowiedzieć sobie na te
pytania21. Dziecko we wczesnym wieku przedszkolnym nie
potrafi jeszcze samodzielnie kontrolować swojego zachowania, stąd tak ważną rolę odgrywają dostępne mu wzory osobowe i odniesienia społeczne, umożliwiające dokonywanie właściwych identyfikacji. Dzięki specyficznej podatności na
oddziaływanie rodziny dziecko uczy się wartościować świat
poprzez pryzmat najbliższych mu ludzi.
Okres przedszkolny to także intensywny czas kształtowania
sumienia22, czyli dyspozycji psychicznej, powiązanej z rozróżnianiem dobra i zła oraz poczuciem normy moralnej. Już
I. Bielicka, Miłość macierzyńska pod mikroskopem, Warszawa,
PZWL 1967, s. 59.
21
Por. S. Cavaletti, Potencjał duchowy…, dz. cyt., s. 192.
22
Pedagogika wskazuje najczęściej na sumienie jako „zdolność pozwalającą człowiekowi ujmować swoje postępowanie pod kątem moralnym
i odpowiednio je oceniać jako dobre lub złe”. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, Wyd. Akademickie Żak 2007, s. 293.
20
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bardzo małe dziecko potrafi odróżniać to, co dobre, czyli akceptowane przez dorosłych od tego, co złe, czyli nie akceptowane23. W wyborze właściwej drogi postępowania pomaga mu
właśnie rozwijające się sumienie, pełniące funkcję „wewnętrznej kontroli”. Podstawą kształtowania się sumienia jest budząca się świadomość własnego Ja, początek intensywnego rozwoju wyobraźni i intelektu24.
A. Solak wskazuje, że kształtowanie sumienia rozpoczyna
się już w okresie życia nieświadomego jako przeżycie porządku, opartego na wychowawczym planie miłości i odpowiedzialności rodziców. „Kodeksem moralnym” we wczesnym
okresie dzieciństwa jest dla dziecka oblicze matki, która swoją
mimiką wyraża aprobatę lub dezaprobatę dla jego postępowania. Dziecko zdobywa wówczas nieświadome doświadczenie
powinności i przekonanie, że jego pragnienia nie są ostateczną
instancją, lecz ich spełnienie zależy od osób dorosłych i ich
zamierzeń wychowawczych. Dzięki tym zabiegom dziecko,
wstępujące w wiek przedszkolny posiada już sumienie zdolne
do stopniowego wartościowania odkrywanych kategorii.
Okres przedszkolny wymaga jednak od wychowawców dalszego kształtowania sumienia, obejmującego wypracowanie
obrazu dobrego dziecka, rozbudzanie świadomości winy i teonomię sumienia. Przy wypracowaniu obrazu dobrego dziecka
konieczne jest takie działanie wychowawcze, które będzie je
Niektórzy badacze wskazują jednak, że pojęcia dobra i zła są jednymi z pierwszych pojęć, jakie odkrywa dziecko, jeszcze zanim nauczy się
mówić. Por. Z. Marek, Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa, w:
W służbie człowiekowi, Z. Marek (red.), Kraków, Wyd. WAM 1991, s. 85-86; J. Bagrowicz, Pokuta w wychowaniu religijnym i katechezie, „Ateneum
Kapłańskie” z. 412, 70/1977, s. 224-235.
24
Por. E. Sujak, Stawanie się i dojrzewanie ludzkiego sumienia, „Znak”
1972, nr 215, s. 639; A. Solak, Człowiek i jego wychowanie, dz. cyt., s. 83.
23
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utwierdzało w postępowaniu opartym na jego własnym akcie
woli, zmierzającym do kształtowania swojej postawy zgodnie
z zasadami moralnymi. Wymaga to kształtowania „cnót dziecięcych”, zarówno skierowanych w stronę wyższych, transcendentnych wartości (posłuszeństwo głosowi sumienia), jak
i akcentów dobra, obejmujących osobiste korzyści dziecka –
radości, męstwa, czystości. Podstawą rozwijania tych cnót zawsze powinno być doświadczenie miłości rodziców i przekonanie, że miłość kształtuje w człowieku dobro25.
Sam przebieg kształtowania sumienia musi zostać zapoczątkowany już „na kolanach matki”26, zaś wszystkie kolejne
instytucje powinny nieść pomoc rodzinie w tym zadaniu wychowawczym. Szczególne znaczenie w zakresie kształtowania
sumienia niesie ze sobą okres przedszkolny ze względu na
specyficzną chłonność i wrażliwość na wartości, z którymi
styka się dziecko. Globalny sposób spostrzegania i przyswajania świata w okresie przedszkolnym implikuje wniosek, że
procesu kształtowania sumienia dziecka nie powinno się łączyć z poszczególnymi sferami jego rozwoju, lecz z całą jego
egzystencją, wszystkim, co przeżywa i czego doświadcza.
Ułatwia to uczenie się głębszego myślenia o sobie, normach,
prawach i obowiązkach, o wszystkim, co dobre lub złe. Działania wychowawcze powinny nie tylko wprowadzać dziecko
w dziedzinę rozpoznawania dobra lub zła, ale też stopniowo
odkrywać przed nim zobowiązanie do czynienia dobra27. Pojawienie się umiejętności wartościowania jest niezwykle
Por. A. Solak, Człowiek i jego wychowywanie, dz. cyt., s. 84-88; por
też. H. H. Geiger, H. Donat, Co wyrośnie z naszych dzieci?, tłum. Szczyrbowski S., Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax 1979, s. 79-83; Bóg
w przedszkolu…, dz. cyt., s. 177-179.
26
Por. A. Solak, Człowiek i jego wychowywanie, dz. cyt., s. 73.
27
H. Geiger, H. Donat, Co wyrośnie…, dz. cyt., s. 82-83.
25
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istotnym elementem rozwoju moralnego dziecka. Świat, w którym dziecko żyje niesie ze sobą wiele aksjologicznych niuansów, co utrudnia dziecku wyznaczenie granicy między dobrem
a złem. Jednakże dzieci przedszkolne, posiadające specyficzny
sposób dostrzegania właściwości przedmiotów i zdarzeń, które
umykają dorosłym, jak też jasno sprecyzowane i ściśle przestrzegane normy zachowania potrafią tę granicę wyznaczyć niejednokrotnie z mniejszym wahaniem niż dorośli28.
4. Przedszkole jako instytucja wspomagająca rodzinę
w wychowaniu dziecka
Przedszkole jest specyficzną instytucją, która w swojej
działalności opiera się od lat na zasadzie ścisłej współpracy ze
środowiskiem rodzinnym dziecka, w skali nie spotykanej na
żadnym innym stopniu edukacyjnym w celu integrowania wielostronnych oddziaływań wychowawczych. Z chwilą, kiedy
dziecko przekracza próg przedszkola, cel działań rodziny i instytucji wobec dziecka staje się celem wspólnym, mimo różnic, jakie istnieją między procesami wychowania w domu
i w przedszkolu. Współdziałanie rodziców z nauczycielami nie
stanowi celu samego w sobie lecz ma służyć przede wszystkim
dziecku, jego wychowaniu, kształceniu i rozwojowi29. „Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze na pierwszym miejscu rodzice. Rodzice mają też
Por. U. Morszczyńska, W. Morszczyński, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, w: Dziecko w świecie wartości, Dymara B. (red.), Kraków,
Oficyna Wydawnicza Impuls 2003, s. 76.
29
Por. L. Weselińska, Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem w: Podstawy pedagogiki przedszkolnej, M. Kwiatowska (red.) Warszawa, WSiP 1988, s. 460-461.
28
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w tej dziedzinie pierwsze i podstawowe uprawnienia. Są wychowawcami, ponieważ są rodzicami. Jeśli zadanie to rodzice
z kolei dzielą z innymi ludźmi, a także z instytucjami, na przykład z Kościołem i państwem, to zawiera się w tym prawidłowe odzwierciedlenie zasady pomocniczości. (…) W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie może skutecznie działać sama,
zasada pomocniczości wspiera miłość rodzicielską, odpowiada
dobru rodziny. Pomocniczość dopełnia w ten sposób miłość
rodzicielską, a równocześnie potwierdza jej fundamentalny
charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego
działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę,
a w pewnej mierze nawet ich zlecenie”30.
Przedszkole musi więc organizować swoją działalność
w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych
dziecka we współpracy z rodzicami. Jednym z najważniejszych założeń współczesnej koncepcji wychowania przedszkolnego jest uczynienie współodpowiedzialnymi za proces
edukacyjny wszystkich jego uczestników – nauczycieli, dzieci
i rodziców. W toku wzajemnej współpracy powstaje możliwość wpływania na postawy rodzicielskie i układ stosunków
między dzieckiem a rodziną. Nauczyciele mają być partnerami
rodziców w wychowywaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Im większą uda się uzyskać zgodność domowego i przedszkolnego systemu wychowawczego, tym lepszy będzie rozwój dzieci.
Współdziałanie nauczycieli i rodziców może przybierać
różne formy. Wszystkie one dają się na ogół sprowadzić do
form polegających na zbiorowej lub indywidualnej współpracy między przedszkolem a rodziną. Współpraca ta kieruje się
ku konkretnym celom, do których należy:
30

Jan Paweł II. List do rodzin…, dz, cyt., n. 16.
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1) uzmysłowienie rodzicom, że wszechstronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań podjętych
przez przedszkole i dom rodzinny;
2) umacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy pedagogami
i rodzicami w trakcie wspólnie wykonywanych zadań;
3) udostępnienie dwukierunkowego porozumiewania się nauczyciela i rodziców na zasadzie demokratyzmu i
partnerstwa;
4) wymiana poglądów i spostrzeżeń, na przykład w kwestii
rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego dzieci lub
odczuwanych przez nich potrzeb psychospołecznych;
5) sugerowanie rodzicom ustalonych form oddziaływań wychowawczych, za pomoc których zdołaliby wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu;
6) ułatwienie nauczycielom pojmowania więzi dziecka do
swej rodziny oraz oczekiwań wobec niego31.
Ważne miejsce w procesie realizacji zadań zajmuje podtrzymywanie korzystnej atmosfery w toku obustronnych relacji
między pedagogami i rodzicami. Istotną rolę odgrywa też kwestia odpowiedzialności zarówno rodziców, jak i nauczycieli za
proces edukacyjny dziecka. „Skoro współpraca, to i współodpowiedzialność. Branie jednostkowej odpowiedzialności za
tego rodzaju społeczne zjawisko jest nieporozumieniem”32. Odpowiedzialność ta dotyczy nie tylko rozwoju intelektualnego,
psychicznego i społecznego dziecka do sprawnego funkcjonowania i skutecznego podejmowania określonych ról w kolejnych okresach jego życia, ale też jego rozwoju moralnego,
Por. M. Bulera, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń, Wyd. Edukacyjne Akapit 2006, s. 66.
32
M. Mendel, Rodzice i szkoła. Jak uczestniczyć w edukacji dzieci?,
Toruń, Wyd. Adam Marszałek 1998, s. 82.
31
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kształtowania postaw i prowadzenia w kierunku określonych
wartości, sprzyjających urzeczywistnianiu przez dziecko własnego człowieczeństwa.
Faktem jest, że współczesna pedagogia przedszkolna w niewielkim stopniu podejmuje problematykę wychowania moralnego, osadzając ją na przestarzałych teoriach i infantylizując
zakres swoich oczekiwań. Sprawia to wrażenie, że przedszkole nie chce korzystać z wyjątkowych w tej dziedzinie właściwości dziecka dla formowania osoby, odnajdującej pełnię
swojego człowieczeństwa w wyborze dobra. Właściwe podejście do tej problematyki wymagałoby więc zweryfikowania
wiedzy o rzeczywistych możliwościach dziecka w zakresie
jego sfery moralnej, jak też poszerzenia tego zakresu w programach edukacji przedszkolnej o aspekty uznawane dotąd za
niedostępne dziecku w tym wieku – jak choćby tworzenie sytuacji do postępowania według zasady pomocy innym ludziom
w ich życiowych trudnościach czy też wykorzystanie umiejętności intuicyjnego wczuwania się w ich stany psychiczno-duchowe. Nauczyciel, zdający sobie sprawę z naturalnych skłonności dziecka w tym zakresie i ufający jego możliwościom
zamiast infantylnego moralizowania musiałby tworzyć sytuacje, sprzyjające ujawnianiu się tych cech dziecka w jego codziennym działaniu oraz pozytywnie motywować „odsłonięcia” tych aspektów jego bytowania. Jednocześnie powinien on
ukazywać dziecku pozytywny wzorzec postępowania, realizując uniwersalne wartości – Dobro, Prawdę i Piękno – w swoim
zachowaniu i stosunku do dziecka, a przede wszystkim być
osobą „jednoznaczną” w każdej sferze swojego życia i piękną
w swych moralnych właściwościach, przejawiających się
w wychowawczej relacji.
Dziecko wymaga odpowiedniej atmosfery życzliwości, ciepła i miłości, ale też samo jest źródłem i dawcą tych uczuć,
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które – odpowiednio wspierane i kształtowane – stają się podstawą jego moralnej relacji do świata. Współczesna pedagogika przedszkolna powinna więc w szerszym zakresie uwzględnić ten, marginalnie dziś traktowany wymiar funkcjonowania
dziecka, za punkt wyjścia przyjmując weryfikację dotychczasowej wiedzy i rozumienia dziecięcych uczuć. Są one bowiem
w swej naturalności, spontaniczności i świeżości przeżywania
wyjątkowym fenomenem, niepowtarzalnym w żadnym późniejszym okresie rozwojowym. Dziecko powinno mieć możliwość przeżywania stanów emocjonalnych, a to wymaga bezpośredniego udziału w wydarzeniach, doświadczania natury
zjawisk materialnych i społecznych w kontaktach z przyrodą,
innymi ludźmi i sztuką w każdym jej aspekcie. Rolą nauczyciela w takich relacjach jest przede wszystkim stwarzanie warunków ku temu działaniu we wszelkich środowiskach, które
są dla dziecka źródłem przeżyć i podłożem ujawniania się jego
uczuć. Szczególnym rodzajem takiego środowiska jest dla
dziecka rodzina, z którą łączą je w wieku przedszkolnym wyjątkowo silne więzi uczuciowe. Stąd celowy wydaje się postulat, aby w programach edukacji przedszkolnej przywrócić należne miejsce wychowaniu rodzinnemu, a w nim kształtowaniu
postawy szacunku do najbliższych, ich pracy, wysiłku na rzecz
rodziny, prawa do odpoczynku; umożliwianiu wyrażania przez
dziecko troski i miłości do nich w materialnych i behawioralnych aspektach.
W założeniach edukacji przedszkolnej i w jej praktycznych
wymiarach musi też znaleźć odpowiednie miejsce zapewnienie
dzieciom możliwości wyrażania doświadczanych uczuć w akceptowanych społecznie formach. Same uczucia dziecka są bowiem godne najwyższego szacunku ze strony dorosłych, jednak
umiejętność ich właściwej ekspresji powinna podlegać „wychowaniu emocjonalnemu” – nie w kierunku ich hamowania
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lub ukrywania, lecz wyrażania na drodze odpowiedniego działania werbalnego, artystycznego czy motorycznego. Zadania
te stawiają kolejne wyzwania przed nauczycielem, którym nie
będzie on w stanie sprostać bez postawy uważnej serdeczności, umożliwiającej poznanie szerokiej palety dziecięcych
uczuć w ich wszystkich odcieniach, umiejętności wczucia się
w sposób ich przeżywania przez dziecko i rozumienia treści,
do których się one odnoszą. Wymagają więc one od niego cechy szczególnej wrażliwości emocjonalnej, wynikającej
wprost z wewnętrznej miłości wychowawczej do dziecka
i otwartości na specyfikę jego świata.
5. Podsumowanie
Na czym polega wspieranie dziecka w jego drodze do urzeczywistniania własnego człowieczeństwa? Wydaje się, że aby
trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch
fundamentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego.
Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do
tych, którzy są wychowywani33.
Dziecko jest „z natury” dobre w prostocie swego odczuwania i postępowania (niezależnie od sposobów wyjaśniania tego
zjawiska), które dla dalszego urzeczywistniania tej właściwości w swoim życiu potrzebuje właściwych wzorów osobowych,
doświadczania miłości ze strony otoczenia społecznego, zaufania jego moralnej intuicji i tworzenia okazji do etycznie właściwego postępowania. „Dziecko, młody człowiek potrzebuje
33

Jan Paweł II, List do rodzin, dz. cyt., n. 16.
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dorosłego, ale nie po to, by ten go wyręczał w dochodzeniu do
sensu życia, lecz by mu ten sens odsłaniał, wykorzystując
w tym celu konkretne sytuacje życia, przemieniane w sytuacje
wychowawcze”34. Potrzebne jest więc ze strony dorosłego
przyjęcie postawy szczególnej „uważności”, powagi i rozwagi
w stosunku do szczególnych cech i właściwości dziecka
w okresie przedszkolnym, opartych na szacunku dla prawa
przeżywania dzieciństwa w jego naturalnym kształcie i specyfice jako z jednej strony – szczególnego moratorium dla bycia
dojrzałym, sprawnym i kompetentnym człowiekiem, z drugiej
– jako wieku, charakteryzującego się wyjątkowym pięknem
bytowania. Dziecko jest bowiem jako osoba uzdolnione do
ludzkiej doskonałości, zaś wychowanie zmierzać ma do rozbudzania i ujawniania kolejnych jej warstw poprzez dążenie do
maksymalnego (na miarę jego możliwości) zachowania istoty
wartości uniwersalnych, przejawiających w specyficznych formach działania, doświadczania i przeżywania dziecka. Tak ujmowana wizja pedagogiki przedszkolnej zmierzać musi do odkrywania w dziecku tego, co w nim najlepsze i potencjalnie
obecne w każdej sferze jego funkcjonowania.
Założenie, że we wczesnym okresie życia dziecka budowane są fundamenty pod przyszłą, autonomiczną moralność człowieka nakłada też na wychowawców (zarówno rodziców, jak
i nauczycieli) obowiązek zadbania, by wychowanie nie było
„tresurą”, lecz formowaniem osoby ludzkiej, opartym na respektowaniu jej osobistych ograniczeń i wspieraniu wszelkich
możliwości wybierania i czynienia dobra35.
K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków, Wydawnictwo UJ
2003, s. 163.
35
Por. Bóg w przedszkolu…, dz. cyt., s. 171.
34
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Streszczenie:
Rodzina i przedszkole w odkrywaniu dobra przez dziecko
Prezentowany artykuł podejmuje problematykę współdziałania rodziny i przedszkola w rozwijaniu umiejętności dziecka
w zakresie różnicowania dobra i zła, jak też wskazuje rzeczywiste, niezależne od intelektualnych umiejętności rozumowania, źródła moralności dziecka w okresie przedszkolnym. Autorka podejmuje w artykule dyskusję z klasycznymi teoriami
psychologii rozwojowej wskazując, że niektóre ich założenia
nie odpowiadają w pełni aktualnej wiedzy o wszechstronnym
rozwoju dziecka, zaś rodzina i przedszkole mogą nieść mu
szczególną pomoc w rozwijaniu dyspozycji moralnych.
Słowa kluczowe: dziecko, przedszkole, rozwój moralny,
miłość
Summary
The presented article discusses the range of problems related to cooperation of family and kindergarten in the process
which develops children’s abilities to see the difference between good and evil, and it also determines real sources of morality of children at their preschool age, which do not depend
on their intellectual reasoning abilities. In the article, the author takes up a discussion with classic theories of developmental psychology indicating that some of their assumptions do
not agree fully with the present knowledge on children’s broad
development, and family and kindergarten can be especially
helpful in developing their moral abilities.
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Posługa kierownictwa duchowego
wobec osób uzależnionych
od złego ducha
The Ministry of Spiritual Direction towards People
Addicted to an Evil Spirit
Kierownictwo duchowe i jego praktyka często utożsamiana
jest z osobami będącymi już na pewnym etapie rozwoju życia
duchowego. Nierzadko „rezerwowane” jest wyłącznie dla osób
prowadzących już jakiś styl życia, związany z podążaniem
i pragnieniem drogi świętości. Droga świętości jest jednak
szczególnym zadaniem osób, które są w trakcie procesu wyzwalania spod mocy złego ducha. Ich powołaniem, tak jak
przywilejem każdego chrześcijanina jest wybór drogi świętości. Styl życia narażony na życie w stanie duchowej obojętności
Marcin Niesporek, ks. dr, kapłan archidiecezji katowickiej, absolwent
wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego (2004), doktorat z teologii pastoralnej (2010) nt. „Formacja chrześcijańska w wielkopostnych listach pasterskich biskupów polskich w latach 1979-2005”, od 2010 – rekolekcjonista
archidiecezjalny, katecheta, wikariusz w parafii Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Pszowie, kontakt z autorem: marcin.niesporek@archidiecezja. katowice.pl.
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wobec Boga, bądź w stanie grzechu ciężkiego, wiązałby się
z realnością powrotu stanu zniewolenia demonicznego (por.
Łk 11, 24-26).
Kierownictwo duchowe zatem powinno towarzyszyć takiej
osobie nie tylko w czasie całkowitego (widocznego, rozeznanego) uwolnienia, ale także od momentu, kiedy osoba jeszcze
nie jest całkowicie wyzwolona, ale znajduje się na istotnym
etapie walki duchowej, potrafi „zapanować” (przezwyciężyć)
ataki złego ducha przez dobre wybory.
1. Potrzeba i duchowe owoce kierownictwa duchowego
Kierownictwo duchowe jest określane jako regularne duszpasterstwo indywidualne, prowadzące do doskonałości chrześcijańskiej. W centrum kierownictwa duchowego zawsze znajduje się ideał świętości, do którego są powołani wszyscy
chrześcijanie. Istotne dla kierownictwa duchowego jest regularny i długotrwały wysiłek, realizowany według ustalonego
planu. Zatem zwyczajne, okazjonalne rozmowy na tematy religijne nie odpowiadają definicji kierownictwa duchowego2.
Podmiotem kierownictwa duchowego jaki interesuje autora
w wybranym artykule jest osoba uzależniona od złego ducha.
Jak taką osobę zdefiniować? Co oznacza stan uzależnienia od
złego ducha? Osoby uzależnione do złego ducha są to osoby,
które w sposób bezpośredni albo pośredni wykroczyły przeciw
pierwszemu przykazaniu Dekalogu. Uzależnienie następuje
już wtedy gdy osoba zwraca się o pomoc, usługę do bioenerZob. J. Stierli, Sztuka kierownictwa duchowego, w: J. Augustyn,
J. Kołacz (red.), Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik dla księży
(=SKD), Kraków 2007, s. 25.
2
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goterapeuty, wróżki, jasnowidza, świeckiego „egzorcysty”.
Sytuacje te implikują zwracanie się do złego ducha. Zwracanie
się do człowieka, którego możliwości ograniczone są ludzką
naturą, a więc przestrzenią i czasem oznacza nie tylko zwracanie się do jego możliwości ludzkiego oddziaływania, ale do
złych duchów, które za tymi umiejętnościami często stoją.
Oczywiście skuteczność na którą powołują się często ludzie
praktykujący magię, Reiki, Tarota, czy inne okultystyczno-demoniczne praktyki, jest elementem zwodzenia ich przez złego
ducha. Uzależnienie trzeba odróżnić od zniewolenia, będącego
wynikiem grzechu. Kiedy jednak człowiek przekracza pierwsze przykazanie Boże, rezygnuje z zawierzenia Bogu swojego
życia a ucieka się do złego ducha, daje mu prawo do siebie.
Uzależnienie wynikające z konkretnej relacji (odniesienia do
demona), jest o wiele większym uzależnieniem od grzechu,
który raczej wynika ze słabości. Stąd też praktyki demoniczne
pociągają za sobą cały szereg dręczeń, jak: lęki, stany depresyjne, koszmary nocne3. Stany te są konsekwencją grzechów
związanych z bałwochwalstwem. Papież Franciszek w encyklice o wierze „Lumen Fidei” doskonale określa naturę bałwochwalstwa: „Bałwochwalstwo nie wskazuje jednej drogi, lecz
wiele szlaków, które nie prowadzą do wyraźnego celu, a raczej
tworzą labirynt. Kto nie chce zawierzyć Bogu, zmuszony jest
słuchać głosu wielu bożków”4.
Wykroczenie przeciw pierwszemu przykazaniu Dekalogu
jest współczesnym pokłosiem gnozy (neognozy), która kształtuje współczesny okultyzm, zarezerwowany dla wąskiego grona
Zob. A. Grefkowicz, Dusza nie jest na sprzedaż, Egzorcysta 9 (2013),
s. 44-45
4
Franciszek, Encyklika O wierze „Lumen Fidei” (=LF), Kraków 2013,
nr 13.
3
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wtajemniczonych5. Praktyki okultystyczno-demoniczne bazują na skutkach zranionej natury ludzkiej. Często powodem sięgania do praktyk bałwochwalczych jest pragnienie poznania
tajemnicy bądź wiedzy tajemnej; szukanie szczęścia; zaliczenie przedmiotu szkolnego; brak zaakceptowania ze strony innych; samotność, pustka, rozpacz; chęć uczynienia drugiej
osobie krzywdy; pragnienie posiadania nadprzyrodzonych darów; chęć nabycia umiejętności czytania w myślach; osiągnięcie w doczesności za wszelką cenę szczęścia; problemy rodzinne (alkoholizm, awantury, brak miłości ze strony
rodziców); nienawiść do Boga; poznawanie kolejnego etapu
trwania w złu; wewnętrzna ciekawość; strach przed konsekwencją wejścia w zło, naiwna wiara, że zawarcie paktu uchroni przed skutkami zła; dążenie do polepszenia urody czy inteligencji; wzięcie na siebie ciężaru duchowej opresji innych;
pragnienie miłości niezaznanej w rodzinie6.
Taktyka złego ducha niestety jest taka, że dopóki osoba nie
uświadomi sobie wagi grzechu tych praktyk, jako tako prowadzi życie bez uciążliwości. Problem pojawia się, kiedy osoba
planuje na nowo zawiązać relację (więź) z Bogiem. Wtedy
osoba Złego próbuje ten wysiłek uniemożliwić. Osoba taka
przeżywa doświadczenie opętania7,
Zob. LF 47.
Zob. P. Markielowski, Moda na cyrografy, Egzorcysta 9 (2013), s. 6-7.
7
Opętanie i jego rezultat jest podobny do hipnozy, dokonywanej przez
człowieka. Człowiek nie potrafi obronić swej wewnętrznej wolności i wyzwolić się od uzależnienia, jakim jest znalezienie się we władzy duchowej
drugiego człowieka. Opętanie wywołuje pewną dwubiegunowość. Znalezienie się we władzy szatana, powoduje wprowadzenie do psychiki człowieka
innego bieguna, jest to jednak biegun obcy, z którym człowiek walczy. Dalej
opętanie gdyby dokonywać pewnej charakterystyki zaproponowanej przez
R. Laurentina, jest pewną utratą świadomości, jako istotnej cechy charakte5
6

104

Posługa kierownictwa duchowego wobec osób uzależnionych od złego ducha

opresji8, obsesji9 albo natarczywych pokus10.
Decydującym jednak działaniem szatana jest kłamstwo.
Często więc duszy postępującej kłamstwo przedstawia się
w pozorach. Szatan udziela duszy takich rad, proponuje różne
rystycznej opętania, związanej z zanikiem psychiki i całkowitą nieświadomością tego co działo się podczas kryzysu. Jeśli więc u człowieka występuje
rozdwojenie świadomości, to nie jest ona wynikiem rozszczepienia osobowości, lecz walką człowieka z agresją osobowego zła jakim jest szatan, zob.
R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie
Chrystusa i Kościoła, Warszawa 1997, s. 84-85.
8
W zdefiniowaniu pojęcia opresji diabelskiej, należy widzieć zewnętrzne działanie złych duchów, skierowane na konkretną osobę, w celu „uprzykrzenia jej życia”, ukierunkowanego na stałą więź z Panem Bogiem. Dotyczą one niewytłumaczalnych zjawisk dokonujących się w pobliżu
przebywania danej osoby (np. samoistnie przesuwające się meble; obrazy na
ścianie; samozapłony sprzętu gospodarstwa domowego; odgłosy chodzenia
po psutym mieszkaniu; nienakręcone bicie zegaru ściennego; itp. Głównym
celem jest wprowadzenia człowieka za pomocą wpływu na jego zmysły
w świat bez Boga. Szczególnie kiedy działają na psychikę człowieka mogą
wywołać bunt wobec Boga i odchodzenie od jego miłości. Mogą dotyczyć
także np. ucisku na szyi, w ten sposób złe duchy chcą nam udowodnić, że
mają nad nami władzę, zob. B. Kocańda, Jak pomagać cierpiącym z powodu
działania złych duchów. Poradnik, Kraków 2007, s. 23-24, 26.
9
Obsesja występuje wtedy, gdy człowiek, szczególnie jego umysł jest
opanowany przez demona, myślami nie do przezwyciężenia różnego rodzajami snów. Osoba taka nie jest w stanie prowadzić normalnego życia, poddana jest pesymizmowi i rozpaczy, widząc jedynie wyjście w samobójstwie,
zob. Zob. G. Amorth, Działanie demona, w: G. Amorth, A. Musolesi (red.),
Atak złego. Jak rozpoznać zło i jak się z niego wyzwolić, Kraków 2012, s. 11.
10
Zły duch nie przestaje działać w momencie uwolnienia. Każdy chrześcijanin doświadcza jego obecności a pokusy są tego przykładem. Stąd też
szczególnie u osoby, która już raz doświadczyła namacalnej obecności złego
ducha konieczne jest nieustanne korzystanie z modlitwy i sakramentów. Konieczne jest też by co jaki czas osoba taka przyjmowała błogosławieństwa,
zob. G. Amorth, Wyznania egzorcysty, Częstochowa 1997, s. 105.
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praktyki duchowe, by w praktyce wszystko zniszczyć. Szatan
wzbudza w duszy fałszywe pociechy duchowe, które są pokarmem dla „czynności własnej”, czy też „miłości własnej”. Jest
więc przyczyną popadnięcia w grzech pychy. Pycha podsycana przez szatana – powoduje w dalszej kolejności brak umiaru,
wzbudzając w człowieku poczucie niesamowitości, imponowania i zadziwiania. Człowiek wobec szczególnie zjawisk
nadprzyrodzonych, których doświadcza w sobie powinien zachować ostrożność, podkreśla święty Jan od Krzyża, i im najczęściej nie dowierzać. Powinien zamiast skupiać się na badaniu tego rodzaju „darów” opierać życie duchowe na
fundamencie życia duchowego jakimi są cnoty teologalne11.
Działanie złego niestety doprowadza człowieka do postawy
„podwójnej przynależności”. Człowiek nawet wierzący nie
widzi żadnego problemu w praktykach okultystycznych. We
wszystkich przypadkach (czy mamy do czynienia z magią czy
chiromancją, czy bioenergoterapią) kierownik duchowy stoi
przed odpowiedzialnym zadaniem wyjaśniania proszącemu o
kierownictwo duchowe, że przynależność taka eliminuje
chrześcijanina z nazywania siebie katolikiem oraz stawia go
poza przyjmowanymi sakramentami. Bardzo często praktykowanie magii czy innych praktyk uderzających w pierwsze
przykazanie Boże, może być dla kapłana motywem wysłania
petenta do egzorcysty. Wydaje się, że nie zawsze w przypadku
takich praktyk możemy mówić o potrzebie egzorcysty. Środkiem leczącym najpierw jest szczere nawrócenie polegające na
zerwaniu z grzechem, porzuceniu grzesznego życia, a także
doprowadzenie osoby takiej przez kierownictwo duchowe do
odbycia szczerej spowiedzi, sama zaś spowiedź jest przecież
Zob. K. Świerszcz, Szatan w życiu duchowym człowieka, w: „Aniołowie i demony”, J. M. Popławski (red.), „Homo Meditans”, t. XVIII, Lublin 2007, s. 296-299.
11
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sakramentem uzdrowienia. Podjęcie zaś sakramentalnego życia, wraz z regularną spowiedzią i uczestnictwem w Eucharystii może być „lekarstwem” na całe zło12.
Nie tylko w konfesjonale, ale często w kierownictwie duchowym, poprzez różne rozmowy kierownik może się spotkać
z pytaniem o tak zwane terapie alternatywne. Osoby poddające
się kierownictwu duchowemu szukają odpowiedzi na pytania
o granice korzystania z różnych terapii alternatywnych.
Ogromny wachlarz takich terapii, ciągle powstające nowe powodują, że jest to problem bardziej rozeznania aniżeli szybkiej
odpowiedzi. Kierownik duchowy powinien rozeznać konkretny przypadek, może więc postawić przed osobą trzy pytania:
1. Czy pojedyncza praktyka terapeutyczna opiera się na solidnej podstawie teoretycznej, uznanej przez międzynarodowe
środowiska naukowe?, Czy jej skuteczność terapeutyczna została potwierdzona i udowodniona empirycznie przy pomocy
rygorystycznie kontrolowanych eksperymentów klinicznych?,
Czy wewnątrz jej podstaw teoretycznych można odnaleźć pojęcia metafizyczne, zaczerpnięte z duchowości ezoterycznej,
okultystycznej lub magicznej? Dwa pierwsze pytania weryfikują ewentualne ryzyko stosowania danej techniki, zaś trzecie
wprost stawia problem relacji do światopoglądu. Pozytywna
odpowiedź na trzecie pytanie – nierozdzielnie łączy się z negatywną odpowiedzią na pierwsze dwa. Technika opierająca się
na podstawach religijnych czy para-religijnych, nie stawia wymagań stawianych przez nauki empiryczne13.
W procesie uwalniania osoba dręczona przez złego ducha,
nie może zachować biernej postawy. Posiada ona uprawnienia,
ale i zarazem zobowiązania. Jak każdy wierzący ma ona prawo
P. Śliwiński, Penitent dotknięty magią, w: Poradnik spowiednika,
P. Góralczyk (red.), Warszawa 2008, wkładka C.4, s. 10-11.
13
Zob. tamże, s. 11-12.
12

107

Marcin Niesporek

do zbawienia, a z drugiej strony spoczywa na niej powinność
prowadzenia życia świętego i ustawicznego wspierania świętości Kościoła. Niestety najczęściej uzależnienie się od grzechu, stopniowe oddalania się od Jezusa, może być robieniem
przestrzeni w sercu dla obecności złego ducha14.
Wobec tak zarysowanej „duchowości” osoby zniewolonej,
kierownik duchowy powinien zaoferować bogactwo duchowości chrześcijańskiej. Takim bogactwem jest najpierw systematyczna i uporządkowana modlitwa, uzgadniając z nią minimum praktyki modlitewnej: modlitwa poranna rozpoczynająca
dzień; modlitwa wieczorna połączona z rachunkiem sumienia;
tajemnica różańca; rozważanie słowa Bożego.
Towarzyszenie duchowe jest połączone z ogromną troską
o życie sakramentalne. Zobowiązujemy więc osobę zniewoloną do systematycznej spowiedzi, określając terminy spotkań
w sakramencie pokuty i pojednania15.

Zob. J. Zięba, Egzorcyści. Historia teologia, prawo, duszpasterstwo,
Kraków 2012, s. 225-226.
15
Praktyka towarzyszenia duchowego często łączy sakrament pokuty
z towarzyszeniem duchowym pod jedną nazwą kierownictwa duchowego.
Połączenie tych dwóch praktyk: spowiedzi i kierownictwa duchowego zdaniem abpa A. Vingt-Trois może doprowadzić do zagubienia ich specyfiki.
Przyjmując połączenie tych dwóch rzeczy będzie prowadziło z jednej strony
do celebracji sakramentu pokuty i pojednania jako dopełnienia duchowego
towarzyszenia i modlitewną konkluzją przeprowadzonej rozmowy albo towarzyszenie duchowe będzie przesadnie długim przygotowaniem do celebracji sakramentu pojednania. Istnieje niebezpieczeństwo skupiania się na
skrusze i grzechach a pozostawieniu ważnej praktyki kierownictwa duchowego – a więc rozeznawania duchowego, por. T. Owczarek, Wychowanie do
walki z szatanem przez kierownictwo duchowe, w: Egzorcyzmy w tradycji
i życiu Kościoła, A. Żądło (red.), Katowice 2007, s. 259-261, A. Vingt-Trois,
Kierownictwo duchowe i sakrament pojednania, SKD, s. 265.
14
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Bez wątpienia jednak kierownictwo duchowe powinno pomagać na drodze rozwoju sumienia. Kiedy jest owocnie prowadzone osoba zniewolona otwiera się na wezwania miłości
Bożej, rozeznając za pomocą rozumu praktycznego wewnętrzną wolność na łaski Pana Boga16. Z tą posługą wobec osoby
uzależnionej od złego ducha, wiąże się rozeznawanie działania
złego ducha, który w najbardziej szlachetne i dobre pragnienia
będzie starał się wmieszać złe intencje17.
W kierownictwie duchowym bezcenna jest praktyka spowiedzi generalnej18. Taka spowiedź mogłaby być ważnym, etaZob. W. Giertych, Formacja sumienia w kierownictwie duchowym,
SKD, s. 272-274.
17
Istnieją dwa sposoby rozeznania duchowego w kierownictwie duchowym: 1. Analiza wewnętrznych stanów inspirujących do działania; 2. Analiza
taktyki „dobrego i złego anioła” mającego wpływ na władze człowieka. W analizie oczywiście interesuje kierownika to co mówi osoba o jej stanach wewnętrznych duszy. W przypadku osoby zniewolonej, przynajmniej na jej początkowym
okresie wychodzenia ze zniewolenia trudno zdobyć umiejętność logicznego,
poukładanego mówienia o swoich poruszeniach. Dlatego kierownik może zaproponować tematy poruszane w czasie rozmów, by kierownictwo było jeszcze
bardziej owocne. Tematyka może dokonywać się wokół zagadnień: „aniołowie
nie mają bezpośredniego i absolutnego dostępu do duszy ludzkiej”; „nie mają
dostępu do władz duchowych, rozumu i woli”; „nie znają myśli człowieka, chyba, że człowiek na mocy wolności powierza ich treść aniołom”; „aniołowie mają
dostęp do sfery psychofizycznej człowieka, a więc do jego cielesności”; „nieprzyjaciel natury ludzkiej atakuje i rani dostępną sferę już od momentu poczęcia
człowieka, wykorzystując skłonności jego rodziców do złego, a także wszystkich osób odgrywających w jego życiu szczególną rolę”, por. F. Charmot, Rozeznawanie duchowe i kierownictwo duchowe, SKD, s. 282, T. Owczarek, Wychowanie do walki z szatanem przez kierownictwo…, s. 259-261.
18
Szczególną rolę w rozpowszechnianiu spowiedzi generalnej odegrał
Św. Ignacy Loyola (1491-1556). Opracowana przez niego książeczka „Ćwiczenia duchowne” nabrała jeszcze większego znaczenia duszpasterskiego
od momentu jej oficjalnego zatwierdzenia przez Papieża Pawła III w breve
Pastoralis officii cura, 31 lipca 1548 roku. Sam Święty osobiście doświad16

109

Marcin Niesporek

pem w wyznaniu grzechów mogących powodować zniewolenie. Pozwoliłaby także na spojrzenie na swoje życie oczyma
miłosiernego Boga. Często osoby uwikłane w różne uzależnienia okultystyczno-ezoteryczne, mają za sobą wiele praktyk
niezgodnych z nauką Kościoła19. Przeżyte na tej drodze nawrócenie pozwalałoby dokładnie rozpoznać przyczyny zniewolenia demonicznego. Im bardziej osoba uświadomi sobie
przyczyny grzechu, tym łatwiejsza będzie droga wyzwalania.
Dlatego w kształt kierownictwa duchowego wpisuje się też,
związana zresztą z sakramentem pokuty droga przebaczenia
czył skutków spowiedzi generalnej, najpierw jako nawracający się grzesznik, odbywając osobiście spowiedź z całego swego życia w Monseracie
21 marca 1522 roku, a po latach studiów i przyjęciu święceń kapłańskich
jako gorliwy spowiednik i kierownik duchowy. Spowiedź generalna dla jednych osób jest konieczna, dla innych szkodliwa, a dla jeszcze innych pożyteczna. Konieczna jest dla tych, którzy w przeszłości poważnie zaniedbali
jeden z istotnych warunków spowiedzi. Ich spowiedzi albo były nieszczere
(nie wyznano w nich jakiegoś istotnego grzechu), albo było w nich zbyt
mało żalu, albo po prostu były świętokradcze (bo w istocie nie było w nich
zerwania z grzechem (mocnego postanowienia poprawy). Spowiedź generalna na pewno nie jest wskazana dla osób mających sumienie skrupulatne.
Takie sumienie człowieka widzi grzech tam gdzie go w istocie nie ma. Spowiedź generalna mogłaby jeszcze bardziej wprowadzić lęki i skrupuły do
życia penitenta. Wreszcie spowiedź generalna jest pożyteczna dla osób podejmujących ważne decyzje życiowe, wstąpienie do zakonu czy seminarium, zawarcie ślubu. Św. Ignacy Loyola proponuje w swoich ćwiczeniach
duchownych odbywanie takiej spowiedzi po ich pierwszym tygodniu. Warunkiem jednak takiej spowiedzi jest jej dobrowolne pragnienie, por.
W. Królikowski, Jak i kiedy spowiadać się z całego życia, w: Poradnik spowiednika, P. Góralczyk (red.), Warszawa 2008, wkładka D.5, s. 2-3, tenże,
Spowiedź generalna. Istota – cel – metoda w ujęciu ignacjańskim, w: Sztuka
spowiadania. Poradnik dla księży, J. Augustyn, S. Cyran (red.), Kraków
2006, s. 433-455.
19
Zob. A. Bartoszek, Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu. Moralne aspekty posługi telefonicznej, Katowice 2003, s. 87.
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i uzdrowienia wewnętrznego. Droga ta wyrasta z praktykowanego codziennego rachunku sumienia zarówno ogólnego20 jak
i szczegółowego21.
Rachunek sumienia ogólny składa się z pięciu punktów: 1. Dziękować Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa; 2. Prosić o łaskę poznawania
grzechów i odrzucenia ich; 3. Żądać od duszy swojej zdania sprawy; 4. Prosić Boga, Pana naszego, o przebaczenie win, 5. Postanowić poprawę przy
Jego łasce. Warto zwrócić uwagę, że rachunek sumienia jest zazwyczaj rozumiany jako oskarżanie się z grzechów. W ignacjańskim rachunku sumienia chodzi bardziej o modlitwę, rozeznanie, uczenie się znajdować Boga we
wszystkim. Stąd nie tylko pytamy o to czego się nie udało zrobić, ale także
o to co było przejawem dobra. Mogą towarzyszyć rachunkowi sumienia
takie pytania jak: „Co dobrego mnie dziś spotkało?”; „Kto był dziś dla mnie
dobry?”; „Kto i czym dziś mnie obdarował?”; „Dla kogo ja dziś byłem dobry?”; Ile osób trudziło się dzisiaj bym miał w domu czystą wodę?”, zob.
K. Osuch, Codzienny rachunek sumienia, w: J. Augustyn (red.), Co zabrać
ze sobą? Po pierwszym tygodniu ćwiczeń duchownych, Kraków 2009,
s. 194-206.
21
O ile w ogólnym rachunku sumienia dokonuje się oczyszczenie człowieka z winy, w szczegółowym rachunku sumienia dokonuje się oczyszczenie serca ze złych skłonności. Św. Ignacy podaje warunki takiego rachunku
sumienia. Rachunek ten zawiera trzy pory, odprawiany jest dwa razy dziennie. Sam Św. Ignacy tak radzi w ćwiczeniach duchownych: Pora pierwsza:
Rano, zaraz po wstaniu z łóżka, powinien człowiek sobie postanowić, że się
będzie pilnie wystrzegał tego szczegółowego grzechu lub błędu, z którego
chce się koniecznie poprawić. Pora druga: Po obiedzie prosić Boga, naszego Pana o to, czego człowiek pragnie, mianowicie o łaskę, by sobie przypomniał, ile razy popełnił ten grzech szczególny lub wpadł w wadę, oraz [o łaskę] poprawy na przyszłość. Następnie odprawi pierwszy rachunek
sumienia, domagając się od swojej duszy zdania sprawy z tego, co sobie
w szczególny sposób postanowił i z czego chce się stanowczo poprawić.
Przebiegnie tak godzinę po godzinie lub chwilę po chwili, zaczynając od
wstania z łóżka aż do obecnego rachunku sumienia. I na pierwszej linii
[podanego niżej wykresu], oznaczonej literą dnia tygodnia zapisze tyle
kropek, ile razy popełnił ten określony grzech lub wpadł w wadę. Następnie
na nowo postanowi poprawę aż do drugiego rachunku, który będzie odpra20
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Osoba, która prowadzi walkę duchową (szczególnie osoba
wychodząca ze zniewolenia duchowego) a pragnąca wejść na
drogę świętości musi zmierzyć się z nauką Św. Ignacego Loyoli o pocieszeniu i strapieniu duchowym. Trzeba nabrać umiejętności doznawania poruszeń, ich rozumienia a także ich rozeznawania (czyli wiedzy polegającej na tym co z nimi zrobić)22.
Dla Świętego Ignacego przedmiotem rozeznawania są duchy, będące wyrazem myśli, natchnień ale też i uczuć, a więc
tego wszystkiego co człowiek przeżywa w duszy. Nie oznacza
to jednak, że Ignacy nie wyklucza wprost działania duchów
„dobrego” i „złego”23.
Pierwszy etap będzie nazywany najczęściej słowem „odczuwać”. Chodzi w nim o doświadczenie wewnętrznego poznania
pocieszeń i natchnień Bożych, które nie mając początku ani
końca są owocem działania Ducha Świętego w człowieku. Drugi etap polega na współpracy przy pomocy łaski uświęcającej
– na rozeznaniu wartości duchowych tych poruszeń. Ostatni
etap to potwierdzenie – mówi o trafności podjętej decyzji i daje
duszy światłości i pewność podejmowanych decyzji.
Oczywiście praktyka wcale nie jest taka oczywista. Poruszenia w życiu duchowym człowieka występują często z większą lub mniejszą częstotliwością, będą miały więcej lub mniej
autentyczności. Chodzi więc o rozpoznawanie rzeczywistości
wiał. Pora trzecia: Po kolacji trzeba będzie odprawić drugi rachunek sumienia i podobnie [przebiec] godzinę po godzinie od pierwszego rachunku aż
do obecnego. I na drugiej linii oznaczonej literą dnia tygodnia wpisać tyle
kropek, ile razy popełnił ten określony grzech lub wpadł w wadę, por.
Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, H. Pietras (red.), Kraków 1996,
24-27, K. Osuch, Rachunek sumienia szczegółowy i codzienny, J. Augustyn
(red.), Co zabrać ze sobą? Po pierwszym tygodniu…, s. 210.
22
Zob. M. Giuliani, Natchnienia duchowe, SKD, s. 289-295
23
Zob. T. Oleniacz, Reguły rozeznawania duchowego a kierownictwo
duchowe, SKD, s. 312-317.

112

Posługa kierownictwa duchowego wobec osób uzależnionych od złego ducha

duchowych, które wyrażają się w modlitwie jak i działaniu na
różne sposoby: bojaźni i miłości, pokory i ufności, żaru i pokoju. Człowiek odkrywający poruszenia duchowe, te prawdziwe, będzie coraz bardziej jednoczył się z Bogiem doznając
jego miłości24.
2. Uzdrowienie duchowe osób zniewolonych przedmiotem
kierownictwa duchowego
Towarzyszenie osobom uzależnionym od złego ducha poprzez posługę kierownictwa (towarzyszenia) duchowego, zakłada jeszcze jeden aspekt tej posługi. Chodzi o uzdrowienie osoby
z różnych zranień. Uzdrowienie to dokonuje się w etapie oczyszczenia wnętrza człowieka. Oczywiście teologowie duchowości,
specjaliści od życia duchowego ukazują, że etapy oczyszczenia,
oświecenia i zjednoczenia są nazwane dla ich charakteru opisowego i klasyfikacyjnego. Nie można zapominać, że etapy te
wzajemnie się zazębiają. Tak więc człowiek może przeżywać
już etap oświecenia a jednocześnie mogą dokonywać się elementy oczyszczenia jego wnętrza, czyli uzdrowienia zranień,
czy porządkowania i nazywania uczuć. Wymaga ten etap od
kierownika duchowemu ogromnej cierpliwości. Proces uzdrowienia dokonuje się w historii konkretnego człowieka. Wymaga
to od kierownika duchowego, bardzo indywidualnego podejścia
do kierowanego. Potrzebny jest zatem pewien program działania, dostosowany oczywiście do możliwości danej osoby.
Sztywne przykładanie wzorca, miary, ideału, może zahamować
proces uzdrawiania. Może wywoływać kolejne zranienia, poczucie winy, pogłębić wewnętrzną izolację.
24

Zob. M. Giuliani, Natchnienia duchowe, SKD, s. 289-295.
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Warunkiem uzdrowienia wewnętrznego w kierownictwie
duchowym jest doświadczenie miłości w relacjach z najbliższymi. Służy temu przedstawienie kierownikowi duchowemu
całej historii życia, a także pozytywnych i negatywnych doświadczeń, uświadomienie uczuć drzemiących w człowieku,
z jednoczesnym przeświadczeniem o niezabarwieniu moralnym, są one bowiem ważnym źródłem informacji o
człowieku.
Proces uzdrowienia można ująć w trzech etapach, które wyróżnia się przeżywanie określonych stanów wewnętrznych:
uporządkowanie emocji, uwolnienie od lęku, uspokojenie, uciszenie, skupienie, rozeznanie, poczucie pewności siebie, własnej wartości, budzenie się dynamizmu, jaśniejsze widzenie
własnych problemów, wyjście ku innym. Ostatni polega na
wzięciu odpowiedzialności za swoje własne życie i powołanie
– jest podsumowaniem procesu uzdrowienia wewnętrznego
będącego podstawą głębszego rozwoju życia duchowego. Czasem w wielu klasyfikacjach przebieg procesu uzdrowienia jest
przedstawiany w formie „spirali”. Powracające nieustannie
problemy, regresja zmierzają do pogłębionego zmierzenia się
z problemami, do których powraca się po latach, dostrzegając
je wyraźniej i lepiej. Ponowne ich oddanie Bogu na modlitwie,
dają poczucie odnalezienia sensu wielu niezrozumiałych sytuacji. Pojawia się nowe widzenie świata wolne od pesymizmu
i beznadziejności25.
W rozpoznaniu potrzeby uzdrowienia wewnętrznego potrzebne jest nie tylko rozpoznanie symptomów ale jednocześnie
rozeznanie prawdziwych problemów, emocjonalnych obciążeń.

Zob. T. Huk, Kierownictwo duchowe a uzdrowienie wewnętrzne,
SKD, s. 258-262.
25
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Chodzi o rozpoznanie tego co nazywamy „ludzkim dziełem”,
składających się z trzech elementów: myśli, uczucia, działania.
Emocje są najpowszechniejszym miejscem wnikania złego
ducha. Dlatego trzeba odnaleźć przyczyny problemów emocjonalnych. Podobnie jak lekarz, który nie zatrzymuje się na objawach, ale podaje lekarstwo przeciw wirusom. Duchowymi wirusami są problemy, wydarzenia, rzeczy, słowa, które miały miejsce
w historii osoby wcześniej, głęboko skrywane w podświadomości człowieka. Chodzi o odnalezienie zranienia, znalezienie jego
przyczyn26. Często problemom tym towarzyszą poczucie winy,
odrzucenie i lęk27. Uzdrowienie dokonuje się to w oparciu o refleksję człowieka nad swoją przeszłością, nad głównymi etapami
życia człowieka: 1. Drzewo rodzinne czyli przodkowie, 2. Dziewięć miesięcy w łonie matki, 3. Okres niemowlęcy i dzieciństwo, 4. Bieżący okres życia od młodości do chwili obecnej28.
Często na drodze uzdrowienia wewnętrznego osoba zniewolona nie potrafi przebaczyć ojcu, matce, czy osobom z najbliższego otoczenia. Praktyka egzorcystyczna pokazuje także,
że element przebaczenia jest często ogromnym krokiem na
drodze wyzwolenia i uzdrowienia wewnętrznego29. Przebaczenie jest procesem, doskonale wpisującym się w charakter kierownictwa duchowego, który także jest elementem wejścia
kierownika duchowego i osoby otwierającej się w tej posłudze
Zob. R. Pereira, Przyczyny problemów emocjonalnych, w: Rekolekcje z egzorcystą, Kraków 2007, s. 75-80.
27
Zob. E. Gibello, Cztery główne problemy emocjonalne, w: Rekolekcje z egzorcystą…, s. 69.
28
Zob. R. Pereira, Przyczyny problemów emocjonalnych, w: Rekolekcje z egzorcystą…, s. 81-82.
29
Zob. „Bez przebaczenia nie ma uzdrowienia”. Wywiad z O. Józefem
Witko OFM, charyzmatykiem rozmawia Artur Winiarczyk, Egzorcysta 5
(2012), s. 8-14.
26
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w niełatwy świat krzywd i wywołanych przez nich uczuć30.
W kierownictwie duchowym, osoba towarzysząca osobie zranionej, nosząca w sobie krzywdy, nie potrafiąca przebaczyć
powinna usłyszeć, że przebaczenie – nie oznacza zrozumienia
osoby, jej usprawiedliwienia czy darowania czyichś występków lub puszczenia ich w niepamięć. Okazuje się bowiem, że
przebaczenie oznacza nabieranie dystansu do krzywdziciela
i do jej działań, powierzając się jednocześnie Panu Bogu. Przebaczenie niekoniecznie potrzebuje kontaktu fizycznego z osobą, która wymaga przebaczenia, ale dokonuje się ono na płaszczyźnie duchowej, umysłowej, a głównie emocjonalnej.
Całkowite przebaczenie dokonuje się wtedy, gdy człowiek
przebaczający mówiąc o krzywdzicielu, nie okazuje już mu
żadnych emocji. O ile przebaczenie jest dosyć łatwe na płaszczyźnie duchowej czy umysłowej, to o wiele trudniejsze na
płaszczyźnie emocjonalnej. Okazuje się bowiem, że są osoby
twierdzące, że „przebaczyły całym sercem”, ale nie są w stanie
słyszeć imienia osoby, której duchowo przebaczyły. Od strony
psychicznej stłumienie napięcia jest trudne bowiem wiąże się
ono z powstaniem rozchwiania psychicznego, któremu towarzyszą problemy somatyczne: choroby i złe samopoczucie31.
Kierownictwo ma jeszcze jedno zadanie do spełnienia.
Osoba uwikłana w działanie złego ducha, na różnych płaszczyznach przeżywa cierpienie. Cierpienie fizyczne, szczególnie na początkowym etapie uwalniania, a w przypadku

Zob. J. Mc Manus, S. Thornton, Odnaleźć przebaczenie. Perspektywy duchowe, Kraków 2010, s. 88.
31
Zob. L. i F. Casadei, Nawiedził nas diabeł. Historia prześladowanej
rodziny, Kielce 2010, s. 91-92.
30
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osoby opętanej egzorcyzmowania. Szatan bowiem próbuje
dokuczyć takiej osobie, poprzez dolegliwości fizyczne32
psychiczne33 oraz duchowe
Do fizycznych przejawów opętania można zaliczyć: zmiany w wyglądzie ciała, polegającym na chwilowym wydłużaniu ramion, nóg, palców, lub
rąk, jakby były z elastycznej gumy; naśladować ruchy i charakterystyczne
odgłosy jakiegoś zwierzęcia: może np. warczeć albo szczekać jak pies; wyć
jak wilk w nocy przy pełni księżyca, miałczeć, poruszać się i skakać jak kot;
może chrząkać jak świnia; biegać dookoła na czterech łapach; może udawać
ruchy czy odgłosy jakiegoś ptaka, może pełzać i syczeć jak wąż; może wymiotować pewne przedmioty, takie jak igły, gwoździe, kawałki łańcuchów,
kamienie, kłębki włosów, kwiaty, sznury pierścionki, kolczyki i rozmaite inne
rzeczy. Dotyczy to przedmiotów, na których wcześniej został rzucony urok;
może mieć dziwne, niewytłumaczalne zachowania, których zupełnie nie pamięta i których nie jest świadoma w czasie ich wykonywania, np.: tańczy,
popychana siłą, która zmusza ją do czynienia tego w sposób szalony, aż po
całkowite wyczerpanie (w przypadku samo posiadania w rytach magiczno
-spirytystycznych Afryki i Ameryki Południowej); doskonale gra na instrumentach muzycznych, pomimo nieznajomości gry na nich; przyjmuje dziwne
i zdumiewające pozycje, np. chodzi do tyłu, po ścianie, albo wręcz nogami po
suficie i z głową w dół; Ktoś inny został podniesiony z ziemi, zawieszony
w powietrzu, a następnie znów sprowadzony na ziemię; albo też przeniesiony
na dużą wysokość i dużą odległość od miejsca, skąd został zabrany (za wyjątkiem autentycznej ekstazy będącej pochodzenia nadprzyrodzonego), bardzo
silne dolegliwości, zwłaszcza bóle głowy i brzucha, tylko w określonych godzinach lub dnia tygodnia, nie ustające nawet po zażywaniu lekarstw; duże
trudności w połykaniu pokarmu, choć osoba nie widzi przyczyn takiego stanu
rzeczy, wrażenie duszenia się, ponieważ gardło puchnie lub zaciska się, jakby
ktoś dusił osobę (szczególnie wtedy gdy do gardła czy do danej osoby egzorcysta przykłada stułę), F. Bamonte, Opętanie i egzorcyzm. Jak rozpoznać
przebiegłego szatana, Kielce 2008, s. 116-118, 123-124.
33
Doskonale to dostrzega znany włoski egzorcysta G. Amorth: „On
jest perfidnym i przebiegłym czarodziejem, który umie wkradać się w psychikę każdego. Potrafi znaleźć otwarte drzwi, przez które wchodzi: przez
zmysły, fantazję, pożądanie, które teraz nazywają bodźcem, czyż nie? Znajduje otwarte drzwi w utopijnej logice i nieuporządkowanych stosunkach
32
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cierpienia34. Wychodzenie osoby uzależnionej od złego ducha
trwa różnie. Zależy to od kilku czynników, stopnia zniewolenia, nawrócenia osoby potrzebującej uwolnienia, a także Bożego dopustu. Jeszcze innym razem zniewolenie i ataki demoniczne mogą się przedłużać bo ich cel może być formą
ekspiacji. Znane są przykłady wielu świętych, bardzo duchowo związanych z Bogiem a doświadczających ataków demonicznych, choćby nawet przykład siostry Eustachii, żyjącej
w Padwie, która od urodzenia aż do śmierci była opętana35,

społecznych: przez złe towarzystwo, złe widzenie świata”. Zatem do psychicznych przejawów opętania możemy zaliczyć: blokada umysłowa, intelektualna, czy samej woli; obsesje personalne, myśli czy impulsy skłaniające do załamania, rozpaczy czy pokusy samobójstwa. Innymi przejawami są
kręcenie się w miejscu czy zniecierpliwienie, a także zamiar opuszczenia
miejsca w którym dokonuje się modlitwa egzorcyzmu. Ogólnie można
powiedzieć, że psychiczne przejawy opętania charakteryzują się dezintegracją psychiki, a nawet rozdwojeniem jaźni, co może wywołać złe postawienie diagnozy, zamiast osobę „leczyć” z opętania, można te przejawy
uznać za fakt choroby psychicznej, zob. G. Amorth, Nowe wyznania egzorcysty, Częstochowa 1998, s. 69, M. Wolicki, Oznaki prawdziwego opętania,
Studia Pastoralne 7 (2011), s. 424-425.
34
Towarzyszącymi reakcjami u takich osób w czasie obecności złego
ducha są np. unieruchomienie ciała, milczenie, poruszanie tylko oczami.
Innymi reakcjami to: nie do pohamowania miotanie się, użalanie się, gdy
dotyka się stułą ich obolałych części, gdy się czyni znak krzyża, czy udziela
pokropienia wodą świeconą Charakter opętania określamy także na podstawie reakcji złego ducha na imiona święte. Zły duch nie chce ich słyszeć ani
ich wymawiać. Zastępuje innymi wyrażeniami, np. „On” – oznacza Boga
bądź Jezusa; „Ona” – Najświętszą Maryję Pannę. W przypadku silnego
zniewolenia, zły duch (jeśli jest wysokiego stopnia) wymawia imię Boga
czy Maryi z potwornymi bluźnierstwami, zob. G. Amorth, Wyznania egzorcysty…, s. 99-100.
35
Zob. M. Tosatti, Śledztwo w sprawie szatana, Kraków 2013, s. 43-44.
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błogosławionej Marceliny Darowskiej, obdarzonej nawet łaską mistycznego zjednoczenia36.
Czasem uwolnienie przychodzi po szczerej spowiedzi
i praktykowaniu życia duchowego. Innym razem osoba taka
przeżywa modlitwę uwolnienia, ale nierzadko osoba uwikłana
w konkretne praktyki okultystyczno-ezoteryczne przeżywa
swoje uwolnienie i jej droga jest długa, trwa kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Przedłużające się egzorcyzmy, skutki
uwikłania okultystycznego i związane z nimi cierpienie mogą
być powodem rezygnacji z życia duchowego, powodując
niechęcenie37.
Kierownictwo duchowe zatem wymaga jeszcze jednego
bardzo ważnego wymiaru w posługiwaniu. Chodzi o duchowość kierownika duchowego, który powinien być otwarty na
wymiar działania złego ducha. Problem jest o tyle istotny, że
dotyczy formowania człowieka do zbawienia. Kierownik duchowy kwestionujący problematykę obecności złego ducha
w życiu człowieka, nie rozumiejący prawideł demonologii
może często osobę uznać za chorą psychicznie. Zwraca na to
uwagę prof. Moabito, który twierdzi, badając przypadki wielu
swoich podopiecznych w szpitalach psychiatrycznych, że
wśród chorych umysłowo jest duży procent jeśli nie opętaZob. Siewca zwątpienia. Doświadczenia ataków złego w życiu
bł. Marceliny Darowskiej, Egzorcysta 1 (2014), s. 23-31.
37
Postawa zniechęcenia – jest to bardzo niebezpieczny stan duchowy,
którego konsekwencją najczęściej jest postawa rozpaczy. Zniechęcenie jest
postawą życiową, podającą się pokusie wycofania i rezygnacji z wysiłków
duchowych. Uleganie tej pokusie jest często przyczyną złego ducha, który
chce jeszcze bardziej pogłębić ten stan i go utrwalić. Rozpacz często może
nawet być przyczyną samobójstwa, zob. M. Piwnicki, Świętość
w codzienności. Świętość chrześcijanina w ujęciu ks. Franciszka Grudnioka
(1920-1998), Warszawa 2013, s. 262-263.
36
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nych, to z pewnością dręczonych przez Szatana. Dręczenie
wśród chorych umysłowo stanowi 65%38. Kierownik duchowy, który byłby zamknięty na uznawanie obecności osoby szatana nie spełnia warunków bycia towarzyszem takich osób.
Powinien być szczery wobec takiej osoby, nie podejmować się
kierownictwa duchowego, ewentualnie odesłać osobę do
kapłana bardziej zorientowanego w sprawach zniewolenia
duchowego.
Osoby uzależnione od złego ducha, w zależności od stopnia
zniewolenia na drodze swojego uwolnienia mogą korzystać
z kierownictwa duchowego. Kierownictwo duchowe nie jest
warunkiem zbawienia człowieka. Kierownictwo duchowe dopuszcza wyjątki i różne stopnie świętości człowieka i jego rozwoju duchowego. Niektóre dusze są nieskomplikowane i prostolinijne i nie potrzebują kierownictwa duchowego, potrafią
Bogu odpowiadać wielką miłością na jego dary (tak jak św.
Teresa z Lisieux)39. Znamy też przykłady wielu świętych, którzy poddawali swoje życie osądowi kierownika duchowego,
nikt bowiem nie jest dobrym sędzią we własnych sprawach.
Osoba uzależniona od złego ducha, prowadząca walkę
o swoją świętość, jest szczególnie narażona na ataki złego ducha. Szatan w sposób bardzo sprytny często wykorzystuje do
walki duchowej świat uczuć człowieka, jego emocji, czy relacji z innymi, próbuje ponadto dobro, które człowiek już wypracował, a więc jakiś odcinek drogi zniweczyć. Celem złego
jest zawrócić człowieka z obranej drogi prowadzącej do pełnego uwolnienia. Osoba poddana działaniom i taktyce złego ducha, nie znając prawideł życia duchowego może łatwo tę walkę przegrać. Kierownictwo duchowe jest posługą, która ma
38
39

Zob. M. Tosatti, Śledztwo w sprawie szatana…, s. 201.
Zob. J. Stierli, Sztuka kierownictwa duchowego…, s. 26-28.
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zapoznać człowieka z takimi obszarami życia duchowego jak
oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie; rozeznawanie duchów, strapienia i pocieszenia w codzienności, przygotowanie
do wypowiedzenia swoich grzechów przed spowiednikiem,
zerwanie z tak zwaną „podwójną przynależnością” od praktyk
okultystycznych czy ezoterycznych. Do kierownictwa duchowego będzie także należało wzbudzenie nadziei w momencie
próby i przyjęcie cierpienia i owocne go przeżywanie. Kierownictwo duchowe zatem wymaga również od osoby, która podejmuje się tej posługi wiedzy, roztropności, a przede wszystkim świętości.
Summary
A character of spiritual war fought by people addicted to an
evil spirit can be enriched with spiritual direction. Spiritual
direction, sometimes called companionship, is to help a person
addicted to an evil spirit open their heart to a spiritual companion. Finding a trusted person, who a person addicted to an
evil spirit can talk to about spiritual states, fights, worries, consolation, the world of spirits which they experience, is a kind
of therapy. However, spiritual direction, as the name itself indicates, is not a psychological therapy. It is intended to be spiritual discernment in such delicate matters as: tactics of evil
spirits towards people entangled in their action, showing their
wrong hints and above all else choosing the way of holiness
which a person addicted to an evil spirit has to review and renew. Spiritual direction ought to prepare a person for a close
relationship with Jesus in sacraments, personal prayer, by reading the word of God, ending difficult relations, especially
those which are infected with hurt and lack of forgiveness. A
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Funkcja postaw
w wychowaniu do mass mediów
Function of attitudes in bringing up for mass media
Media jako „czwarta władza” w Polsce kreują określony obraz rzeczywistości, który nie zawsze jest zgodny z prawdą.
Przejawem tego jest fakt, że środki społecznego przekazu wywierają dziś ogromny wpływ na kształtowanie ludzkich
postaw1
W ty miejscu warto zaznaczyć jak wielka rolę w przekazie
informacji i komentowaniu wydarzeń odgrywa dziennikarz.
Dla odbiorcy informacji, które przekazuje jest on swoistym
nauczycielem, wywierającym skuteczny wpływ na postawy
czytelników, słuchaczy i telewidzów, jednocześnie poszerzając
ich wiedzę.

* Rafał Orzech (ur.1979r.), mgr teologii (2004r.), publikacje artykułów
w tygodniku „Niedziela” w latach 2001-2002. Interesuje się teologią pastoralną, filozofią i bioetyką. Pochodzi z Barlinka, obecnie mieszka w Strzelcach Krajeńskich.
1
Jan Paweł II, Moja i Wasza Ojczyzna. Przemówienie Jana Pawła II do
biskupów polskich wygłoszone z okazji wizyty „Ad Limina Apostolorum”,
Warszawa 1998.
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Każda postawa człowieka ma określoną wartość. Jedna jest
dobra, inna zła. Zdefiniowanie postawy nie jest łatwe. Najprościej postawę można określić jako względnie trwałe, pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się człowieka do konkretnego przedmiotu (osoby, idei, rzeczy, zjawiska itp.) angażujące
w nim intelekt, wolę, uczucia i aktywność2.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na tak zwane cechy
podstawowe, jak np. treść, zakres, kierunek i trwałość, mające
wpływ na przebieg i dalsze losy konkretnej postawy. Treścią
postawy może być radio jako środek komunikowania masowego. Różnica w zakresie postawy telewizji jest widoczna w porównaniu z postawą wszelkich dostępnych mass mediów. Kierunek postawy wyraża się w skali ustosunkowania się (np.
wobec prasy), począwszy od pełnej akceptacji, przez obojętność aż do postawy wrogości3. Trwałość postawy jest zróżnicowana. Bywają postawy krótkotrwałe albo trwające wiele lat.
Postawa w życiu jednostki zarówno indywidualnym, jak
i społecznym spełnia cztery podstawowe funkcje: przystosowawczą, obronną, ekspresywną, poznawczą. Funkcja przystosowawcza pozwala, dzięki odpowiednim postawą pozytywnym,
potęgować wpływ, który rozwija jednostkę4. Funkcja obronna
chroni człowieka przed sytuacjami, które mogłyby doprowadzić go do niebezpiecznych frustracji i pogłębienia kompleksó5. Funkcja ekspresywna pokazuje jednostkę z jej najważniejszymi wartościami, akcentując otaczającej nas rzeczywistości.
Jak dzielą się postawy? To pytanie stawiamy sobie na samym początku naszych analiz. Dokonując klasyfikacji postaw
2
3
4
5

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 128.
A. Lepa, Media a postawy, Łódź 2002, s. 129.
Tamże, s. 129.
Tamże, s. 129.
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bierzemy pod uwagę ich cechy podstawowe. Ze względu na
ich treść postawy dzielą się na: religijne, moralne, społeczne,
estetyczne, rodzicielskie, macierzyńskie, ojcowskie, synowskie. W zależności od przedmiotu wyróżniamy postawy personalne (wobec Boga, jednostki i grupy) oraz postawy rzeczowe
(np. wobec sztuki, idei, doktryny, pieniędzy, kariery). Patrząc
na kierunek postawy wyodrębniamy postawy pozytywne i negatywne, czasami postawy neutralne. Jeśli za podstawę podziału postaw weźmiemy siłę to możemy mówić o postawach
słabych, przeciętnych i silnych. Ze względu na trwałość postawy dzielimy na bardzo trwałe, trwałe i nietrwałe.
Po klasyfikacji postaw przejdę teraz do szczegółowej analizy postaw negatywnych kreowanych przez mass media. Przyglądając się często debatom telewizyjnym i programom publicystycznym w telewizji publicznej i stacjach komercyjnych
możemy wyróżnić zasadniczo trzy takie postawy: postawę
uległości wobec propagandy, postawę makiawelizmu i postawę zgody na manipulacje sobą.
Postawa uległości wobec propagandy wywiera we współczesnym świecie ogromny wpływ na kształtowanie osobowości człowieka. Taką postawę kreują dziś środki masowego
przekazu a w szczególności prasa, radio i telewizja. Na czym
więc polega postawa propagandy? Ogólnie mówiąc polega
ona na dawaniu wiary tym treściom, które na dany temat przekazują publicznie uczestnicy propagandy. Po czym współczesny człowiek jest w stanie rozpoznać, że ma do czynienia z postawą propagandy?
Wśród wielu czynników świadczących o tym, że mamy do
czynienia z postawą propagandy trzy z nich mają duże znaczenie. Pierwszy z czynników to brak tak zwanego zdrowego krytycyzmu przy o ocenianiu treści jakie przekazują nam środki
masowego przekazu. Jednostka odznaczająca się taką cechą
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przyjmuje w całości i bez zastrzeżeń oficjalnie lub publicznie
zapewnienia władz, które nie zawsze są zgodne z prawdą. Taka
osoba w wyrobieniu sobie opinii na dany temat sięga zazwyczaj po jedną gazetę lub słucha informacji z jednej stacji telewizyjnej. W takiej sytuacji trudno jest dokonać weryfikacji,
czy treści przekazywane przez media są prawdziwe.
Drugim czynnikiem charakteryzującym postawę uległości
wobec propagandy jest daleko posunięta naiwność polityczna.
Osoba z takim symtonimem łatwo wierzy wszelkim komentarzom politycznym, a nawet zwykłym informacjom. Taka postawa była charakterystyczna dla czasów komunizmu, kiedy to
partie polityczne werbowały dla swoich szeregów nowych
członków6.
I trzeci czynnik to przypisywanie mediom dużego autorytetu. Osoby takie nie podważają informacji, które przekazuje im
radio i telewizja czy nawet prasa. Uważają, że skoro media
taką treść informacji przekazały to znaczy, że jest ona prawdziwa i nie do zakwestionowania i nie można dokonywać innego źródła informacji przekazanej przez media.
Kolejną postawą negatywną jest tak zwana postawa makiawelizmu. Na początku spróbujemy wyjaśnić hasło makiawelizm. W słowniku wyrazów obcych z 1995 roku zawarte jest
hasło „makiawelizm” w dwóch znaczeniach: jako koncepcja
polityczna oparta na zasadzie: „cel uświęca środki”, w potocznym znaczeniu jako „postawa charakteryzująca się cynizmem, obłudą i brakiem skrupułów w dążeniu do osiągnięcia
celu”7.
Po czym jesteśmy w stanie poznać, że dana osoba przybiera
w swoim postępowaniu i zachowaniu postawę makiawelizmu?
6
7

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 132.
Słownik wyrazów obcych, red. E. Soból, Warszawa 1995, s. 679.
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Po jej symptomach. Do najważniejszych symptomów tej postawy zaliczamy: brak bezinteresownej, doraźnej pomocy
ludziom (liczy się własny interes lub interes partii politycznej), instrumentalne traktowanie drugiego człowieka-człowiek
potrzebny do zrealizowania określonych celów, makiawelizm
jest antytezą empatii, osoba z taką postawą lekceważy sobie
prawa i oczekiwania innych ludzi, a swoje sprawy wysuwa na
pierwszy plan, na sam szczyt, makiawelista żyje w zakłamaniu, przyjmuje tylko półprawdę, która jest dla niego wygodna,
nie liczy się z opiniami innych ludzi, a także nie cieszy się
w swoim środowisku sympatią.
Dużą rolę w tej postawie odgrywa wola, której podporządkowany jest intelekt. Uczucia w tej postawie są podległe woli.
Dzięki nim makiawelista łatwiej pokonuje przeszkody w osiąganiu zaplanowanych celów8. To co on przeżywa można porównać do ryzyka jakie jest związane z hazardem. Jest to także
pewnego rodzaju zemsta, odegranie się na doznane wcześniej
przejawy nieżyczliwości czy wrogości. W tej postawie wszystkie chwyty są dozwolone. Widzimy to choćby w wielu rolach
odgrywanych przez aktorów w filmach. Niepokojące jest także
i to, że kreskówki dla dzieci ukazują taką postawę często posługując się oszustwem i nieprawdą, aby tylko pokonać przeciwnika. Taka postawa jest pokazywana poprzez programy
i teksty drukowane, a nawet kreowana przez rodziców dziecka, którzy pozwalają mu na oszukiwanie innych i jak często
mówią: „by dawał sobie radę w życiu”.
Ostatnią z omawianych w tym artykule postaw negatywnych jest postawa zgody na manipulacje sobą. Na początku
omawiania tej postawy odwołajmy się do słów Jan Pawła II
wygłoszonych w 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu.
8

A. Lepa, Media a postawy, Łódź 2002, s. 96.
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Papież powiedział wtedy, iż dąży się, aby przyzwyczaić człowieka, że jest przedmiotem wielorakiej manipulacji […], odebrać mu w końcu podmiotowość i nauczyć życia jako także
swoistej manipulacji samym sobą9. Manipulowanie sobą rodzi
w człowieku trwałą postawę do takich zachowań, które będą
odpowiadały jego aktualnym potrzebom i zachowaniom.
Skłonność do ulegania manipulacji sobą tkwi w psychice człowieka. Na czym zatem polega owa postaw? Najprościej mówiąc postawa zgody na manipulację sobą, polega na tym, że
człowiek traktuje doznawaną manipulację jako osobiste dobro,
a nawet jako wygodny sposób na życie10.
Analizując taka postawę należy wyróżnić cztery symptomy,
które ją charakteryzują. Człowiek przyjmując taka postawę
staje się obojętny wobec własnej podmiotowości. Często można spotkać się z takim stwierdzeniem, że taka manipulacja
sobą ułatwia człowiekowi życie, daje bezpieczeństwo i stanowi swoista ochronę przed przeszkodami w osiąganiu konkretnych celów. Osoby z taką postawą często się jej wypierają, zaprzeczają, mówią, że ona nie istnieje, ich nie dotyczy. Człowiek
ulegający wpływom takiej manipulacji sobą często pada ofiarą
manipulacji ze strony mediów. Media wykorzystują jego osobę do zabiegów manipulacyjnych.
Każdą z postaw zarówno ta pozytywną jak i negatywną
kształtują określone czynniki, które zostaną teraz omówione.
Na początku dokonamy podziału tych czynników na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą czynniki indywidualne, a do
drugiej czynniki społeczno-kulturowe. Do czynników indywidualnych zaliczamy: wpływ potrzeb, zdobytą wiedzę, życiowe
A. J. Nowak, Wolność. Manipulacja. Kierownictwo, Wrocław 1992,
s. 29-45.
10
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 138.
9
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doświadczenie, inteligencję, charakter, temperament, a także
kondycje psychiczną, życie religijne i moralne11.
Znacznie liczniejszą grupę stanowią czynniki społeczno-kulturalne, które zostaną teraz szerzej omówione. Duży nacisk na kształtowanie określonych postaw u człowieka wywiera kultura. Wpływ dzieł sztuki, języka, nauka, głoszona
doktryna, obyczaje, system społeczny i polityczny, respektowanie prawa lub tolerowanie bezprawia wpływa na określone
postawy jakie przyjmuje człowiek w określonym środowisku,
warunkach i czasie w jakim się znajduje Człowiek jako byt
osobowy stanowi najmocniejszy czynnik oddziałujący na postawy. W tym miejscu warto przywołać pojęcie interakcji, które to wchodzi każdy człowiek podczas nawiązania kontaktu
z drugim człowiekiem. Duże znaczenie w kształtowaniu postaw ludzkich ma wychowanie. To od wychowawcy w dużej
mierze zależy jakie wzorce i postawy przekaże człowiekowi,
szczególnie temu który się dopiero rozwija, wkracza w okres
dojrzewania.
Podsumowują artykuł „Funkcja postaw w wychowaniu do
mass mediów” warto odwołać się do nr 1 Instrukcji duszpasterskiej o przekazie społecznym „Aetatis nova”. Czytamy
w nim, że: nie ma dziś takiego miejsca, w którym, w którym nie
daje się odczuć wpływu środków przekazu na postawy religijne
i moralne, na systemy polityczne i społeczne czy na
wychowanie12.
Młodzi ludzie często w swoim zachowaniu odwołują się do
określonych postaw. Biorąc z nich przykład, naśladują je. MeA. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 139.
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym „Aetatis nova”, L Osservatore Romano”,
1992, nr 6 (wyd. polskie).
11

12
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dia przekazują określone informacje, zwłaszcza relacjonując
pewne wydarzenia na żywo pokazują pewne wzory postaw. Są
one szybko przyswajane przez młodych odbiorców informacji,
a następnie wcielane przez nich w życie codzienne, w tym
i w życie religijne. Widzimy zatem duży wpływ środków społecznego przekazu na postawy. Media w przekazie określonych informacji powinny dążyć do przekazania takich informacji, które będą kształtowały w wychowankach odpowiednie
postawy pozytywne, a eliminowały postawy negatywne, które
są szkodliwe dla rozwoju osobowości człowieka.
SUMMARY
Article „Function of attitudes in bringing up for mass media” is discussing attitudes of different kind appearing in the
social life. After sfont clasiification put, analysis of negative
attitudes is taking place in detal discussed negative attitudes
are remainning so as: the attitude of the submissiveness towards the propaganda, the attitude of the machivellianism and
the attitude of theagreement on the manipulation of oneseif. At
the end of the article discussend factors which positive and negative attitudes are shaping are remainning.
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Wprowadzenie do badań
nad zjawiskiem usamodzielnienia
The brief summary of studies on the phenomenon
of empowerment
Usamodzielnienie w miejscu pracy
Pojęcie „usamodzielnienie”1 (ang. empowerment) po raz
pierwszy zostało użyte w 1968 roku przez Freire2, filozofa
i nauczyciela. Wspomniany autor zaprezentował wówczas
własny program nauczania – model edukacji wyzwalającej
(ang. empowerment education model). Głównym założeniem
proponowanego modelu było zachęcenie uczniów do zaangażowania się w proces nauczania, poprzez stworzenie im możliwości bycia wysłuchanym, dialogu i działania3. Jednak jego
idea okazała się być bardziej uniwersalna i pojęcie „usamo* Joanna Świderska – magister psychologii, licencjat z matematyki;
doktorantka w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; zajmuje się problematyką uzależnień oraz zastosowaniem
metod statystycznych w psychologii
1
Polskie tłumaczenie tej nazwy zaproponowane przez autorkę nie jest
jeszcze ogólnie przyjęte.
2
P. Freire, Pedagogy of the oppressed, The Salisbury Press, New York 1974.
3
Por. tamże.
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dzielnienie” zaczęło występować coraz częściej i w coraz bardziej różnorodnych dziedzinach.
Rappaport4 jest jednym z pierwszych badaczy, który wprowadził pojęcie usamodzielnienia na grunt psychologii. Wspomniany autor definiuje je jako „proces uzyskania możliwości
albo bycia zdolnym do podjęcia niespecyficznych działań pod
wpływem oddziaływania zwierzchnika albo autorytetu w tym
konkretnym działaniu, zaś w przeciwieństwie do wszystkich
innych5”. Autor podkreśla również wielowymiarowy charakter
omawianego konstruktu, który łączy „dążenie do poprawy
własnego życia oraz demokratyczny współudział w życiu społecznym”6. Jednak najbardziej istotne jest jego przekonanie, że
„usamodzielnienie” powinno zostać głównym obszarem zainteresowania psychologii społecznej. Rappaport precyzuje, że
w tym jednym terminie zawarta jest cała gama zjawisk, które
badacze chcą zbadać i zrozumieć7. Niestety, jego stanowisko
nie znalazło wówczas kontynuatorów.
W tym samym czasie, pojęcie „usamodzielnienia” wystąpiło na gruncie zarządzania, jako element procesu zwiększającego efektywność firmy8. Jednak pomimo wzrastającego wśród
badaczy, jak i praktyków tamtego okresu, zainteresowania
wspomnianym zjawiskiem, jego podstawy teoretyczne pozostawiały wiele pytań. Wychodząc naprzeciw potrzebie dopreJ. Rappaport, Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward o Theory for Community Psychology, American Journal of Community Psychology, 15(2; 1987), s. 121–148.
5
Por. tamże, s. 129.
6
Por. tamże, s. 121.
7
Por. tamże.
8
J. A. Conger & R. N. Kanungo, The empowerment process: integrating theory and practice, Academy of Management Review 13(3; 1988),
s. 471–482.
4
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cyzowania terminu „usamodzielnienie”, Conger i Kanungo9
zdefiniowali go, jako „proces zwiększania poczucia własnej
skuteczności wśród pracowników poprzez określenie zjawisk,
które sprzyjają poczuciu bezradności, oraz zminimalizowanie
ich wpływu przez wdrażanie formalnych i nieformalnych technik zapewniających skuteczny przepływ informacji”. Istotą takiego ujęcia zjawiska „usamodzielnienia” jest przedstawienie
go jako procesu motywacyjnego związanego z poczuciem
własnej skuteczności10.
Ponadto Conger i Kanungo11 zaprezentowali schemat procesu „usamodzielniania”, który został później rozwinięty w ramach psychologii poznawczej przez Thomasa i Velthous12. Poznawczy
model
„usamodzielnienia”
nawiązuje
do
behawioralnego podejścia rozumienia procesu społecznego
uczenia się (modelu: bodziec – organizm – zachowanie – konsekwencje), ale ponadto odnosi się także do aspektów intrapersonalnych. Thomas i Velthouse zdefiniowali usamodzielnienie,
jako „wewnętrzną motywację zadaniową” (ang. intrinsic task
motivation)13, opartą na czterech podstawowych wymiarach14:
• internalizacji celów (ang. meaning), odnoszącej się do relacji
pomiędzy celem a przekonaniami i wartościami jednostki,
Por. tamże, s. 474.
Por. A. Bandura, & R. E. Wood, Effect of Perceived Controllability
and Performance Stiards on Self-regulation of Complex Decision, Journal
of Personality and Social Psychology 56(5, 1989), s. 805–814.
11
Por. J. A. Conger & R. N. Kanungo, The empowerment process...
12
K. W. Thomas & B. A. Velthouse, Cognitive Elements of Empowerment: An „Interpretive” Model of Intrinsic Task Motivation, Academy of
Management Review 15(4; 1990), s. 666–681.
13
Por. tamże, s. 668.
14
Por. J. A. Conger & R. N. Kanungo, The empowerment process...
i K. W. Thomas & B. A. Velthouse, Cognitive Elements of Empowerment...
9

10
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• poczuciu kompetencji (ang. competence), rozumianym jako
przekonanie jednostki do umiejętnego podejmowania działań; jest to odpowiednik poczucia własnej skuteczności15,
• samostanowieniu (ang. self-determination), które rozumiane jest jako poczucie autonomii w podejmowaniu i wykonywaniu działań,
• poczuciu wpływu (ang. impact) odnoszącym się do odczuwanego stopnia oddziaływania na własne życie.
Przedstawiony teoretyczny model „usamodzielnienia”
opracowany przez zespoły Conger i Kanungo oraz Thomas
i Velthouse został empirycznie potwierdzony badaniami przeprowadzonymi przez Spreizer16. Co więcej, wspomniana autorka zainicjowała prace nad stworzeniem i wdrożeniem nowego narzędzia do pomiaru poziomu „usamodzielnienia”
w miejscu pracy. Spreizer przeprowadziła również badania
nad wpływem właściwości struktury organizacyjnej na poziom
„usamodzielnienia” pracowników. Pozwoliły one stwierdzić,
że „usamodzielnianie” pracowników zależy od dwóch elementów: z jednej strony od umiejętnego i skutecznego oddziaływania na wymienione cztery wymiary poznawcze, zaś z drugiej – od tego, czy pracownik postrzega swojego pracodawcę,
jako stwarzającego możliwości do usamodzielnienia bądź

Por. A. Bandura, & R. E. Wood, Effect of Perceived Controllability….
Por. G. M. Spreizer, Psychological Empowerment in the Workplace:
Dimensions Measurement and Validation, Academy of Management Journal 38(5; 1995), s. 1442–1465; G. M. Spreizer, Social Structural Charakteristics of Psychological Empowerment, Academy of Management Journal
39(2; 1996), s. 483–504 i G. M. Spreitzer,. Taking stock: A review of more
than twenty years of research on empowerment at work, w: Hibook of organizational behavior., red. J. Barling & C. L. Cooper, Thousi Oaks – Sage
2008, s. 54–72.
15

16
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nie17. Innymi słowy, proces zwiększania poziomu usamodzielnienia pracowników wiąże ze sobą zachowanie przełożonego
lub pracodawcy oraz poznawczy potencjał pracownika.
W konsekwencji, proces „usamodzielniania” podwładnych
może być skuteczny tylko wtedy, gdy pracownik będzie się
rozwijał w ramach czterech wymienionych wymiarów poznawczych oraz gdy powstałe zmiany zostaną zainicjowane
przez działania podjęte przez przełożonego18.
Usamodzielnienie w służbie zdrowia
Inną dziedziną podejmującą problematykę „usamodzielnienia” jest medycyna, która rozpatruje je w kontekście korzyści,
jakie pacjent może uzyskać w trakcie leczenia. Wallerstein
i Bernstein19 jako jedni z pierwszych zastosowali w ramach
edukacji zdrowia model zaproponowany przez Freire’ę. Wykorzystali model edukacji wyzwalającej do opracowania programu prewencyjnego dotyczącego uzależnień, skierowanego
do młodzieży licealnej. Pozytywne skutki ich programu dowiodły, że jest to słuszna ścieżka dla dalszych badań. Należy
jednak podkreślić, że w tym ujęciu, „usamodzielnienie” traktowane jest jako proces, a nie cecha.
Współcześnie, główną ideą stymulowania usamodzielnienia pacjentów jest przekonanie ich do posiadania znaczącego
Por. G. M. Spreizer, Social Structural Charakteristic… i G. M. Spreitzer,. Taking stock…
18
Por. M. Lee & J. Koh, Is empowerment really a new concept?, The International Journal of Human Resource Management 12(4; 2001), s. 684–695.
19
N. Wallerstein & E. Bernstein, Empowerment education: Freire’s
ideas Adapted to health education, Health Education and Behaviour, 15(4;
1988), s. 379–394.
17
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wpływu na własny stan zdrowia, podejmowaną terapią oraz
własne życie, mimo doświadczanej choroby. W literaturze
międzynarodowej najwięcej doniesień z wdrażania takiego podejścia do terapii dotyczy pacjentów chorych na cukrzycę.
Funnell, Anderson, Arnold, Barr, Donnelly, Johnson, Taylor
-Moon i White20 zaprezentowali nowe założenia terapii, które
ich zdaniem miały zrewolucjonizować opiekę zdrowotną cukrzyków. W rzeczywistości wprowadzili oni ideę Rappaporta,
dotyczącą „usamodzielnienia”, w ramach edukacji zdrowotnej
pacjentów z cukrzycą. Jednak pomimo dokładnego omówienia
kroków opracowanej przez nich procedury, była ona błędnie
rozumiana lub nawet błędnie wykorzystywana21.
Pojawiły się też pierwsze doniesienia z badań nad pacjentami z chorobami przewlekłymi. McAllister, Dunn, Payne, Davies i Todd22 podjęli pierwsze próby uwzględniania poziomu
„usamodzielnienia” w ramach terapii osób chorych przewlekle
oraz stworzenia narzędzia do pomiaru tego poziomu. W swojej
pracy zwrócili uwagę na najważniejsze problemy związane
z tak postawionymi zadaniami, jak na przykład brak jednoznacznej definicji pojęcia czy brak odpowiedniego narzędzia
do jego pomiaru. Co więcej, MCAllister i inni zaproponowali
wielowymiarowy model „usamodzielnienia”, zawierający
M. M. Funnell, R. M. Anderson, M. S. Arnold, P. A. Barr, M. Donnelly, P. D. Johnson,, D. Taylor-Moon i N. H. White, Empowerment: An
Idea Whose Time Has Come in Diabetes Education. The Diabetes Educator
17(1; 1991), s. 37–41.
21
or R. M. Anderson, & M. M Funnell, Patient empowerment: Myths and
misconceptions. Patient Education and Counseling 79(3; 2009), s. 277–282.
22
M. McAllister, G. Dunn, K. Payne, L. Davies i Ch. Todd, Patient
empowerment: The need to consider it as a measurable patient-reported
outcome for chronic conditions. BMC Health Services Research, 12(1;
2012), 157.
20
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następujące wymiary: kontrolę: poznawczą (ang. cognitive
control), decyzyjną (ang. decisional control), behawioralną
(ang. behavioural control) i emocjonalną (ang. emotional regulation) oraz nadzieję na przyszłość (ang. hope for the future). Autorzy podkreślają także potrzebę opracowania uniwersalnego narzędzia do pomiaru poziomu „usamodzielnienia”23.
W odpowiedzi na tak postawiony problem, Small, Bower,
Chew-Graham, Whalley i Protheroe24 podjęli próbę skonstruowania narzędzia do pomiaru poziomu „usamodzielnienia” dla
pacjentów z chorobami przewlekłymi. Pierwotna wersja kwestionariusza, opracowana na podstawie dostępnej literatury,
zawierała pięć wymiarów: tożsamość (ang. identity), wiedzę
i zrozumienie (ang. knowledge and understanding), poczucie
kontroli (ang. personal control), poziom poczucia decyzyjności (ang. decision-making) oraz uwzględnianie innych pacjentów z chorobami przewlekłymi (ang. enabling other patients
with long-term conditions)25. Niestety, na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzona została jedynie trójwymiarowa struktura „usamodzielnienia”. Dwa czynnik zostały określone jako: pozytywne nastawienie i poczucie kontroli (ang.
positive attitude and self control) oraz wiedza i przekonanie
we własne decyzje (ang. knowledge and confidence in decision
making). Trzeci zawierał zbyt szeroki zakres pozycji, aby mógł
być jednoznacznie nazwany.
Niestety do tej pory opisano niewiele prób uwzględniania
poziomu usamodzielnienia w terapii osób uzależnionych.
Por. tamże.
N. Small, P. Bower, C. A. Chew-Graham, D. Whalley i J. Protheroe,
Patient empowerment in long-term conditions: development and preliminary
testing of a new measure. BMC Health Services Research, 13(1; 2013), 263.
25
Por. tamże, s. 9.
23
24
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Tajwańscy naukowcy Yeh, Che, Lee i Horng26 na podstawie
wywiadów przeprowadzonych z członkami Anonimowych Alkoholików stwierdzili, że kluczowym czynnikiem decydującym o decyzji osoby uzależnionej o podjęciu terapii jest utrata
poczucia kontroli. Zaś w wytrwaniu w tej decyzji pomaga proces stymulowania usamodzielnienia, składający się z trzech
etapów: przewartościowania (ang. repositioning), uwolnienia
(ang. realising) i aktywnego dzielenia się (ang. active sharing). Co więcej, ze względu na zwiększony poziom „usamodzielnienia” ich samoocena, umiejętności oraz wiedza uległy
gwałtownej poprawie. W związku z tym, Yeh, Che, Lee i Hong
zalecają włączenie problematyki “usamodzielniania” w terapie
po-odwykowe alkoholików27.
Pojawiły się także obiecujące badania Wood, EnglanderGolden, Golden i Pillai28 dotyczące treningu „Powiedz wprost”
(ang. Say it Stright) – nowej metody terapii uzależnień –
uwzględniającej pozytywne wzmacnianie usamodzielniania.
Badacze przez pięć tygodni (dwa razy tygodniowo) pracowali
z grupą 26 pacjentów posiadających różne uzależnienia (od alkoholu i innych substancji, od seksu, jedzenia, zakupów i hazardu). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że u pacjentów
objętych programem nastąpiło istotne zwiększenie poziomu
usamodzielnienia i poziomu własnej wartości, zaś jakość ich
życia uległa poprawie. Sukces przeprowadzonych badań
M. Y. Yeh, H. L. Che, L.W. Lee i F. F. Horng, An empowerment process successful recovery from alcohol dependence, Journal of Clinical Nursing, 17(2008), s. 921-929.
27
Por. tamże.
28
T. E. Wood, P. Englier-Golden, D. E. Golden,i V. K. Pillai, Improving
addictions treatment outcomes be empowering self and others, International
Journal of Mental Health Nursing 19(2010), s. 363-368.
26
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świadczy o potrzebie kontynuowania ich w zdecydowanie
szerszej skali, co też podkreślają sami autorzy.
Nawiązując do międzynarodowych badań nad uwzględnieniem „usamodzielnienia” w terapii cukrzyków czy osób z chorobami przewlekłymi, można mówić o istotnych pozytywnych
zmianach.. Pacjenci są bardziej świadomi swoich problemów
zdrowotnych, a dzięki temu stają się bardziej zaangażowani
we własną terapię. Innymi korzyściami, płynącymi z lepszego
zrozumienia i stosowania „usamodzielnienia”, mogą być:
wyższe poczucie własnej skuteczności, silniejsze poczucie
kontroli czy poprawa jakości życia. Należy jednak pamiętać,
że „usamodzielnienie” to także „coś” więcej – to również
zmiana środowiska29.
Perspektywy dla dalszych badań
Głównym problemem związanym z prowadzeniem badań
nad zjawiskiem „usamodzielnienia” jest to, że jest ono aktywnie praktykowane, podczas gdy naukowa dyskusja nad naturą
i znaczeniem tego pojęcia dopiero się zaczęła30. Prawdopodobnie dlatego też większość badań poświęconych „usamodzielnieniu” w obszarze zdrowia (i nie tylko), postrzega je jako
proces przynoszenia istotnych korzyści31. A przecież badania
nad „usamodzielnieniem” rozumianym jako cecha czy psychologiczna dyspozycja powinny już dawno być przeprowadzone. Dlatego też, tak kluczowe jest uzupełnienie tego braku.
Por. N. Wallerstein & E. Bernstein, Empowerment education…
Por. M. M. Funnell i in., Empowerment: An Idea Whose….
31
Por. P. A. Tengland, Empowerment: A Conceptual Discussion. Health
Care Analysis, 16(2; 2008), s. 77-96.
29
30
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Po drugie, pomimo wielu międzynarodowych badań poświęconych omawianemu zagadnieniu, w dalszym ciągu nie
dokonano satysfakcjonującej operacjonalizacji poziomu usamodzielnienia, pozwalającej na jego trafny i rzetelny pomiar
w terapii, w szczególności terapii osób uzależnionych. Tym samym, opracowanie takiego narzędzia ma kluczowe znaczenie,
gdyż bez niego dalsze badania nie będą mogły być przeprowadzone. Warto zaznaczyć, że wspomniane narzędzie do pomiaru poziomu usamodzielnienia może stanowić przełom w terapii, nie tylko uzależnień. To przekonanie wynika z idei
„usamodzielnienia”, która dotyczy nie tylko zwiększania zaangażowania pacjenta w stawanie się „zdrowszym”, ale także
uczy jak żyć i radzić sobie ze słabościami czy ograniczeniami,
jakie niesie ze sobą ich choroba.
Na koniec, należy zwrócić uwagę, że usamodzielnienie
jako cecha jest na tyle dynamicznym zjawiskiem, że można
próbować – poprzez właściwie opracowane treningi – zwiększać jej nasilenie. Zaś im wyższy poziom usamodzielnienia,
tym silniejsze dążenie do realizacji daleko postawionych celów, jakimi w przypadku osób uzależnionych czy chorych są
zdrowie oraz dobrostan osobowościowy. Tym samym, większość badań nad zjawiskiem „usamodzielnienia” będzie cechował efekt utylitarny w postaci empirycznie potwierdzonych podstaw teoretycznych, stanowiących fundament do
późniejszego opracowania specjalistycznych treningów, prowadzących do zwiększania poziomu usamodzielnienia.
Summary
Finally, it should be noted that independence as feature is
dynamic enough phenomenon that you can try-by properly de140
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signed training-to increase its severity. And the higher the level
of self-empowerment, including stronger efforts to implement
the objectives in the case that far addicts or patients are health
and welfare of the personality. Thus, most of the research on
the phenomenon of „self-empowerment” will show the effect
of utilitarian in the form of evidence-based theoretical basis,
forming the Foundation for later development of specialized
training, leading to the increasing level of self-empowerment.
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„... u mnie teologia wyrasta
z duszpasterstwa”
Lucio Gera – „nauczyciel teologii” papieża Franciszka
Wybór papieża Franciszka 13 marca 2013 wzbudził żywe
zainteresowanie Kościołem w Ameryce Łacińskiej i jego teologią. Wybór imienia przez papieża implikuje pewien program. Znaki i gesty, jakie uczynił nowy papież już na samym
początku pontyfikatu: zamieszkanie w domu dla gości Santa
Marta, bliskość i liczne spotkania ze zwykłymi ludźmi, celebracja wielkoczwartkowych uroczystości w areszcie rzymskim, nowy ton przemówień czy wreszcie programowej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, z których wyraźnie
tchnie duch Ewangelii – wszystkiego tego nie sposób zrozumieć bez latynoamerykańskiego kontekstu.

Autorka jest profesorem dogmatyki i teologii fundamentalnej na Uniwersytecie w Osnabruck – przyp. tłum.
1
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Odkrycie teologii latynoamerykańskiej – teologii
zrośniętej z duszpasterstwem
Czy po papieżu-teologu Benedykcie XVI, który jeszcze jako
prefekt Kongregacji Nauki Wiary przyczynił się w połowie lat
80. minionego stulecia do upadku latynoamerykańskiej teologii
wyzwolenia przez nałożenie choćby sankcji dyscyplinarnych
na jej czołowych teologów, jak Leonarda Boffa OFM, Jona
Sobrino SJ oraz Gustavo Gutierreza OP – teraz nowy papież
z Ameryki Łacińskiej zrehabilituje teologię wyzwolenia?
Pierwsze reakcje teologów związanych z teologią wyzwolenia
po pamiętnym wyborze wskazywały na pojawienie się długo
nieobecnej wiosny. Spotkanie peruwiańskiego teologa Gustavo
Gutierreza z papieżem, do jakiego doszło za pośrednictwem
prefekta Kongregacji Nauki Wiary Gerharda Ludwiga Mullera,
niektóre południowoamerykańskie media interpretowały właśnie jako wyraz rehabilitacji inkryminowanej teologii2.
Bliższy wgląd w osobę papieża Franciszka ujawnia właśnie
obecność elementów teologii wyzwolenia. W polu widzenia
zaznacza się bowiem specyfika teologii argentyńskiej, zasadniczo nieznanej w obszarze języka niemieckiego. Argentyńska
teolożka Virginia R. Azcuy wskazuje, że często „utożsamia się
teologię latynoamerykańską z ‘teologią wyzwolenia’ (...).
Tymczasem różne kierunki teologii wyzwolenia w żaden sposób nie obejmują – mimo swej wagi i popularności – całej pełni i bogactwa form, rozwijanych przez poszczególnych autorów przynależących do różnych kręgów kulturowych
Kontynentu. Teologia latynoamerykańska nie doznała także
większych wpływów ze strony obcych teologii, zachowując
Por. np. <http://amerika21.de/2013/09/88889/papst-befreiungstheologe> (z 9.12.2013).
2
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tym samym własną specyfikę. Argentyna jest zatem krajem
odznaczającym się całkowicie niezależnym myśleniem
teologicznym3.”
Nie oznacza to jednak, aby teologię argentyńską, której wybitnym przedstawicielem jest zmarły 7 sierpnia 2012 ks. Lucio
Gera, nauczyciel i przyjaciel kardynała Jorge Mario Bergoglio
SJ, wielokrotny dziekan wydziału teologicznego Pontyficia
Universidad Santa Maria de los Buenos Aires, należący do
(po)soborowego pokolenia, podobnie jak Joseph Ratzinger,
Karl Lehmann, Peter Hunermann czy Walter Kasper, nie można było zaliczyć do teologii wyzwolenia. Filozof i teolog Juan
Carlos Scannone SJ, kolega papieża Franciszka, a równocześnie kolega Lucio Gera oraz Marcelo Gonzalez – uczeń Gera,
w swych studiach nad najnowszą historią teologii argentyńskiej zwrócili uwagę na wpływ, jaki teologia latynoamerykańska wywarła na Sobór Watykański II czy II Zgromadzenie
Ogólne Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Medellm (1968)
i zaliczyli Lucio Gera do pierwszego pokolenia teologii
wyzwolenia4.
Na tle szkicowo zarysowanej specyficznie argentyńskiej sytuacji kulturalnej, społecznej i politycznej teologia wyzwolenia przedstawiona jest tam jako „teologia del Pueblo” („teoloVirginia R. Azcuy, Theologie vor der Herausforderung der Armut.
Eine lateinamerikanische Per- spektive aus der Sicht der Frauen, w: ZMR
87 (2003) 264-281, 264.
4
Por. Juan Carlos Scannone, Theologie der Befreiung – Charakterisierung, Stromungen, Etappen, w: Karl H. Neufeld (Hg.), Probleme undPerspektiven dogmatischer Theologie, Dusseldorf 1986, s. 401-439; także:
Carlo Galli, La teologia latinoamericana de la cultura en las visperas del
Tercer Milenio, w: Luciano Mendes de Almeida, Enrique V. Iglesias, Juan
Noemi, El futuro de la reflexión teológica en America Latina, Bogota 1996,
s. 243-362.
3
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gia ludu”), która w mniejszym stopniu sięga do instrumentów
analizy społecznej – bliskiej marksistowskim teoriom społecznym - bardziej za to do analiz kulturowych czy do religijności
ludowej, mocno związanych z literaturą i sztuką. Gdy papież
Franciszek w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma „La Civilta Catholica” wymienia największy argentyński epos narodowy Martin Fierro Jose Hernandeza, poezję Nino Costa, Il
grande esodo Luigi Orsenigo czy wielką powieść Adan Buenosayres Leopoldo Marechal, to tym samym wskazuje na
źródła, jakie przyczyniły się do rozwoju latynoamerykańskiej
filozofii i teologii5.
Lucio Gera jest najwybitniejszym przedstawicielem owego
kształtu teologii wyzwolenia – zapoznanej w kręgu kultury północnoatlantyckiej, gdzie znani są jedynie bracia Leonardo i Clodovis Boff, Gustavo Gutierrez i Jon Sobrino, natomiast zupełnie
obca pozostaje teologia Delty La Plata. Dzięki obecnemu papieżowi teolog ten, dla którego kardynał Bergoglio żywił wielki
szacunek i sympatię, może stać się znany. Wyrazem tych uczuć
jest choćby decyzja pochowania szczątków ks. Gera w katedrze
w Buenos Aires (8 sierpnia 2012), a więc w miejscu pochówku
zarezerwowanym biskupom argentyńskim. Na nagrobku Lucio
Gera kardynał Bergoglio polecił umieścić napis: „Maestro en
teologia”. Ma to upamiętniać nie tylko jego pobyt w Rzymie
w latach 60. i udział w Soborze Watykańskim II, a także jego
uczestnictwo w konferencjach w Me- dellm (1968) i Puebla
(1979), ale nade wszystko wielki wkład dla teologii, jaki położył w okresie między ukazaniem się encykliki Evangelii nuntiandi Pawła VI (1975) a konferencją w Puebla.
Por. Antonio Spadaro, Das Interview mit Papst Franziskus, Hg. v.
Andreas R. Batlogg, Freiburg 2013; por. <www. stimmen-der-zeit. de/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412>.
5
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Impulsem dla prawdziwej, sięgającej korzeni wiary i czerpiącej z nich ewangelizacji kultury, jaka znamionuje pontyfikat Franciszka, jest teologia wypracowana w argentyńskim
kontekście przez Lucio Gera, który wówczas był u szczytu
swych możliwości, a która jest zapomniana. Dziś biskup na
Stolicy Piotrowej czerpie z „teologii ludu” Profesora, gdzie
w nowy sposób spotyka się teologia i duszpasterstwo, doktryna i praxis. W niepublikowanym wywiadzie z 12 marca 1999
Lucio Gera skonstatował:
„Teologia rodzi się z duszpasterstwa i przepowiadania; pytanie
brzmi: jak przepowiadać i co przepowiadać, jak poruszać słuchaczy,
jak urzeczywistniać duszpasterskie wezwania?”6

Wskazuje to na problem, który również dziś jest nie mniej
palący. Teologia i duszpasterstwo nie są bowiem dwoma różnymi obszarami; wszak rozwój teologii systematycznej dokonywał się przede wszystkim – i to nie tylko na Północy – dzięki
duszpasterskim wyzwaniom. Intuicje Lucio Gera mogą dostarczyć istotnych bodźców także teologii europejskiej, przyczyniając się do wzrostu zaufania duchowi Ewangelii, ciągle wzywającej do odnowy i nawrócenia oraz pozwalającej uwolnić się
od wszelkiej koncentracji na sobie samym, jak też umocnić się
na drodze ku nowemu wyjściu, o czym pisze papież Franciszek
w adhortacji Evangelii gaudium (np. nr 20, 21)7.
Vgl. Virginia R. Azcuy, Una biografia teológica de Lucio Gera, in:
dies. / Carlos Maria Galli / Marcelo Gonzalez (eds.), Escritos Teológico-Pastorales de Lucio Gera, Bd. 1: Del Preconcilio a la Conferencia de Puebla
(1956-1981), Buenos Aires 2006, 23-57, 32 (pozostałe teksty z tego tomu
cytujemy podając tom i numer strony, np. I, 100).
7
Papież Franciszek, Die Freude des Evangeliums. Das Apostolische
Schreiben „Evangelii gaudium uber die Verkundigung des Evangeliums in
der Welt von heute “. Mit einer Einfuhrung von Bernd Hagenkord SJ, Freiburg 2013.
6
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Lucio Gera – teolog barrio Villa Devoto
Lucio Gera urodził się 16 stycznia 1924 w Pasiano, włoskiej prowincji Udine, w 1927 z rodzicami wyemigrował do
Buenos Aires. Wzrastał w typowym środowisku migrantów
w dzielnicy La Paternal, wówczas w Villa Devoto – miejscu
naznaczonym biedą, bezrobociem i poszukiwaniem nowych
perspektyw – dzielnicy, której pozostał wierny przez całe swoje długie życie. W 1936 wstąpił do Seminario Conciliar Metropolitano de la Inmaculada Concepción; do podjęcia studiów
teologicznych pchnęła go przede wszystkim literatura, zwłaszcza wybitna proza Fiodora Dostojewskiego8. 20 września 1947
zostaje wyświęcony na kapłana archidiecezji Buenos Aires.
W duszpasterstwie pracuje w latach 1948-1951 kolejno
w trzech parafiach Buenos Aires; następnie na rzymskim Angelicum zdobywa licencjat z teologii w 1953. Dalsze studia
kontynuuje na uniwersytecie w Bonn pod kierunkiem dogmatyka Johanna Auer’a, przedkładając w 1956 dysertację doktorską „„Die geschichtliche Entwicklung der Transsubstan- tiationslehre von Thomas von Aquin zu Johannes Duns Scotuś”
(Duchowy rozwój nauki o transsubstancjacji od Tomasza
z Akwinu do Jana Dunsa Szkota). Studia w Niemczech zbliżają
go do filozofii religii Romano Guardiniego i Maxa Schellera,
pozwalając mu poznać egzystencjalne i personalistyczne podstawy wiary.
Do Buenos Aires powraca w 1957, podejmując pracę jako
wykładowca w Seminarium a także na Wydziale Teologicznym, gdzie do emerytury wykłada eklezjologię, sakramentologię i eschatologię; równocześnie pracuje z młodzieżą w Buenos Aires. Jego wykłady antycypują bogatą tematycznie
8

Por. I, 27, niepublikowany wywiad E 1999.
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problematykę Soboru. W publikacji ,,Notas de Pastorał Jocista” traktującej o duchowieństwie i świeckich, krótko po swoim powrocie z Rzymu konstatuje:
„Co dla Kościoła w zróżnicowanym społecznie środowisku
oznacza być obecnym i nieobecnym? Kościół obecny jest wówczas,
gdy przez swoje zasady i sposób postępowania oddziaływuje na
mentalność ludzi, należących do specyficznego obszaru społecznego. Kościół jest obecny w społeczeństwie tylko wówczas, gdy
w tym społeczeństwie obecne są chrześcijańskie inspiracje – i to
w sposób aktywny.”9

Sformułowania te pobrzmiewają w przemówieniach papieża Franciszka. Chodzi o autentyczną i rzeczywistą obecność
Kościoła, jaka odpowiada jego misji ewangelizacyjnej:
„Jeśli Kościół obecny jest w swym specyficznym środowisku,
oznacza to obecność duszpasterskich instrumentów ewangelizacji;
oznacza rzeczywistą skuteczność współpracowników i instytucji
Kościoła w określonych środowiskach.” (I, 105)

Jawi się tu krytyczne pytanie do Kościoła, czy rzeczywiście
ogarnia on swą obecnością wszystkie warstwy społeczne oraz
kto w ogóle uczestniczy w życiu Kościoła (I, 107).
W nowo założonym uniwersytecie katolickim Santa Maria
de los Buenos Aires w 1958 Lucio Gera pełni funkcję prefekta
studiów i „praeses” afiliowanego Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji Buenos do Wydziału Teologicznego, od 1969 stanowiącego już wydział Papieskiego Uniwersytetu Buenos Aires. Gera wielokrotnie był
dziekanem tego Wydziału: w okresach: 1965-1969; 1979-1982
oraz 1982-1985, a więc w ostatnich latach junty wojskowej
i trudnych latach demokratycznych rządów Raula Alfonsma.
9

Refłexión sobre Igłesia, burgues^ay cłase obrera, I, 103-112, 105.
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Wydział w Villa Devoto, jego „barrio”, Calle Jose Cubas stanowi fundament, na którym buduje własną teologię i podejmuje
pracę duszpasterską wraz z licznie towarzyszącymi mu seminarzystami i teologami świeckimi. Joaqum Alliende, czilijski teolog i kolega Gero z lat 60., nazywa go „barriero” – człowiekiem,
związanym swym miejscem zamieszkania, codziennym rytmem
życia, radościami i cierpieniami10. Centralnym punktem odniesienia dla teologicznej i kościelnej działalności Gera staje się
Sobór Watykański II. W niepublikowanym wywiadzie z 12 marca 1999 Gera czyni zwierzenia:
„Sądzę, że Sobór oznaczał praktycznie impuls dla narodzin
i rozwoju teologii w całej Ameryce Łacińskiej, tylko nie w Argentynie. Jednakże chciałbym zauważyć, że ten ruch prawdopodobnie
rozpoczął się wcześniej, po wojnie, w latach 50., wraz z pojawieniem się latynoamerykańskich czasopism, które wyartykułowały
nowe pytania. Ów ruch poszukiwań teologicznych i duszpasterskich
rozpoczyna się wcześniej [...]. Tak więc możemy dzisiaj z perspektywy czasu ocenić wydarzenie, jakim było czasopismo ‘Notas de
Pastoral Jocista’. Za główne zadanie do wykonania – o czym sam na
jego łamach pisałem – uznało ono ścisły związek teologii z duszpasterstwem; u mnie teologia wyrasta z duszpasterstwa [...]. Sądzę, że
moje pokolenie odziedziczyło rozdział teologii, duszpasterstwa
i duchowości [...]. Z jednej strony ucierpiało na tym duszpasterstwo,
ponieważ postrzegano je jako czysto pragmatyczną rzeczywistość,
a co najwyżej jako sztukę czy całość norm dotyczących wiedzy oraz
działania i nic więcej. Z drugiej strony ucierpiała teologia, ponieważ
nie karmiła się misją ewangelizacyjną. Tak samo dotyczyło to duchowości; ucierpiała również pobożność, gdyż pojmowano ją jako
czysto pragmatyczne powtarzanie słów modlitwy [...]. Dlatego więc
zaczęliśmy czytać św. Teresę czy Jana od Krzyża [...]. Czy nie należy jednak zrobić jeszcze kroku dalej? Jakie konsekwencje przyniósł
ten rozdział? Myślę, że doszło do poważnych zakłóceń w odziedzi-

10

Azcuy (przyp. 5): I, 30.
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czonych przez nas relacjach między religijnością a świeckością,
między Bogiem a światem.”11

Gera bardzo wyraźnie wskazuje na rozłam, jaki ma miejsce
między teologią a duszpasterstwem, między pobożnością czy
duchowością a refleksją nad tymi obszarami wiary – rozłam,
który był dla niego punktem wyjścia w aktywności na rzecz
narodzin latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia oraz
w rozwijaniu argentyńskiego specificum tej nowej teologii.
W roku 1964 Gera spotyka się w Petrópolis w Brazylii
z Juan Luis Segundo SJ i Joseph Comblin. Miały miejsce jeszcze inne spotkania, które wytyczały drogę rozwoju teologii
wyzwolenia. Według Scannone Gera jest „najważniejszym
przedstawicielem kierunku teologicznego, jaki przynajmniej
w swych początkach, słusznie można nazwać teologią wyzwolenia”12. Jest teologią zakotwiczoną w konkretnej, pełnej konfliktów rzeczywistości Ameryki Łacińskiej, która jest swego
rodzaju „znakiem czasów“ – jak to ujmuje Dokument z Medellm (1968) – i która zawsze na nowo poszukuje drogi wcielenia Słowa Bożego oraz priorytetowej „opcji na rzecz ubogich”, drogi, na której wiele twarzy odkrywa twarz Jezusa
Chrystusa, wskazując na kluczowy motyw nowej teologii.
W swej teologii, uprawianej na sposób badawczy i dydaktyczny na wydziale teologicznym w Buenos Aires, Gera prowadzić
będzie poszukiwania w żywym dialogu z wezwaniami „popularnego duszpasterstwa” i w „tłumaczeniu” świeżych impulsów teologii europejskiej. Liczne jego przyczynki z lat 70. zrodziły się
z pastoralnych intuicji Karla Rahnera SJ oraz eklezjologii Yves
Congara OP. Teologię pojmuje Gera jako wspólną grę różnych
głosów, jako pracę zespołową, gdzie on sam jest nauczycielem,
duszpasterzem, doradcą i przyjacielem.
11
12

Marcello Gonzalez, Prólogo, 13-22: I, 16.
Scannone (przyp. 3), 422.
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Od końca lat 60. bierze udział w pastoralno-teologicznych
spotkaniach organizowanych przez argentyńskie Towarzystwo
Teologiczne, jest teologicznym doradcą Ruchu Księży na
rzecz Trzeciego Świata, powstałym w Argentynie w 1976,
członkiem teologiczno-pastoralnej grupy refleksyjnej CELAM, a w latach 1969-1974 pełni aktywną działalność w Międzynarodowej Komisji Teologicznej w ramach kierowanej
przez Karla Rahnera grupy roboczej teologii nadziei; jest też
doradcą na synodach biskupich 1969 i 1971 z powołania argentyńskiego kardynała Eduardo Pironio, swego przyjaciela
i kolegę, zaś od 1986 członkiem Papieskiej Rady ds. Laikatu;
w latach 1986-1993 jest członkiem argentyńskiej grupy roboczej należącej do niemiecko-latynoamerykańskiego Projektu
ds. Nauki Społecznej Kościoła Ameryki Łacińskiej – projektu
badawczego na Uniwersytecie w Tubingen pod kierownictwem Petera Hunermanna, co w czasach, kiedy teologia wyzwolenia była inkryminowana, pozwalało łagodzić konflikty
między nauką społeczną a teologią wyzwolenia13.
W Argentynie Gera styka się z pastoralną komisję COEPAL
(Comisión Episcopal para la Pastoral, 1966-1973), realizującą
projekt „Pastoral popular“, zakazany przez episkopat Argentyny wobec licznych napięć, jakie miały miejsce w Kościele argentyńskim oraz umacniającej się politycznie i społecznie
władzy. Gera został członkiem biskupiej Komisji ds. Wiary
i Kultury, wypracowując projekty głównych dokumentów jak
np. „Declaración de San Migiel” (1969) – dotyczący stanu
duszpasterstwa w Kościele argentyńskim po konferencji
w Medellin; także w czasach dyktatury we współpracy z CarPor., Juan Carlos Scannone, Peter Hunermann (przy współpracy
Margit Eckholt), Lateinamerika und die Katholische SoziaUehre, 3 tomy,
Mainz 1993.
13
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melo Giaquinta przygotował projekt dokumentu „Iglesia y Comunidad Nacional” (1981), w którym zarysował obraz władzy
dyktatury wojskowej, przedkładając równocześnie na płaszczyźnie teologiczno-pastoralnej drogi pojednania narodowego.
Okres między publikacją adhortacji Evangełii nuntiandi
a III Zebraniem Generalnym latynoamerykańskiego episkopatu w Puebla (1979) był decydujący – według badaczy teologii
Gera, jak Scannone, Sebastian Politi czy Carlos Maria Galli
– dla rozwoju jego myśli teologicznej, w której wyłożył podstawy argentyńskiej „teologia del Pueblo”, mającej tak wielki
wpływ na Jorge Mario Bergoglio. Ówczesne przemyślenia
Gera pozostają zgodne z późniejszym hasłem „nowej ewangelizacji” („Lineas pastorales para la Nueva Evangelización”,
1990) episkopatu argentyńskiego i w wybitnym stopniu przygotowane przez Lucio Gera.
Właśnie przez takie rozumienie teologii jako pracy zespołowej, przez swą oddaną i stałą obecność na Wydziale Teologicznym w Buenos Aires, Gera miał decydujący wpływ na współczesne pokolenie argentyńskich teologów. Gruntownie
unaocznia to publikacja Ricardo Ferrara i Carlosa Maria Galli
z 1997 r., wydana z okazji 50-lecia święceń kapłańskich
i 40-lecia pracy na Wydziale Teologicznym w Buenos Aires14
Lucio Gera, ale nade wszystko sam zbiór jego dorobku teologiczno-pastoralnego, wydany z bogatym komentarzem przez
jego uczniów: Virginię R. Azcuy, Carlosa Maria Galli, Marcelo
Gonzalez i Carlosa Caamano w dwóch tomach (odpowiednio
– 926 s. i 1030 s.). To znaczące dzieło dotyczące nieznanej
wcześniej w Niemczech historii argentyńskiej teologii, zawiera
Riccardo Ferrara, Carlos Maria Galli (eds.), Presente y futuro de la
teolog^a en Argentina (Homenaje a Lucio Gera), Buenos Aires 1997; por.
też: AAVV, Juntos en Su memoria. 50 anos de sacerdocio con Lucio Gera
(1947-2007), Victoria 1997.
14
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również wprowadzenia do różnych epok, pisane przez kolegów i przyjaciół Gera – „voces argentinas”15. I tak wśród tych
„voces argentinas” znajdujemy przyczynki filozofa religii
Hectora Mandrioni – długoletniego kolegi na Wydziale Teologicznym, kardynała Eduardo Pironio, ks. Rafaela Tello zaangażowanego na rzecz „pastoral popular” i kolegi uniwersyteckiego z lat 70., arcybiskupa z Resistencia – Carmelo Giaquinta,
jezuickiego filozofa Juana Carlosa Scannone, czy wreszcie
świadka wiary Kościoła argentyńskiego – biskupa Enrique
Angelelli, który w czasach dyktatury 4 sierpnia 1976 zginął
w wypadku samochodowym w niewyjaśnionych do dziś
okolicznościach.
Kardynał Pironio z okazji 50-lecia święceń kapłańskich ks.
Gera przysłał z Rzymu krótko przed śmiercią, włączony do
drugiego tomu dzieła „carta de amistad” (list przyjaźni) do
Gera, w którym przedstawia go jako „teologa kontemplacyjnego”16. Gera naznaczony już cierpieniem i chorobą w karmelu
w Buenos Aires dokonał korekty swych pism zebranych i spoglądając wstecz na własną drogę życia napisał swego rodzaju
testament, który jest wyrazem owej kontemplacyjnej postawy,
Virginia R. Azcuy, Carlos Mara Galli, Marcello Gonzalez (eds.), Escritos teológico-pastorales de Lucio Gera, Bd. 1: Del Preconcilio a la Conferencia del Puebla (1956-1981), Buenos Aires 2006: Tom daje wgląd w teologiczne myślenie w Argentynie w okresie przedsoborowym 1956-1962, okresu
soborowego, pierwszego okresu posoborowego od 1968 i od 1968 do 1981 od
Medellin do Puebla. – Virginia R. Azcuy, Carlos Maria Galli, Carlos Caamano (eds.), Escritos teológico-pastorales de Lucio Gera, Bd. 2: De la Conferencia de Puebla a nuestros d^as (1982-2007), Buenos Aires 2007: tom daje
najpierw obraz okresu od Puebla do Santo Domingo (1992), następnie obejmuje lata 1995-2007, stanowiące przygotowwania do III tysiąclecia i zawierające przyczynki z zakresu pastoraliki oraz duchowości.
16
Eduardo F. Card. Pironio, Carta de Amistad desde el corazón de la
Iglesia: II, 1009-1011, 1011.
15
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pokory i skromności, a w którym to słowie określa swych
uczniów mianem wielkiego skarbu:
„Sądzę, że byłem dobrym profesorem teologii i choć przebyłem
tak długą drogę, oryginalnym teologiem nie byłem. Co należałoby
powiedzieć w związku z moimi ‚pismami zebranymi’, to jest to doświadczonym przez moje pokolenie od połowy ostatniego stulecia
żądaniem, by nie rozdzielać teologii i duszpasterstwa, ale w oparciu
o teologiczne myślenie orientować działalność duszpasterską oraz
to teologiczne myślenie pojmować zawsze w łączności z konkretnymi, historycznymi potrzebami. Wydaje się, że w naszym kraju, jak
i w ogóle w Ameryce Łacińskiej niezależna refleksja teologiczna
wzięła swój początek z tej wewnętrznej konieczności, i choć był to
początek jeszcze nieśmiały, to prawdziwy, który niczym małe nasionko, wkrótce osiągnął wzrost dzięki wydarzeniu Soboru Watykańskiego II.”17

A dalej mówi:
„Ale widzę, że ponoszę w jakimś stopniu winę, skoro nie zdołałem napisać znaczącego dzieła teologicznego, odpowiadającego tytułowi profesora nauczającego z górą czterdzieści lat. Odczuwam
jednak satysfakcję, że podążyła za mną pewna grupa młodych teolożek i teologów, że mogę się poszczycić wcale nie małą grupą
uczniów.” (II, 1007)

Ostatnie lata życia spędził Gera w Karmelu jako spowiednik i teologiczny towarzysz wspólnoty, zawsze pełen otwartości na gości. Zmarł 7 sierpnia 2012 i został pochowany w katedrze w Buenos Aires, dostąpiwszy tym samym ostatniego
zaszczytu, jaki mu okazał kardynał Bergoglio, późniejszy papież Franciszek.

17

Palabras finales Lucio Gera, II, 1005-1007, 1005 n.
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„Teologia del pueblo”: Lucio Gera i specyficznie
argentyński kształt teologii wyzwolenia
W wywiadzie opublikowanym w „Civilta Cattolica“ papież
Franciszek w swym spojrzeniu na Kościół umieścił w centralnym miejscu obraz „ludu Bożego”:
„Wizja Kościoła, który mi się podoba, jest świętym ludem Bożym. Definicja, którą często się posługuję, pochodzi z soborowego
dokumentu Lumen gentium, dokładnie z numeru 12. Przynależność
do ludu ma ogromną wartość teologiczną: Bóg zbawiał lud w historii zbawienia. Bez tej przynależności do ludu nie ma pełnej tożsamości. Nikt nie ratuje się sam jako wyizolowane indywiduum. Bóg
przyciąga nas do siebie mając na względzie kompleksowy wzór
międzyludzkich stosunków, jakie zachodzą we wspólnocie ludzkiej.
Bóg wkracza w tę dynamikę ludu. [...] Lud jest podmiotem. Kościół
i lud Boży na drodze historii – ze swoimi radościami i cierpieniami.
[.] Kościół jest całością ludu Bożego. Widzę świętość w ludzie Bożym, jego świętość na co dzień.”18

Podobne refleksje wyraził w adhortacji Evangełii gaudium.
Skoro pojęcie „ludu“ dla papieża zajmuje rolę pierwszoplanową, to bardzo wyraźnie współbrzmi ono ze specyficznym pojęciem „pueblo“, tak silnie obecnym w Kościele argentyńskim
wraz z teologicznymi i eklezjologicznymi impulsami, które
naznaczyły argentyński kształt teologii wyzwolenia. Nie może
dziwić, że teologię ks. Carlosa Maria Galli określił jako „argentyńska teologia ludu” („teologia del Pueblo”19).
Scannone rozumie ją jako nurt z sobie właściwymi znamionami teologii wyzwolenia20, wyrastającej z pastoralnej i ekleSpadaro, (przyp. 4) 43, 44.
Por. Carlos Maria Galli, La teołog^a łatinoamericana de ła cułtura en łas v^speras deł Tercer Miłenio, w: Mendes de Ałmeida u. a. (przyp.
3), 243-362, 249.
20
Scannone (przyp. 3), 422. – Scannone rozróżnia między „teologią
wyzwolenia od historycznej praktyki“ a „teologię od paktyki południowo18
19
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zjologicznej odnowy Soboru Watykańskiego II oraz nowych
impulsów duszpasterskich Kościoła argentyńskiego. Argentyńscy teologowie jak Jorge Maria Mejia i Eduardo Pironio
byli doradcami teologicznymi na Soborze; Lucio Gera, Carmelo Juan Giaquinta i inni razem z nimi mieli udział w przybliżeniu w Argentynie nauki Soboru, by – jak zauważa Gera –
„Argentyna mogła się przystosować, a nade wszystko, abyśmy
my mogli się przystosować do nauki Soboru”21. Teologiczna
adaptacja soborowej myśli włączona została w nowy ruch
duszpasterski „Pastoral Popular“, będący częścią programu argentyńskich biskupów – nowej „Pastoral de conjunto”, koordynowany przez COEPAL, którego doradcą aż do rozwiązania
tego ciała w 1973 pozostawał Lucio Gera.
Wielu księży i zakonników, świeckich – kobiet i mężczyzn
przekroczyło tradycyjne formy duszpasterskie. Droga ku peryferiom, „inserción“, do świata ubogich, wniosła za sobą nowy
model budowania gminy, gminy bazowej i wspólnot domowych a także stworzyła nowy obraz kapłana – owego „cura
villero”, którego aktywność miała się teraz realizować w dzielnicach ubogich. W nowy sposób połączyły się tu tradycyjne
formy religijności ludowej i duszpasterstwo. Zmarły w 2002
kapłan i teolog Rafael Tello22 należy w Kościele argentyńskim
amerykańskiego ludu”, między którymi umieszcza szkołę argentyńską czy
„teologię ludu”.
21
La Igłesia y eł mundo, I, 311-318, 311.
22
Wskazane impulsy teologiczne, duszpasterskie i duchowe, jakie zaszczepił Rafael Tello opracowane zostały dopiero niedawno. Victor Manuel
Fernandez, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Santa Maria de los Buenos
Aires, powiernik kardynała Bergoglio, wyświęcony przez papieża Franciszka na arcybiskupa Tiburnia, przedstawił dokonania Tello w wielu przyczynkach: El Padre Tello: una interpela- ción tod^a no escuchada (en lmea), w:
Vida Pastoral, 236 (2002), cyt. za: <www.san- pablo.com.ar/vidapastoral/
index.php?seccion=articulos&id=29> (9.12.2013); tenże, Con los pobres
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do wielkich protagonistów owej nowej drogi, zaś Gera był
z nią związany w sposób najgłębszy. Bliskość ze zwykłymi
ludźmi, z „ludem“, jego przeżywaną religijnością oraz piętnem „kultury biedy”, jakie ten lud znaczyło, w radościach
i cierpieniach, w świętowaniu, w zmaganiach z biedą i niesprawiedliwością, muzyce, śpiewie i pielgrzymkach do „Virgen de Lujan”, wszystko to dało charakterystyczne spoiwo,
ożywczą glebę dla rozwoju specyficznie argentyńskiego
kształtu teologii wyzwolenia, do którego przyczynił się Gera
wraz z kolegami-duszpasterzami i kolegami z Wydziału
Teologicznego.
Decydujący był tu nie tyle „zwrot“ ku biednym, ku ludowi,
ale punkt wyjścia od ludu, jak to ujmuje dokument opublikowany w 1969 przez argentyńskiego biskupa San Miguel:
„Działania Kościoła winny być orientowane nie tylko na lud, ale
też istotnie pochodzić od samego ludu.”23

Pojęcie „ludu“ odwołuje się do Konstytucji o Kościele Soboru Watykańskiego II, ale też do ludowej myśli argentyńskiej
kultury, kultywowanej choćby w wielkim eposie Martin Fierro Jose Hernandeza (1872/79) czy przedstawionej w ludowym
ruchu peronizmu. Rozstrzygające jest tu przede wszystkim
przekonanie, że Bóg zbawia człowieka nie pojedynczo, w izolacji, ale że dzieło zbawienia dokonuje się przede wszystkim
dla budowania ludu24.
hasta elfondo. Elpensamiento teológico de Rafael Tello, [w:]: Virgina R.
Azcuy (Hg.), Semillas del siglo XX, w: Proyecto 36 (2000), 187-205, 187.
23
Dokument San Miguel Nr. VI 4 i 5, cyt. za: Juan Carlos Scannone,
Los aportes de Lucio Gera a la Teolog^a en perspectiva Latinoamericana,
I, 455-460, 457 f.
24
Juan Carlos Scannone (Los aportes de Lucio Gera a la Teolog^a en
perspectiva Latinoamericana, I, 455-460, 457) cytuje Juan Carlos Macca-

158

„... u mnie teologia wyrasta z duszpasterstwa”...

We wszystkich odmianach latynoamerykańskiej teologii
wyzwolenia mamy do czynienia z analizą rzeczywistości, pomyślaną w trzech krokach: widzieć, ocenić, działać oraz z radykalną – rozumianą jako nawrócenie się na Ewangelię –
opcją na rzecz ubogich. Analizuje się gospodarczą i społeczną
rzeczywistość ubóstwa. Ponadto rozumiana jest ona – jak to
ujął Gutierrez w swych głównych tekstach – jako solidarność
i protest, mające swą podstawę w kenozie Jezusa Chrystusa,
który będąc z nami solidarny, uczynił nas bogatymi w swym
ubóstwie (por. 2 Kor 8,9)25:
„Tylko gdy Kościół wystąpi przeciwko ubóstwu i stanie się ubogi, będzie zdolny do przepowiadania tego, co jest mu właściwe,
mianowicie ‚duchowego ubóstwa’, tj. otwartości na człowieka i na
historię w kontekście obiecanej przez Boga przyszłości26.”

Owa „historyczna siła ubogich“ – jak brzmi tytuł jednego
z głównych dzieł Gutierreza – łączy różne ujęcia teologii wyzwolenia. Lucio Gera a z nim Rafael Tello, Fernando Boasso,
Gerardo Farrell i Juan Carlos Scanonne będą jednak krytykować koncentrowanie się na analizie społecznej, która u Gutierreza czy braci Boff wyrasta z dialogu z europejską nauką sporone. – Zur argentinischen “Theologie des Volkes”, por. też prace uczniów
Lucio Gera: Carlos Galli, El pueblo de Dios en los pueblos del mundo. Catolicidad, encarnación e intercambio en la eclesiologia actual, Buenos
Aires 1993; Guillermo Fernandez Beret, El pueblo en la teologia de la liberación. Consecuencias de un concepto ambiguo para la eclesiologia y la
pastoral latinoamericanas, Frankfurt 1996; Marcelo Trejo, La Sabiduria
del Pueblo como lugar teológico en la “Escuela Argentina” (1966-1996),
Rom 2000.
25
Por. w związku z tym np. Gustavo Gutierrez, Nachfolge Jesu und
Option fur die Armen. Beitrage zur Theologie der Befreiung im Zeitalter der
Globalisierung, Hg. v. Mariano Delgado. Stuttgart 2009.
26
Gustavo Gutierrez, Theologie der Befreiung, Munchen 61982, 285.
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łeczną. Nie wycisza się społecznej i gospodarczej
rzeczywistości ubóstwa, ale rozszerza je o spojrzenie na kulturową rzeczywistość ubogich. Ubodzy są członkami ludu i pomimo ubóstwa mają udział w doświadczaniu kultury, historii,
religii.
Już na początku lat 70. powstał spór co do pytania o wolność religijną, która w rozwinięciu argentyńskiej postaci teologii wyzwolenia miała znaczenie centralne, podczas gdy w tym
samym czasie w innych nurtach teologii wyzwolenia w Brazylii, Chile czy Peru jej rola była mniejsza. Religijność ludu jest
dla Gera taką religijnością, „która pozostaje w zgodności z własną, specyficzną kulturą ludową. Religijność jest typową postawą ubogich, a ubodzy w wybitny sposób tworzą lud. Ubodzy
w skondensowany sposób dają wyraz religijności ludu.”27
Uwidacznia się tutaj typowo argentyńskie pojęcie ludu. Do
ludu należą – według Gero – członkowie „wspólnoty ludzi, zjednoczeni przez uczestnictwo w tej samej kulturze, którzy w duchowej perspektywie swej kultury urzeczywistniają ją przez
określone polityczne kształtowanie woli i decyzje” (I, 724):
„Pierwszym warunkiem przynależności do ludu jest świadomość, że potrzebuje się innych, co dla ubogiego jest bezpośrednim
i bolesnym doświadczeniem. Dlatego jest on raczej zdolny do solidarności – dając innym i odwrotnie oczekując czegoś od nich, jest
on raczej zdolny, by stanowić lud. ,Lud’ jest wreszcie rzeczywistością etyczną, domagającą się głębokich moralnych postaw. Dlatego
niewątpliwie słusznie nazywamy go ubogim ludem.” (tamże)

Argentyńscy teologowie Virginia R. Azcuy i Carlos Maria
Galli główną zasługę w refleksji Gery upatrują właśnie w jego
myśleniu o ubogich jako o ludzie, jako o „kolektywnym pod-

27

Gera, Pueblo, Rełigión deł puebło e Igłesia, I, 717-744, 731.
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miocie historii”, który jest autorem specyficznie religijnego
i kulturalnego etosu.
Dla rozwoju argentyńskiej „teologii ludu” niemałe znaczenie miała bodaj najbardziej znana adhortacja Pawła VI Evangełii nuntiandi (1975). Papież mówi tu o wolności, rozwoju
i ewangelizacji kultur, wskazuje na potrzebę krytyki niesprawiedliwych struktur, ale krytyki opartej na uwalniających mocy
Ewangelii i nauczaniu następców Chrystusa. Nieprzypadkowo
adhortacja Evangełii gaudium ciągle odwołuje się do tego dokumentu Pawła VI; papież wykorzystał tym samym wątki, jakie przyjęli w swych przesłaniach biskupi latynoamerykańscy
już od połowy lat 70., a potem zaznaczyła Konferencja w Puebla (1979), ustanawiając Lucio Gera teologicznym doradcą.
W tle pojawił się konflikt, który wybuchnął na Konferencji
Puebla i związany był przede wszystkim ze sposobem rozumienia pojęcia kultury. Ujawniła się tu różnorodność analiz
społecznych i kulturowych, obecna w nowych ujęciach teologii latynoamerykańskiej. Niewątpliwie Gera należy zawdzięczać, że osadzone w tradycji Konferencji z Medellm pojęcia
wyzwolenia i opcji na rzecz ubogich, znalazły swą kontynuację w dokumencie z Puebla. Czas przed i po Konferencji
z Puebla należy z pewnością do najbardziej twórczego okresu
w życiu Gera; jego teologia ogniskuje wątki duszpasterskie
i kulturowe inspirowane ruchem odnowy Vaticanum II. Istotne
dla niego znaczenia miała „reinterpretacja” Soboru dokonywana w aktualnym kontekście kulturowym Kościoła. Już w latach 70. utorował on drogę dla rozwoju w kierunku integracji
duszpasterstwa społecznego i ewangelizacji kultur, co znalazło
także wyraz w dokumencie ostatniego Zgromadzenia Ogólnego episkopatu latynoamerykańskiego w Aparecida (2007), a co
odnotował kardynał Bergoglio w swej notatce, ówczesny przewodniczący Komisji Redakcyjnej.
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Uformowanie się specyficznie argentyńskiej postaci teologii wyzwolenia nastąpiło nie bez konfliktów, błędem jednak
byłoby odstąpić od jej analiz społecznych i kulturowych.
Lucio Gera – a wraz z nim „teologia del pueblo“ – nigdy nie
zarzucił myśli o idei wyzwolenia. W innych publikacjach dotyczących teologii wyzwolenia – zorientowanych marksistowsko i przejmujących europejską myśl socjologiczną – dostrzega Gera niebezpieczeństwo, że mogą dostarczać teoretycznego
wsparcia dla idei walki klas i stanowić podział jedności ludu.
„Teologia del pueblo“ nie stanowi opozycji, lecz wychodzi od
– zawsze przecież poszukiwanej – jedności ludu i podobnie
jak inne świeżej daty latynoamerykańskie teologiczne przyczynki odnosi się do praktyki wyzwolenia:
„Interpretacja Soboru w konieczny sposób dochodzi w swych
analizach społeczno-polityczno-kulturowych, nie tylko naszego
Kontynentu, lecz także poza nim, do tego momentu w dziejach, kiedy okazuje się bardzo nagląca historyczno-narodowa relektura Soboru i to dokonywana z głębi samej Ewangelii. Prowadzi to do zaangażowania wiernych, całego Kościoła, w politykę wyzwolenia
oraz do zdecydowanego przeciwstawiania się ciemiężącym systemom, strukturom i grupom.”28

Należy dalej prowadzić w Kościele badania nad politycznym kontekstem rozwoju „teologia del pueblo“. W 1976
w wyniku puczu przeciwko peronistycznemu rządowi Isabel
Martmez de Perón nastała dyktatura wojskowa, której kres nastąpił dopiero w 1983 przez ukonstytuowanie się demokratycznego rządu Raula Alfonsm. Wśród licznych zamęczonych,
porzuconych czy zamordowanych znaleźli się również biskupi
jak Enrique Angelelli i osoby zakonne jak francuska zakonnica
Lucio Gera, Apuntes para una interpretación de la Iglesia argentina,
I, 501-565, 513; por. też I,
28
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Alice Domon. Nie można równocześnie nie powiedzieć o wojskowych duchownych, błogosławiących samoloty, z których
nad Rio de La Plata zrzucano trupy pomordowanych.
Gera był w tych latach doradcą argentyńskich biskupów
i jako teolog-doradca przygotował we współpracy z Carmelo
Giaquinta projekt dokumentu Jglesia y Comu- nidadNacional’
opublikowany 8 maja 198 1 29. Biskupi napiętnowali w nim
władzę pod każdym względem, a wobec rozdarcia kraju postawili pytanie o sposób przywrócenia jedności narodu i możliwość pojednania. Także z tej perspektywy refleksji nad pojednaniem należy przemyśleć argentyńską „teologię ludu”.
W latach 70. wydawało się w Europie, że teologia pojednania
jest konserwatywną przeciwwagą dla teologii wyzwolenia.
Tymczasem uważna lektura pism Gera’y unaocznia, że wyzwolenie i pojednanie nierozdzielnie są złączone ze sobą, właśnie na bazie jedności ludu, którego nie należy postrzegać na
sposób idealistyczny jako „jednego“ ludu, ale mieć świadomość, że targany jest on różnymi interesami i konfliktami. Pytanie o sposób realizacji jedności należałoby zatem poszukiwać w perspektywie teologicznej i eklezjologicznej.
Jako lud Boży w drodze przez czas, jako lud pośród wilków
– zgodnie z wizją Izajasza (por. Iż 60,1-62, 12) – naród może
być jeden, zaś Kościołowi przypada decydująca rola w tym
narodowym zadaniu na rzecz pojednania. Wyzwolenie oznacza również przede wszystkim oczyszczanie głębokich pokładów kultury, na których rodzić się będzie coraz większa
W Escritos teológico-pastorales Lucio Gera włączono jego długi komentarz do „Reconciliación nacional (II, 133-166); także pewne wyciągi
z dokumentu Jglesia y Comunidad Nacionar (II, 89-104). Gera w ostatnich
latach dyktatury wojskowej opublikował wiele artykułów na temat „pojednania“: La reconciliación. Aspectos doctrinales, Sedoi 64 (1982), s. 24-34;
La reconciliación en el pensamiento cristiano, Empresa 63 (1983), s. 22-34.
29
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nadzieja, a wiara zyska znaczenie religijności zdolnej do mobilizacji nowych sił, by z ucisku uwolnić struktury ku stawaniu się człowiekiem. Argentyńska „teologia del pueblo“ dała
początek szkole, choć skromność Lucio Gera kazała mu odciąć się od uznania, że mógłby być twórcą takiej szkoły,
o czym świadczy niepublikowany jego wywiad z 12 marca
1999:
„Nigdy nie mieliśmy aspiracji do zakładania szkoły. Trochę
mnie zaskakuje, kiedy słyszę, jak ktoś tak mówi. Nigdy nie sądziliśmy, że może to być rodzajem szkoły czy że może dać to początek
tradycji. [ . . . ] . Istniała pewna troska o teologiczną tradycję [ . . . ] ,
ale nigdy nie myślałem, że moglibyśmy taką zapoczątkować [ . . . ] .
Owszem, całkiem nie wykluczaliśmy pewnej nieokreślonej troski
rozumianej jako postulat odnoszący się do przyszłości, a który
mógłby zainicjować pewną tradycję. Dlatego też sądzę, że to trochę
za dużo, aby tutaj mówić o teologicznej szkole. [ . . . ] . Tak, świadomy jestem, że Argentyna wniosła pewien wkład w teologiczne myślenie Ameryki Łacińskiej [ . . . ] . Tym co odróżnia naszą teologię od
teologii innych regionów, to tematy, do których należy na przykład
kultura i religijność ludu.
To były te elementy, które ubogaciły refleksję teologiczną Kontynentu. Myślę ze swej strony, że przyczyniłem się nieco do połączenia: Kościoła i świata, duszpasterstwa i teologii, duchowości
i teologii. W tym miałem szczególny udział. Powiedziałbym, że
chcieliśmy zaznaczyć określone rysy refleksji, lecz to nie stanowi
jeszcze w pełni szkoły teologicznej.“30

30

Wywiad 12.3.1999, w: M. Gonzalez, Prółogo, I, 16 n.
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Przezwyciężyć rozdział teologii, duszpasterstwa
i duchowości
Uczniowie zauważyli, że już w latach 80. po upadku dyktatury Lucio Gera zaczął przekazywać pałeczkę młodszemu pokoleniu teologów31. Wydaje się, jak gdyby i tutaj dyktatura
zdołała zaznaczyć swą obecność; Gera kontynuuje „teologia
del pueblo“, opublikował wiele tekstów na temat ewangelizacji kultury, duchowości, jest aktywny na Wydziale w Villa
Devoto, pracuje dla wielu biskupów: Pironio, Karlic, Castagna, Rodriguez-Melgarejo a później także dla Bergoglio.
Ale wydaje się, jak gdyby dyktatura i tutaj coś zakryła, nie
pozwalając na dalszy rozwój, o czym pisze Gera spoglądając
na te ponure lata32.
„Jak podjąć znów wątek, skoro okres milczenia się skończył? Jak w ogóle znowu podjąć wątek? Osobiście podchwyciłem mało. Rozpoczął się rozdział mieszania szyków w moim
zdrowiu“ – tak o sobie powiedział Lucio Gera w wywiadzie
z 199933. Z pewnością w jego myśleniu jest obecny regres duchowych i mądrościowych tradycji . Uderza, że drugi tom jego
pism teologiczno-pastoralnych ma wyraźnie taki charakter. Od
roku 1994 Gera jest spowiednikiem w karmelu „Lisieux Argentino“ w Buenos Aires, u benedyktynek św. Scholastyki
w Victoria, zaś ostatnie lata życia spędza w karmelu Buenos
Aires, gdzie w głębi modlitwy jest mu dane widzieć kruchość
świata i gdzie ma udział w dających wolność, pojednawczych
Virginia R. Azcuy wskazuje tutaj na wprowadzenie Gery do „Teologia del pueblo“ autorstwa jego ucznia Sebastian Politi z 1992, w którym
autor wykazuje owo przekazywanie pałeczki młodszemu pokoleniu, I, 39.
32
Wywiad z 1990: I, 38.
33
Tamże, 39.
31
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cierpieniach krzyżowych Jezusa Chrystusa. Jego mądrością
jest wykonać „zadania rozróżniania przeszłości“ także w spojrzeniu na okres dyktatury, zadanie, które rozpisał do serca
młodszemu pokoleniu34. Chodziło mu o ciągłe zakotwiczanie
„opcji na rzecz wyzwolenia oraz opcji na rzecz ubogich w jądrze wiary”, w „ewangelizującym jądrze”35.
Z tego nakazu wyprowadził Gera istotne impulsy dla osadzenia teologii w życiodajnych źródłach wiary oraz w konkretnych wezwaniach duszpasterskich. Na obecne niebezpieczeństwo rozdziału teologii i duszpasterstwa wskazał po raz
ostatni w wywiadzie udzielonym w końcu lipca 2011 w karmelu w Buenos Aires. Refleksja teologiczna, duszpasterska
praktyka oraz duchowość – uwzględniając teraźniejsze „znaki
czasu” – winny ciągle na nowo odwoływać się wzajemnie do
siebie, a to dla Gera oznacza, że teologia jest duchową praktyką w szerszym sensie, w służbie humanizacyjnej i politycznej
praktyki rozumianej jako opcji na rzecz ubogich36.
Papież Franciszek czerpie z tych impulsów – a wypada życzyć mu dalszego pozostawania na teologicznych ścieżkach
Lucio Gera, który odcina się od rozdziału nauki od duszpasterstwa, otwierając nauce nowe horyzonty poprzez teologię zanurzoną w głębi Ewangelii, odpowiadającą radości i nadziei,
smutkowi i strachowi „ludu”.

34
35
36

Azcuy cytuje za: Sebastiana Politi, Teologia del Pueblo, I, 43.
Wywiad z roku 1990, I, 41.
Por. też wywiad z 1990: I, 51.
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Summary
The article brings closer the figure of, died in 2012, argentine
theologian Lucio Gera, who was cardinal‘s Bergoglio teacher and
friend. Gera is acknowledged as creator of teology of liberation
and he is one of the most leading representant of „People‘s theology“ (teología del Pueblo). In his teology‘s comprehension he
was postulating her inseparable relevance with the priesthood and
clergy. It was something new for the Second Vatican Council.
A lot of Gera‘s points found expression in Pope‘s Francis
teaching.

Tłum. Rafał J. Kupiszewski

I, 23-57; Carlos Maria Galli, Interpretación, vałoración y actuałización deł pensamiento teołógico de Lucio Gera en „Deł Preconciłio a ła
Conferencia de Puebła” (1956-1981) I, 867-924; por. też Virginia R. Azcuy,
Eł discernimento teołógico-pastorał de łos signos de łas tiempos en Medełłm. Lectura interpretativa de łos grandes temas de ła II Conferencia, Teologia 107 (2012), s. 125-150.
28
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Kapłaństwo wspólne wiernych
Common priesthood of the believers.
„ Chrystus, Arcykapłan i jedyny Pośrednik, uczynił Kościół
<królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego> (Ap 1, 6).
Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni
wykonują swoje kapłaństwo, wynikające ze chrztu, przez
udział w posłaniu Chrystusa, Kapłana, Proroka i Króla, każdy
zgodnie z własnym powołaniem. Przez sakramenty chrztu
i bierzmowania wierni poświęcani są… jako święte kapłaństwo” (KKK 1546).
1. Jedyne kapłaństwo Chrystusa
W Jezusie Chrystusie, jedynym Pośredniku między Bogiem
a ludźmi (por. 1 Tm 2, 5), wypełniają się wszystkie zapowiedzi
kapłaństwa w Starym Przymierzu.1 „Przez ofiarę swojego ciała
Spośród narodu wybranego, który Bóg ustanowił „królewskim kapłaństwem i ludem świętym” (Wj 19, 6); por. Iz 61, 6), zostało wybrane
jedno z dwunastu pokoleń, pokolenie Lewiego do pełnienia służby liturgicznej (por. Lb 1, 48-53). Bóg Jahwe stał się przez to częścią jego dziedzictwa (por. Joz 13, 33). Specjalny zaś obrzęd zapoczątkował starotestamentalne kapłaństwo w wyniku czego zostali ustanowieni urzędowi kapłani
1
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na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się
za nasze zbawienie stał się Kapłanem, ołtarzem i Barankiem
ofiarnym” (Piąta Prefacja Wielkanocna).2 W prefacji o Jezusie
Chrystusie, Królu Wszechświata czytamy: „Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystus na wiekuistego Kapłan i Króla Wszechświata,
aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego ofiarując
siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania”.3 Nie wszystkie jednak aspekty zapowiedzi i figury
Starego Przymierza w odniesieniu do Chrystusa były wyraźnie
czytelne od samego początku. Królewski mesjanizm Chrystusa zrozumiano i głoszono w Kościele pierwszych wieków
w bliskim czasie po Zesłaniu Ducha Świętego. Potrzeba było
więcej czasu na dostrzeżenie mesjanizmu kapłańskiego Jezusa
Chrystusa. Wyraźne i wielokrotne sformułowania kapłaństwa
Chrystusa znajdują się jedynie w Liście do Hebrajczyków, który jest podstawowym tekstem dla zrozumienia kapłaństwa
Chrystusowego.4 Pozwala on odkryć prawdziwą naturę
Starego Przymierza (por. Wj 29, 1-30; Kpł 8) „dla ludzi […] w sprawach
odnoszących się do Boga, aby składali dary i ofiary za grzechy” (Hbr 5, 1;
KKK 1539). W zakres posługi starotestamentalnego kapłaństwa weszło
głoszenie słowa Bożego (por. Mt 2, 7-9) i przywracanie duchowej jedności
ludzi z Bogiem przez ofiarę i modlitwę. Ta jednak posługa nie była doskonała, ponieważ skazana była na nieskuteczność, gdyż nie mogła przynieść
zbawienia, ani ostatecznego uświęcenia. Dlatego potrzebowała ona nieustannego powtarzania ofiar (por. Hbr 5, 3; 7, 27; 10, 1-4). Pełnego odkupienia mogła dokonać jedynie czysta ofiara Chrystusa (por. KKK 1540).
Por. S. Schudy. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa w nauce Vaticanum II. CT 39
(1969) f. 4 s. 16-31.
2
Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Pallottinum-Poznań 2009 s. 41.
3
Mszał Rzymski s. 66.
4
Por. S. Lach. List do Hebrajczyków. Wstęp – przekład z oryginału–
komentarz – ekskursy. Poznań 1959 s. 188-203; A. Vanhoye. Kapłaństwo
Chrystusa i kapłaństwo chrześcijan. RBL 44 (1991) s. 4-5.
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kapłaństwa Chrystusa, różną od znaczenia kapłaństwa starotestamentalnego. Pozostałe księgi nowotestamentalne nigdzie
wprost nie mówią o Chrystusie jako kapłanie. Na początku listu do Hebrajczyków, Jezus Chrystus – wcielony Syn Boży,
równy Bogu Ojcu i podobny do ludzi jawi się jako kapłan,
gdyż z natury swej egzystencji wypełnia misję kapłańską pośrednika i ofiarnika. Jest kapłanem na wzór Melchizedeka (por.
Hbr 5, 10; 6, 20), w osobie którego tradycja chrześcijańska widzi zapowiedź kapłaństwa Chrystusowego, jedynego arcykapłana „świętego, niewinnego, nieskalanego” (Hbr 7, 26). On
„jedną ofiarą swego krzyża udoskonalił na wieki tych, którzy
są uświęcani (Hbr 10, 14; por. KKK 1544).
Według kategorii starotestamentalnych Jezus Chrystus
w ogóle nie był kapłanem ponieważ, ani Jego pochodzenie, ani
Jego działalność nie miały wyraźnego charakteru kapłańskiego. Pochodził z rodu Dawida i należał do pokolenia Judy, nie
mógł wchodzić do przybytku świątyni, a także sprawować jakiejkolwiek funkcji kapłańskiej (por. Lb 3, 1-13). Jezus Chrystus pełnił raczej działalność prorocką i nauczycielską. Tak jak
prorocy głosił słowo Boże i wzywał do nawrócenia: „Czas się
wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Powszechnie był uważany za „rabbiego” tj. nauczyciela (por. Mk 9, 5; J 3, 2). Można
powiedzieć, że Jezus Chrystus umieścił siebie w nurcie tradycji prorockiej. Przeciwstawiał się rytualistycznemu pojmowaniu relacji z Bogiem. Wyrażał sprzeciw wobec kultu bez ducha, sprawowanemu tylko zgodnie z literą. Kultowi rytualnemu
przeciwstawiał kult egzystencjalny: Chcę raczej miłosierdzia
niż ofiary” (Oz 6, 6; Mt 9, 13). W myśl starotestamentalnego
rozumienia ofiary śmierć Jezusa nie miała jej znamion, nie towarzyszyły jej bowiem żadne ryty liturgiczne, ani nie nastąpiła
w miejscu świętym. Była ona raczej wykonaniem kary przewi171
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dzianej przez prawo, co więcej w myśl prawa była ona przekleństwem (por. Pwt 21, 23). Dlatego też Paweł Apostoł nie
waha się użyć stwierdzenia, że Chrystus stał się dla nas przekleństwem, bo napisane jest: „Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie” (Ga 3, 13). W myśl Starego Testamentu
śmierć Chrystusa odłączała Go od kultu i kapłaństwa. Stąd
w najwcześniejszym nauczaniu chrześcijańskim nie mówiono
o ofierze i kapłaństwie Chrystusa. Nowy Testament dokonał
jednak pogłębienia pojęć kapłaństwa i ofiary. Tym co odróżnia
kapłaństwo Chrystusa od kapłaństwa Starego Przymierza jest
aspekt pośrednictwa. Według Listu do Hebrajczyków celem
śmierci Chrystusa było osiągnięcie pośrednictwa między Bogiem a ludźmi: „Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi
bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby
składał dary i ofiary za grzechy” (Hbr 5, 11); „Albowiem jeden
jest Bóg, jeden też Pośrednik między Bogiem a ludźmi, Człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2, 5). W kapłaństwie Chrystusa
aspekt pośrednictwa znajduje doskonałą realizację. Dlatego
kapłaństwo Chrystusa jest nowe. W Chrystusie ludzie mają
przystęp do Boga (por. Hbr 7, 25). Chrystus nie zawdzięcza
kapłaństwa jakiejkolwiek sukcesji ponieważ nie pochodzi
z rodu kapłańskiego (por. Hbr 7, 14). Jest kapłanem z woli Bożej: „Tyś jest kapłanem. Jam Cię dziś zrodził” (Hbr 5, 5).
Przyjście Jezusa Chrystusa zdezaktualizowało kapłaństwo starotestamentalne (por. Hbr 7, 18-19), które związane było z prawem sukcesji i miało wartość tylko do czasów mesjańskich.5
„Człowiek Jezus Chrystus jest kapłanem – arcykapłanem dóbr przyszłych. Jednocześnie ten Człowiek – Kapłan jest Synem współistotnym
Ojcu. Dlatego też Jego kapłaństwo – kapłaństwo Jego odkupieńczej ofiary
– jest jedyne i niepowtarzalne. Jest transcendentalnym spełnieniem wszystkiego co zawiera się w kapłaństwie”: Jan Paweł II. List do kapłanów na
Wielki Czwartek 1989 nr 6. W: W. Słomka. Duchowość kapłańska. Lublin
5
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Celem ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa było osiągnięcie pośrednictwa między ludźmi a Bogiem. Ono bowiem stanowi podstawowy aspekt kapłaństwa Chrystusowego. Pośrednictwo kapłaństwa starotestamentalnego nie mogło być doskonałe
ponieważ nie spełniało wymagania zupełnej solidarności pośrednika między Bogiem a ludem. Jezus Chrystus będąc jednocześnie Człowiekiem i Jednorodzonym Synem Bożym, w samej swej istocie jest doskonałym Pośrednikiem pomiędzy
obiema stronami (por. Hbr 8-9). Posłannictwo Chrystusa jako
Pośrednika wypełnia się przez ofiarę na krzyżu. On zamiast
krwi zwierząt (por. Kpł 1; 3; 10; 22, 19-22) sam jest żertwą
ofiarną (Hbr 9, 11-12). Dlatego też ofiara Chrystusa, całkowicie
nieskazitelna i święta czyni z Niego doskonałego Pośrednika.6
Ze względu na doskonałość ofiary, która jest ofiarą kapłańską
(por. Hbr 10, 10-14), kapłaństwo Chrystusa jest rzeczywiste
i definitywne. Jest swego rodzaju fenomenem niepowtarzalnym
w innych religiach ponieważ Chrystus jest jednocześnie Kapłanem i Ofiarą (por. PDV 21).7 „Odkupieńcza ofiara Chrystusa
jest jedyna, wypełniona raz na zawsze” (KKK 1545).8
Nie tylko ofiara krzyżowa Chrystusa, ale całe Jego życie jest
ofiarą. Już w momencie Wcielenia zostaje On powołany do
godności kapłańskiej na mocy zjednoczenia dwóch natur
1996 s. 24-30; Por. S. Łach. List do Hebrajczyków. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy. Poznań 1959 s. 188-203; S. Schudy. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa w nauce Vaticanum II. CT 39: 1969 f. 4 s. 16-31.
6
Por. J. Szlaga. Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do
Hebrajczyków. Lublin 1978 s.125.
7
Pastorem dabo Vobis. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca świętego Jana Pawła II. W: Adhortacje Ojca świętego Jana Pawła II. T.II. Kraków 1996 s. 409-538.
8
Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum- Poznań 1994; Por.
Cz. Krakowiak. Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji. RBL
42: 1989 s. 171.
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w Osobie Słowa (por. KK 28).9 Zgodnie ze świadectwem autora Listu do Hebrajczyków sam Chrystus „przychodząc na świat
mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie abym spełniał
wolę Twoją Boże” (Hbr 10, 5-7). Dalej w komentarzu do tych
słów autor stwierdza: „Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiary za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie,
choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział:
Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby
ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez
ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10, 8-10).
Odwieczne Słowo nie mogło w swym Bóstwie ofiarować się
Ojcu za ludzkość. Kapłanem stało się w momencie Wcielenia,
kiedy to zostało „namaszczone Duchem Świętym” (KL 5).10
Kapłaństwo Chrystusa trwa na wieki. Gdy bowiem „Tamtych
wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy
życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo
nieprzemijające. Przeto i zbawić na wieki może całkowicie
tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje,
aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 23-25).
Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan Nowego i Wiecznego
Testamentu zasiadł po prawicy Boga Ojca wynosząc na wyżyny nieba naturę ludzką, nieustannie urzeczywistnia swoje kapłaństwo wstawiając się za ludźmi (por. KKK 2747). „On zawsze żyje, aby wstawiać się za nami” (Hbr 7, 25). Urząd
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W: Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje. Pallottinum-Poznań 2002
s. 99-166; Por. Cz. Krakowiak. Kapłaństwo wspólne i kapłaństwo służebne
w świetle ksiąg liturgicznych. RBL 36: 1983 s. 297.
10
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W: Sobór
Watykański II s. 25-78.
9
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kapłański wypełnia przez swój Kościół, który nieustannie wielbi Boga i zwraca się doń w modlitewnej prośbie o zbawienie
całego świata (por. KL 83). Kapłaństwo Chrystusa jako jedyne
kapłaństwo Nowego Przymierza jest skierowane do wszystkich
ludów i do wszystkich czasów, nie jest zacieśnione żadnymi
ograniczeniami krwi, narodu lub wieku (por. DP 10).11
2. Udział w kapłaństwie Chrystusa
Istnieją dwa sposoby uczestnictwa w jedynym kapłaństwie
Chrystusa. Z woli samego Chrystusa cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Jezus Chrystus, Arcykapłan i jedyny Pośrednik uczynił Kościół „królestwem-kapłanami Bogu
i Ojcu swojemu” (Ap 1, 6). Przez sakramenty inicjacji chrześcijańskiej wierni poświęcani są jako święte kapłaństwo zgodnie z własnym powołaniem (por. KK 10; 28). Pierwszy sposób
uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa Katechizm Kościoła
Katolickiego określa jako kapłaństwo wspólne wszystkich
wiernych. Wynika ono z chrztu a urzeczywistnia się przez rozwój jego łaski, przez życie wiarą, nadzieją i miłością według
Ducha Świętego. Lud chrześcijański wypełnia funkcję kapłaństwa królewskiego przez składanie jedynej ofiary Jezusa Chrystusa, głoszenie słowa Bożego i sprawowanie kultu w Duchu
i prawdzie (por. 1P 2, 5; Rz 12, 1).
Dekret o apostolstwie świeckich wyraźnie zarysowuje sam
charakter kapłańskiej posługi wiernych stwierdzając, że „obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem – Głową. WszczeDekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis.
W: Tamże s. 478-507.
11
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pieni bowiem przez chrzest w Mistyczne Ciało Chrystusa,
utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni
przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa. Dostępują
poświecenia na królewskie kapłaństwo i święty naród (por. 1P
2, 4-10), aby przez wszystkie uczynki składać duchowe ofiary
i po całej ziemi dawać świadectwo Chrystusowi” (DA 3).12
Drugi sposób uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Chrystusa określany jest jako kapłaństwo urzędowe czyli hierarchiczne. Przekazywane jest ono w sakramencie święceń. Nauka katolicka wyrażona w liturgii, a także kerygmat Urzędu
Nauczycielskiego i stała praktyka Kościoła przyjmują, że są
dwa stopnie uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, tj. episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im
i spełniania posług wobec wspólnoty, określonych przez aktualne potrzeby Kościoła. Stąd też pojęcie sacerdos – kapłan
oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Niemniej jednak stopień służby, jakim jest diakonat, udzielany
jest w sakramencie święceń, tak jak prezbiterat i episkopat
(por. KKK 1554).
Pomiędzy kapłaństwem urzędowym a kapłaństwem wspólnym wszystkich wiernych, aczkolwiek „jedno i drugie we właściwy sobie sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie Chrystusowym” (KK 10) zachodzi różnica co do istoty, a nie tylko
stopnia. Kapłaństwo wspólne i kapłaństwo urzędowe są sobie
„wzajemnie podporządkowane” (KKK 1547). Różnica stopnia
aktualizacji jednego kapłaństwa Chrystusa w Kościele ukazuje
Jego podwójną w nim rolę. Chrystus jako Głowa Kościoła
może przekazywać udział w swym kapłaństwie całemu Kościołowi czyniąc z niego swe „ciało kapłańskie” lub niektórym
Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. W: Tamże s. 377-401.
12
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osobom, aby byli w Kościele znakiem jego Głowy. Dwa sposoby udziału w kapłaństwie Chrystusa odpowiadają dwóm
aspektom Jego funkcji kapłańskiej: aspektowi kultycznemu
i pośredniczącemu (uświęcania). Pierwszy aspekt obecny jest
w kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. Oni to
siebie samych składają Bogu oddając Mu w ten sposób doskonały kult. Drugi aspekt staje się udziałem niektórych na mocy
sakramentu święceń. Ma on na celu ukazanie obecności Chrystusa Kapłana i Pośrednika we wspólnocie wierzących (por.
KK 21). Dlatego tez kapłaństwo urzędowe jest głównie pośrednictwem sakramentalnym. Ukierunkowane jest ono na aktualizację kapłaństwa wspólnego w ofierze i sakramentach.
Kapłaństwo urzędowe powiązane jest ze „świętą władzą” (KK
10), udzielaną w czasie święceń. Uświęcanie, nauczanie i kierowanie wypełnia cały zakres tej „świętej posługi”, zaś „władza” konsekrowania Eucharystii i ofiarowania jej Bogu
w imieniu całego ludu Bożego najbardziej specyfikuje kapłaństwo urzędowe. Kapłaństwo wspólne ludu Bożego również
aktualizuje się głównie w liturgii jako wspólnej czynności całego kapłańskiego Ciała Chrystusa. To kapłaństwo również
związane jest ze „świętą władzą”. Mocą tej „władzy” wierni
czynnie współdziałają w Ofierze eucharystycznej i w liturgii
sakramentów, będąc nawet szafarzami niektórych z nich.13
Jedynie kapłaństwo Chrystusa jest źródłem kapłaństwa
wspólnego i kapłaństwa urzędowego. Jest ono przyczyną
sprawczą ponieważ pozwala zaistnieć obu formom kapłaństwa, a także przyczyną wzorczą tj. ideałem każdego kapłaństwa istniejącego w Kościele. Jedno i drugie we właściwy sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusa (KK 10).
13

s. 127.

Por. Cz. Krakowiak. Sakramenty święte i sakramentalia. Lublin 1994
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Widzialnym znakiem jedności kapłaństwa istniejącego w Kościele jest Msza krzyżma. W liturgii tej mszy Kościół ukazuje
się jako lud Boży mający w różnym stopniu udział w kapłaństwie Chrystusa. Przez fakt odniesienia obrzędu poświęcenia
krzyżma do konsekracji kapłańskiej całego ludu Bożego w sakramencie chrztu, bierzmowania i święceń, nabiera on właściwego znaczenia. Teksty formularza mszalnego poświęcenia
oleju świętego krzyżma szeroko obrazują prawdę o godności
kapłańskiej ludu Bożego. Już antyfona na wejście stwierdza,
że „Jezus Chrystus uczynił nas królestwem i kapłanami dla
Boga Ojca swojego.”14 W liturgii słowa Mszy krzyżma Jezus
ukazany jest jako namaszczony i posłany, aby obwieszczać
Dobrą Nowinę. Proroctwo Izajasza odniesione jest do Niego
(por. Iz 61, 1-9) jako do proroka namaszczonego Duchem
Świętym, powołanym aby głosić wyzwolenie uciśnionym (por.
Łk 4, 16-21). Księga Objawienia wychwala Chrystusa, który
uczynił nas ludem kapłańskim Nowego Przymierza (por. Ap 1,
5-8). Syn Boży namaszczony Duchem Świętym obdarzył cały
lud Boży godnością kapłańską i dał udział w różnym stopniu
w swoim jedynym i wiecznym kapłaństwie. Prefacja na Mszę
krzyżma najpełniej ujmuje te prawdę i wyraża teologię kapłaństwa istniejącego w Kościele: „Wieczny Boże, Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem Nowego i Wiecznego Przymierza
i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało
w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony
królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego
kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę,
przez którą odkupił ludzi i przygotowuje dla Twoich dzieci
14

Mszał Rzymski s. 117.
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ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje
życie dla Ciebie i dla zbawienia braci starają się upodobnić do
Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości”.15
Kapłaństwo Chrystusa trwa w Kościele jako kapłaństwo
wspólne całego ludu Bożego oraz kapłaństwo urzędowe, czyli
hierarchiczne otrzymywane w sakramencie święceń. Kapłaństwo świeceń jest skierowane ku służbie Bogu i Jego ludowi.
W obrzędzie święceń biskup zwraca się z pytaniem, czy przyjmujący święcenia chce z wiarą sprawować obrzędy dla uświęcenia ludu, spełniać posługę słowa Bożego, naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza, wreszcie ściślej jednoczyć się
z Chrystusem, najwyższym Kapłanem i razem z Nim samego
siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi.16 Wspólnota Kościoła wspiera modlitwą wybranych do kapłaństwa posługi
aby mogli wiernie wypełniać powierzoną im misję. We wspomnianej już Mszy krzyżma zanoszona jest modlitwa: „Niech
wszyscy ochrzczeni przeniknięci świętym namaszczeniem
i uwolnieni od grzechu pierworodnego staną się Twoją świątynią. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem otrzymując godność królewską, kapłańską i prorocką przyobleką się w szatę
niezniszczalnej łaski. Albowiem Twój Syn, a nasz Pan, dokonawszy przez misterium paschalne zbawienia rodzaju ludzkiego napełnił Twój Kościół Duchem Świętym i w cudowny sposób wyposażył łaskami z nieba, aby za jego pośrednictwem
spełniać w świecie dzieło zbawienia. Odtąd przez święte misterium krzyża tak rozdzielasz ludziom bogactwa swej łaski,
że Twoje dzieci przez namaszczenie otrzymują moc Ducha
Tamże s. 95.
Por. Obrzedy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów. Katowice
1999 s. 188-189.
15
16
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Świętego i upodobnienie do Chrystusa w Jego posłannictwie
prorockim, kapłańskim i królewskim”.17
3. Chrzest podstawą kapłaństwa wspólnego
Ludzie uwolnieni z mocy ciemności przez sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia, razem z Chrystusem umarli, razem z Nim pogrzebani i zmartwychwstali, otrzymują Ducha
przybrania za synów i odprawiają z całym ludem Bożym pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pańskiego. Przez chrzest
wszczepieni w Chrystusa stają się ludem Bożym, a otrzymawszy odpuszczenie wszystkich grzechów, wyrwani z mocy ciemności, zostają wyniesieni do stanu przybranych synów (por. Rz
8, 15). Odradzając się z wody i Ducha Świętego stają się nowym stworzeniem i przez to zostają nazwani synami Bożymi
i są nimi rzeczywiście” (OChD 1-2).18 Sakrament chrztu świętego włącza we wspólnotę Kościoła-Mistyczne Ciało Chrystusa.
Ze źródła chrzcielnego rodzi się jedyny lud Boży Nowego Przymierza. Przekracza on wszystkie naturalne granice narodów,
kultur, ras i płci: „Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali
ochrzczeni aby stanowić jedno Ciało” (1Kor 12, 13; por. KKK
1267). Nowy lud Boży - Kościół jest sakramentem niosącym
zbawienie światu. Wszyscy wszczepieni przez chrzest we
wspólnotę Kościoła będący elementarnymi cząstkami znaku sakramentalnego Kościoła, uczestniczą w jego funkcji sakramentalnej dzięki wszczepieniu w kapłaństwo Chrystusa. 19
Mszał Rzymski s. 124.
Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich.
Katowice 2001.
19
Por. L. Balter. Kapłaństwo ludu Bożego. Warszawa 1982 s. 151.
17
18
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Przez sakrament chrztu człowiek otrzymuje niezatarty charakter sakramentalny. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina
trwałym duchowym znamieniem jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech (por. KKK
1272). Charakter sakramentalny jest znakiem nieodwołalnego
włączenia w Kościół. Zawiera on w sobie cztery funkcje: stanowi jednorazowe powołanie i przeznaczenie człowieka do
jego celu eschatologicznego, jest rzeczywistością eklezjologiczną, rzeczywistością sięgającą najgłębszych złóż istoty człowieczeństwa oraz rzeczywistością chrystologiczną. Niezniszczalny charakter chrztu zawiera orientację misyjną, wiąże
ucznia Pana nierozerwalnie z zadaniem odkupieńczym Chrystusa. Tak jak Chrystus został posłany, podobnie misja ta powierzona zostaje również wszystkim ochrzczonym. Charakter
posłannictwa jakie świeccy mają do spełnienia w Kościele
określany jest pozytywnie pojęciem wspólnego kapłaństwa
wiernych.20 Ochrzczeni stali się „żywymi kamieniami (…) budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo” (1P 2, 5). Przez chrzest dostępują udziału w królewskim
kapłaństwie Chrystusa (por. OChWD 12). Przyjęty chrzest
wprowadza ucznia Pana w wymiar posługi kapłańskiej, inauguruje obecność i działalność kapłańską Chrystusa w jego życiu.
Wierni są „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym,
aby ogłaszać dzieła potęgi Tego, który ich wezwał z ciemności
do przedziwnego swojego światła” (1P 2, 9).
„Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Ochrzczeni
Por. A. Skowronek. Z teologii chrztu. W: Sakrament chrztu. Red.
S. Czerwik; J. Kudasiewicz; J. Łach; A. Skowronek. Katowice 1973 s. 27-33; J. Kudasiewicz. Biblijna teologia chrztu. W: Chrzest – nowość życia.
Red. A. J. Nowak.; W. Słomka. Lublin 1992 s. 23-35.
20
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bowiem poświęcani są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo” (KK
10). Jezus Chrystus dzięki jedynej i ostatecznej ofierze na krzyżu przekazuje wiernym godność i posłannictwo kapłanów Nowego i Wiecznego Przymierza. Stanowi ono wypełnienie obietnicy danej przez Boga Izraelitom: „wy będziecie Mi królestwem
kapłanów i ludem świętym” (Wj 19, 6). Cały lud Boży jest „duchową świątynią, świętym kapłaństwem dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1P 2,
5). Nowy lud kapłański tj. Kościół odnajduje w Chrystusie swój
centralny obraz a także otrzymuje od Niego rzeczywisty i ontologiczny udział w Jego odwiecznym i jedynym kapłaństwie
(por. PDV 13). Kapłaństwo chrzcielne jest kapłaństwem całego
Ciała Chrystusa (por. KKK 1188). Świeccy uczestnicząc w kapłaństwie Chrystusa, coraz bardziej z Nim zjednoczeni, „pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich wymiarach
życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. W ten
sposób urzeczywistniają powołanie do świętości, do której wezwani są wszyscy ochrzczeni” (KKK 941).21 Lud Boży – Mistyczne Ciało Chrystusa, tworzy z Nim – Głową „jakby jedną
osobę mistyczną”. Działa w sakramentach jako „organicznie
ukształtowana natura społeczności kapłańskiej”. Kapłaństwo
chrzcielne w szczególny sposób realizuje się w przyjmowaniu
sakramentów, modlitwie i dziękczynieniu, świadectwie życia
świątobliwego, zaparciu się siebie oraz przez czynną miłość
(por. KKK 1657). Odrodzeni przez chrzest jako synowie Boży,
zobowiązani są wyznawać przed ludźmi wiarę, którą otrzymali
od Boga za pośrednictwem Kościoła (por. KK 11).22
W. Słomka. Kapłaństwo laikatu a świecka droga świętości. RTK 20:
1973 z. 3 s. 64-66.
22
Jan Paweł II. Uczestnictwo świeckich w kapłaństwie Chrystusowym.
OsRom (w.p.) 15:1994 nr 2 s. 48.
21
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4. Bierzmowanie wezwaniem do pełnienia kapłańskiej
posługi
Sakrament bierzmowania w pewien sposób przedłuża
w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy.23 Wierni zostają opieczętowani Duchem Świętym i otrzymują Jego dary niezbędne do
pełnienia kapłańskiej posługi, zarówno w liturgii Kościoła jak
i w podejmowaniu określonych zadań w duchu odpowiedzialności za Kościół i mających na celu odnowę i dalszą jego rozbudowę (por. DA 3; OChWD 229)).24 Bierzmowanie dopełnia
chrzest stąd też według starego adagium teologicznego nazywane jest confirmatione baptismum perficit. Nie wynika z tego
niedoskonałość i niekompletność chrztu, ale to, że chrzest zostaje dopełniony przez wylanie Ducha Świętego jako zasady
i źródła nowego życia oraz charyzmatów dla dobra Kościoła.
Sakrament chrztu ukierunkowany jest na bierzmowanie i domaga się jego, tak jak sakrament bierzmowania wymaga
uprzedniego chrztu i rozwija dane przez niego nowe życie.25
Chrześcijanin bowiem, który narodził się z wody i Ducha
Świętego, do pełnej aktualizacji zadań w świecie potrzebuje
nowego wylania Ducha jakie ma miejsce w sakramencie
bierzmowania.26 „Przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc
Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani
Paweł VI. Konstytucja apostolska o sakramencie bierzmowania Divinae consortium naturae. W: Obrzędy bierzmowania według Pontyfikału
Rzymskiego. Katowice 1975 s. 11.
24
Dekret o apostolstwie świeckich.
25
Por. A. Fantozzi. I Sacramento Della Chiesa e la vita cristiana. Torino
1987 s. 147.
26
Por. L. Balter. Duch, który woła. W: Powołanie do apostolstwa. Red.
Tenże. Poznań 1975 s. 41.
23
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są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary
słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KK 11). Charakter
sakramentu bierzmowania udoskonala kapłaństwo wspólne
wiernych otrzymane w chrzcie, a bierzmowany otrzymuje moc
publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku (por. KKK 1305). Bierzmowanie rozkłada
nowe, pilniejsze i skuteczniejsze akcenty w posłannictwie kapłańskim, profetycznym i pasterskim.
Kapłaństwo wspólne, którego fundamentem jest najpierw
chrzest a następnie bierzmowanie, jest podstawą udziału
w kulcie Kościoła.27 Charakter bierzmowania uzdalnia wiernych do ofiarniczej postawy w Eucharystii ponieważ „namaszczeni Duchem Świętym w przedziwny sposób powołani są do
tego, aby rodziły się w nich coraz obfitsze owoce Ducha” (KK
34). Na mocy powołania do realizacji kapłaństwa wspólnego,
udzielonego w chrzcie i bierzmowaniu, świeccy spełniają
funkcje liturgiczne w zgromadzeniu. Bezpośrednim bowiem
celem charakteru sakramentalnego jest włączenie w kult Boży,
czyli liturgię Chrystusa i Kościoła, sprawowanie Eucharystii
i sakramentów, przyjmowanie w ramach liturgii ważnych posług i funkcji liturgicznych.28
Uczestnictwo wiernych w kapłaństwie Chrystusa dokonuje
się z Jego woli za pośrednictwem Ducha Świętego, który posłany jest w dniu Pięćdziesiątnicy aby utworzył Kościół, nieustannie także rozwija kapłaństwo i działalność kapłańską świeckich
w Kościele. Podstawą aktualizacji godności kapłańskiej jest
„namaszczenie” chrześcijan Duchem Świętym. Duch Święty,
Por. Cz. Krakowiak. Kapłaństwo wspólne i kapłaństwo służebne
w świetle ksiąg liturgicznych. RBL 36: 1983 s. 293.
28
Por. S. Szczepanie. Liturgię celebruje cała wspólnota (2). „Liturgia
Sacra” 2:1996 nr 3 s 65.
27
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który namaścił kiedyś Chrystusa (por. KL 5), czyni to nie tylko
w stosunku do biskupów i prezbiterów, ale także do wszystkich
chrześcijan. Namaszczenie to przygotowuje i uzdalnia do składania duchowych ofiar, do stawania się żertwą ofiarną dla
Boga, do wydawania obfitych owoców Ducha. W ten sposób
świeccy urzeczywistniają prawdziwy kult w Duchu i w prawdzie oddawany Bogu. Włączeni są w posłannictwo misyjne
Kościoła jako prawdziwi świadkowie Chrystusa. Udział świeckich w prorockim posłannictwie Chrystusa idzie w parze z zadaniami właściwymi istocie kapłaństwa wspólnego.
Zakończenie
Kapłaństwo wspólne uzdalnia wiernych do świadomego
i owocnego uczestnictwa w liturgii, jak również do podejmowania funkcji i posług w Kościele dla jego dobra. Świadomość
uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa wyprowadza wiernych
z biernego bycia w Kościele i pozwala na pełne włączenie się
w rzeczywistość Kościoła poprzez czynne zaangażowanie się.
Streszczenie
W Jezusie Chrystusie wypełniają się wszystkie zapowiedzi
Starego Przymierza, także i te, które odnoszą się do kapłaństwa. W świetle Nowego Przymierza Chrystus jest jedynym
Kapłanem i istnieje tylko kapłaństwo Chrystusowe. Tym co
odróżnia kapłaństwo Chrystusa od kapłaństwa starotestamentalnego jest aspekt pośrednictwa. Dlatego kapłaństwo Chrystusa jest nowe. Posłannictwo Chrystusa jako Pośrednika między
Bogiem a ludźmi wypełnia się przez ofiarę na krzyżu. Jego ka185
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płaństwo trwa na wieki. On zasiadł po prawicy Boga Ojca wynosząc na wyżyny nieba naturę ludzką nieustannie urzeczywistnia swoje kapłaństwo wstawiając się za ludźmi.
Kapłaństwo Chrystusa jako jedyne kapłaństwo Nowego Przymierza jest skierowane do wszystkich ludów i czasów.
Istnieją dwa sposoby uczestnictwa w jedynym kapłaństwie
chrystusowym. Cała wspólnota Kościoła na mocy sakramentu
chrztu świętego uczestniczy w funkcji kapłańskiej Chrystusa.
Drugi sposób uczestnictwa to kapłaństwo posługi udzielane
w sakramencie święceń. Pomiędzy jednym a drugim zachodzi
różnica co do istoty choć wzajemnie są sobie podporządkowane. Kapłaństwo posługi ukierunkowane jest na aktualizację kapłaństwa chrzcielnego, które urzeczywistnia się w kulcie,
świadectwie życia i posłannictwie misyjnym Kościoła. Wierni
w sakramencie bierzmowania otrzymują moc do publicznego
wyznawania wiary w Chrystusa. Bierzmowanie udoskonala
bowiem kapłaństwo wspólne wszystkich ochrzczonych. Świadomość bycia Kościołem-Mistycznym Ciałem Chrystusa, którego On jest Głową, królewskim kapłaństwem uzdalnia wierzących do czynnego udziału w życiu Kościoła.
Summary
In Jesus Christ all predictions of the Old Covenant are fulfilled, also those which are related to a priesthood. In the light
of the New Covenant, Christ is the only Priest and only the
priesthood of Christ exists. What distinguishes the priesthood
of Christ from the Old Testimonial priesthood is an aspect of
mediation. That is why the priesthood of Christ is new. The
mission of Christ as a Mediator between God and people is
fulfilled through the sacrifice on the cross. His priesthood lasts
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forever. He sat on the right hand of God the Father raising human nature to heaven and constantly fulfils His priesthood by
interceding for people. The priesthood of Christ is the only one
of the New Covenant addressed to all nations and times.
There are two ways of participating in only priesthood of
Christ. Whole congregation of Church through the sacrament
of Baptism participates in the priestly function of the priesthood of Christ. The other way to participate is the priesthood of
ministry given in the sacrament of Holy Orders. As to the essence there is a difference between them although they are
submitted to each other. The priesthood of ministry is focused
on actualising the baptismal priesthood which is realised in
worship, testimony of life and the missionary mandate of the
Church. The believers in the sacrament of Confirmation receive the gift to publicly profess faith in Christ. The Confirmation refines the common priesthood of all baptized. The awareness of being the Church – Mystical Body of Christ, of which
He is the Head, with his royal priesthood enables believers an
active participation in the life of the Church.
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La Miséricorde Divine transmise
au monde, aussi par le sacerdoce
universel et le sacerdoce ministériel
(Dans la lumière du Petit Journal de sœur Faustine).
Nous allons nous pencher sur le sacerdoce au service de la
Miséricorde Divine dans l’esprit de sainte Faustine. En développant ce thème, nous nous appuyons sur le Petit Journal de sœur
Faustine M. Kowalska1 et bien évidemment sur l‘Evangile, sans
oublier l’enseignement de l’Eglise Catholique. Nous chercherons
les textes transcrits par sainte Faustine concernant le sacerdoce.
Dans notre temps, en abordant ce thème, nous pouvons
constater une baisse de vocations en France et en Europe. Cela
se traduit par un manque de prêtres2 dans les paroisses et de
Sœur Faustine Marie Kowalska – dans le monde Hélène Kowalska –
est née le 25.08.1905 à Głogowiec en Pologne. A Varsovie le 1 août 1925,
elle entre chez les Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde (Congrégation
d’originaire de Laval en France). Le 30 avril 1926 à Cracovie, pendant la
cérémonie de prise d’habit elle a reçu le prénom Marie Faustine. Elle est
décédée à Cracovie le 5 octobre 1938. Toute sa vie mystique elle la décrit
dans son « Petit Journal, La miséricorde Divine dans mon âme ».
2
Pour illustrer, ci-après le nombre des prêtres en France, dans les années 1990–2008. Source: Conférence des Evêques de France: en 1990 –
32 267 ; en 2000 – 25 353 ; en 2008 – 19 640.
1
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vocations religieuses dans les communautés. Une baisse de
nombre de vocations c’est un véritable défit pour l’Eglise Catholique en France. Or, le Christ – Jésus nous a dit: « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson »3. Ces paroles nous rappellent que la vocation est
une grâce donnée par le Seigneur qui impose la coopération de
l’homme. Pour faire face à ce manque de prêtres et de vocations religieuses, l’Eglise répond par la prière et encourage
à prier pour les vocations, tout particulièrement tous les premiers jeudis et surtout pendant le Dimanche pour les Vocations4. Les soucis de l’Eglise pour les vocations, en principe se
concentrent sur les vocations sacerdotales. Mais, en mentionnant le sacerdoce il faut surtout indiquer le sacerdoce universel, dont nous faisons tous partie, en union avec tous les
baptisés.
Dès la création – nous sommes appelés par l’amour et la
miséricorde à les vivre et transmettre aux autres. L’œuvre de la
création.
Quelle est l’origine de cet amour, de cette grâce de vocation
? Pourquoi Dieu nous a-t-Il créés, pourquoi a-t-Il créé l‘homme ? Dieu est un être parfait. Il n‘a besoin de rien, Il a tout ce
qu‘il faut. Il a créé l‘homme pour son bien, par amour et par
miséricorde pour nous. La Création est un acte d‘amour et de
miséricorde, Il veut partager son bonheur, sa perfection. Il
a créé l‘homme à son image et lui a donné pour mission de Lui
être semblable, d‘être parfait comme Lui. Ce devoir de se perfectionner, cette obligation, Jésus nous a’l rappelé à plusieurs
reprises, en disant: « Soyez parfait comme le Père céleste est
3
4

Lc 10,2.
IV Dimanche après Pâques.
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parfait »5, et aussi: « Soyez miséricordieux comme votre Père
est miséricordieux »6. Ainsi que : « Bienheureux miséricordieux . . . »7. Nous, les hommes, nous sommes créés par amour et
par miséricorde, et appelés à témoigner de cet amour de Dieu
et de cette miséricorde. L‘homme se réalise dès qu‘il aime, dès
qu‘il vit la miséricorde. S‘il n‘y a pas d‘amour, s’il n’y a pas
de miséricorde dans la vie de l‘homme, elle est gâchée. Nous
sommes appelés à transmettre cet amour et cette miséricorde.
C’est ici que se manifeste notre rôle du sacerdoce universel
à remplir. Il faut coopérer avec Dieu pour que cet amour aille
plus loin, pour que cette miséricorde aille plus loin. Mais
à condition que nous soyons en contact avec Celui qui nous
a donné cette miséricorde, car nous ne pouvons rien donner si
nous n’avons rien, il faut recevoir pour donner. Pour se rappeler, nous venons au monde sans rien apporter et nous partirons
de ce monde sans rien emporter, comme a constaté Job: « Nu
je suis né et nu je partirai 8». Malgré tout, nous pouvons toujours compter et nous appuyer sur la miséricorde de Dieu.
Pour faire progresser nos réflexions sur le sacerdoce, surtout sur le sacerdoce universel, donnons la parole au premier disciple du Seigneur, à l’apôtre Pierre, qui avait été plus près de
son Maître. Le premier pape – saint Pierre, dans sa Première
Lettre, nous explique des choses très importantes concernant
le sacerdoce universel: « Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple,
pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Mt 5,48.
Lc 6,36.
7
Mt 5,7.
8
Voir : Job 1,2 (« Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j’y retournerai. »)
5
6
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Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous
êtes le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde,
mais maintenant vous avez obtenu miséricorde »9.
– Choisis par Dieu, pour annoncer les merveilles.
Nous avons obtenu la miséricorde, et sommes appelés
à avoir confiance en Dieu, nous ne pouvons rien faire tous
seuls, mais nous pouvons tout faire en communion avec Dieu.
Comme l’exemple pourrait nous servir le Grand Apôtre de Nations, Saint Paul, qui confirme qu’il peut tout faire en Celui qui
le fortifie : « Je peux tout en Celui qui me rend fort »10. Notre
Maître, Jésus nous rappelle: « Sans moi vous ne pouvez rien
faire »11. C’est une invitation à l’humilité et à la reconnaissance. C’est un appel à la fidélité et à la persévérance.
Le sacerdoce universel nous rappelle notre appartenance et
notre mission ainsi que notre devoir. Recevoir, vivre et transmettre la miséricorde divine.
Avoir confiance en Dieu qui est riche en Miséricorde.
Rappelons-nous qu’est-ce que la miséricorde ?
Pour le rappeler : Qu’est-ce que la Miséricorde ? – On ne
peut pas la définir en un seul mot, la Miséricorde du Seigneur
comme Jésus l‘a rappelé, par sœur Faustine, que la miséricorde c’est « le plus grand attribut de Dieu »12 qui est très riche
dans son contenu.
Qu‘est-ce qui fait partie de la Miséricorde ? La bonté, le
pardon, la compassion, la beauté, tout cela fait partie de la Miséricorde, mais ce n‘est pas tout, la Miséricorde est si riche
qu‘on ne peut la définir en un mot. La promptitude à pardonner
9
10
11
12

1P 2,9-10.
Ph 4,13.
Lc 6,36.
Petit Journal, n° 301.
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à ses ennemis en fait aussi partie, il existe plusieurs nuances de
pardon dans la Miséricorde13.
Le prophète Isaïe nous donne une image pour nous faire
comprendre la Miséricorde:
« Une femme oublie-t-elle son petit enfant,
est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles ?
Même si les femmes oubliaient,
Moi, je ne t’oublierai pas.14 ».
Dieu est celui qui, par la Miséricorde, est beaucoup plus uni
à nous que la mère est unie à l‘enfant de ses entrailles. Dieu est
bien plus uni par sa miséricorde à nous tous. Par cette petite
image, Dieu nous montre qu’Il prend soin de tous ses petits enfants. Mais Dieu fait encore plus attention à nous que la plus
tendre des mères envers son enfant. La Miséricorde c‘est la
bonté, la beauté et le pardon. Sauver est aussi un signe de la
Miséricorde.
L‘auteur de la Lettre aux Hébreux nous parle du sacerdoce
et des prêtres. Le prêtre est une personne choisie d‘abord par
Dieu parmi le peuple et ensuite il est placé par Dieu devant le
peuple en vue de gérer les affaires qui concernent les relations
entre Dieu et l‘homme15. Nous voyons que le prêtre pouvait
établir la communication entre Dieu et l‘homme.
Le sacerdoce au service de la Miséricorde Divine dans
l’esprit de sainte Faustine.

Voir : Jean Paul II, Dives in misericordia, Vatican, 1980, référence 52.
Is 49, 15.
15
Voir : Hebr 5,1 « Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les
hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu. »
13

14
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Notre thème nous inspire à faire quelques précisions concernant le sacerdoce16. On peut distinguer deux niveaux de
sacerdoce:
1) le sacerdoce universel (les membres – ce sont tous les
baptisés)
2) le sacerdoce ministériel des ministres ordonnés (les
membres – ce sont tous ceux qui ont reçu le sacrement de l‘ordre, c’est-à-dire : diacre, prêtre, évêque).
Le Concile Vatican II, dans la Constitution Dogmatique sur
l’Eglise, Lumen Gentium, dans le numéro 10 sur ‘Le sacerdoce commun’ nous précise : « Le sacerdoce commun des fidèles
et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux
une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre: l’un et l’autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce
du Christ ».
Pour approfondir nos réflexions sur le sacerdoce universel
et le sacerdoce ministériel, leur mission et leur devoir de transmettre la miséricorde au monde, pour nous tous, il serait très
outil de jeter un coup d’œil sur le texte tiré du Petit Journal de
sœur Faustine. Commençons par un fragment qui nous décrit
Jésus se manifestant à sœur Faustine, dans une vision mystique. Ce passage parle de l‘image de Jésus Miséricordieux et
il est intéressant de voir dans quelles circonstances Jésus est
apparu à sœur Faustine pour lui donner cette image.
Voir : Concile Œcuménique Vatican II, Lumen Gentium, n° 10. « Les
baptisés, en effet, par la régénération et l’onction du Saint-Esprit, sont
consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon
à offrir, par toutes les activités du chrétien, autant d’hosties spirituelles, en
proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière (cf. 1 P 2, 4-10) ».
16
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« Un soir, alors que j‘étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu
d‘une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde
touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entrouverte sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l‘un rouge, l‘autre pâle. En silence, je fixais mon regard sur le Seigneur, mon
âme était saisie de crainte, mais aussi d‘une grande joie. Après
un moment Jésus me dit: Peins un tableau selon l’image que tu
vois, avec l’inscription: Jésus, j’ai confiance en Toi. Je désire
qu’on honore cette image, d’abord dans votre chapelle puis
dans le monde entier.
Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas
perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici
-bas et spécialement à l’heure de la mort. Moi-même je la
défendrai, comme ma propre gloire »17.
D’après ce texte, nous pouvons constater dans quelles circonstances Jésus s‘est manifesté et a donné un ordre: „Peins
une icône… avec l’inscription: Jésus j’ai confiance en Toi !“ ;
En conséquence, son désir est qu’une image soit réaliser et
donner au culte public. Jésus a voulu que cette image soit peinte et qu‘elle soit vénérée publiquement, il promet d‘accorder
de nombreuses grâces à ceux qui prieront devant cette icône,
même la victoire sur les ennemis18 ! Donc, si nous les hommes
d’aujourd’hui, nous nous lançons pour faire connaître le message de la Miséricorde Divine, nous avons aussi une assurance
pour la vie et pour l‘heure de notre mort. Jésus va s‘occuper de
nous, si nous nous occupons de Lui durant notre vie, de même
Il nous aidera à son tour. Cette image, c’est un moyen pour
puiser la miséricorde. « Je donne aux hommes un vase, avec
lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséri17
18

Sr Faustin M. Kowalska, Petit Journal, Paris, 2003, n° 47 et 48.
Voir : Petit Journal, n° 48.
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corde. Ce vase, c’est cette image avec l’inscription : Jésus j’ai
confiance en Toi !19 »
Regardons le texte décrivant l’image de Jésus Miséricordieux, et essayons de découvrir quelle est sa signification.
Selon cette vision : c’est le Christ ressuscité, portant les
stigmates de la passion aux mains et aux pieds, (cette image de
Jésus peut nous rappeler la manifestation de Jésus ressuscité
au milieu des disciples enfermés dans le Cénacle20 ); de son
cœur caché sur l’image sortent deux rayons, l’un rouge et l’autre pâle. Pour bien comprendre la signification de ces deux
rayons sortant du cœur – invisible sur ‘l’image’, nous pouvons
chercher dans le texte du Petit Journal. Lorsque sœur Faustine,
dans ses visions mystiques, avait demandé Jésus, la signification de ces rayons, Il lui avait répondu: Ces deux rayons indiquent le sang et l’eau – le rayon pâle signifie l’eau, qui justifie les âmes; le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des
âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant sur la croix, fut ouvert
par la lance »21.
Autrement dit, ces deux rayons désignent les sacrements.
Mais en allant plus loin, arrêtons-nous sur la signification
de cette présentation: Jésus montre son cœur d‘où sortent deux
rayons, l‘un pâle et l‘autre rouge. L’eau et le sang qui sont sortis du cœur de Jésus représentent les sacrements de l‘Eglise.
Les rayons pâles ou blancs signifient les sacrements qui purifient l‘âme, et les rayons rouges ce sont les sacrements qui nourrissent l‘âme.

19
20
21

Petit Journal, n° 327.
Voir : J 20,19-29.
Petit Journal, n°299.
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Sur cette image, nous voyons que tous les sacrements sont
le signe de la Miséricorde Divine. Jésus nous montre que les
rayons qui représentent les sacrements sortent de son cœur.
Donc tous les sept sacrements sont les signes de l‘amour et de
la Miséricorde de Dieu pour les hommes.
En contemplant cette présentation, qui a été réalisée sous la
forme d’une image22, nous pouvons réfléchir sur la sacrementologie de l‘Eglise, c‘est-à-dire l‘enseignement de l‘Eglise sur
les sacrements, en contemplant cette image nous y voyons les
sacrements : du baptême, de l‘eucharistie, de la réconciliation,
de la confirmation, de l’ordre, du mariage et de l’onction des
malades.
Dans nos réflexions nous pouvons arriver à la constatation
suivante : que les sacrements sont des signes de l’amour et de
la miséricorde de Dieu pour les hommes.
D’après cette présentation, maintenant nous pouvons distinguer deux groupes de sacrements. Les sacrements qui purifient
l’âme et les sacrements qui nourrissent l’âme.
1) Les sacrements qui purifient l’âme sont: le baptême – la
confession ou réconciliation – et l’onction des malades.
2) Les sacrements qui nourrissent l’âme, ce sont: l’eucharistie – la confirmation – l’ordre – et le mariage. Quatre sacrements nourrissent l‘âme et trois sacrements purifient l‘âme.
Allons plus loin encore dans la réflexion sur les sacrements.
Le sacerdoce est un sacrement, comme nous l‘avons vu, à deux
niveaux, le niveau universel qui prend ses origines dans le saLa première présentation de cette vision, sous la forme d’une image,
a été réalisée en Pologne, à Vilnius, en juin 1934, par le peintre Eugène
Kazimirowski. Sur la réalisation de cette image, veillait le père Michel Sopocko, confesseur de sœur Faustine et professeur à Université de Vilnius. Il
ne faut pas oublier qu’avant la réalisation, sœur Faustine a donné des explications au peintre.
22
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crement du baptême et le niveau des ministres ordonnés dans
le sacrement de l’ordre, voilà la base de notre réflexion.
Qui peut administrer les sept sacrements ? Pour rappeler :
par le fait d’être baptisé nous participons au sacerdoce universel. Le membre du sacerdoce universel c‘est-à-dire tous les
baptisés, peuvent administrer une partie de ces sacrements, celui du baptême et celui du mariage. En effet ce sont les époux
qui devant l‘autel se donnent eux-mêmes le sacrement du mariage, le prêtre est le témoin officiel de l’Eglise qui confirme et
bénit les mariés. Cela fait deux sacrements qui pourront être
administrés par les membres du sacerdoce universel. Nous, les
baptisés, par notre pouvoir d‘administrer certains sacrements,
nous partageons cet amour et cette miséricorde avec les
autres.
Maintenant en ce qui concerne le sacerdoce ministériel,
c’est-à-dire le sacrement de l’ordre : diacre, prêtre et évêque.
Le diacre, le premier degré du sacrement de l’ordre, fait la
même chose que les laïcs baptisés (rappelons-nous que tous les
baptisés font partie du sacerdoce universel), il peut baptiser et
bénir le sacrement du mariage, mais son ministère lui permet
en plus, de donner la communion, de porter la communion aux
malades et de proclamer l‘Evangile. Le prêtre, le deuxième degré du sacrement de l’ordre, peut célébrer le sacrement de l‘eucharistie, celui du baptême, de la confession, le sacrement des
malades ; il peut éventuellement administrer le sacrement de
confirmation avec une délégation (ponctuelle) de l‘évêque du
lieu. Qui peut donner tous les sacrements ? Les ministres ordonnés du troisième degré du sacrement de l‘ordre, les évêques, confèrent tous les sacrements.
Les membres du sacerdoce ministériel : le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres et les diacres sont appelés aussi
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par leur pouvoir et ministère administrer et proclamer la Miséricorde Divine.
Pour les prêtres ministres ordonnés, d‘office c‘est un devoir
d‘administrer les sacrements et de proclamer la Bonne Nouvelle, c‘est le signe de l‘amour de Dieu et de la Miséricorde :
les prêtres par le fait d‘être prêtres sont „ipso facto“ les ministres et dispensateurs de la miséricorde23.
Dans le Petit Journal, sœur Faustine nous rappel que Jésus
n’exige pas simplement que son image soit publiquement
vénérée mais aussi qu’il y ait une fête dédiée à la miséricorde.
« Je désire qu’il y ait une fête de la Miséricorde, je veux que
cette image soit solennellement bénie le premier dimanche
après Pâques, ce dimanche doit être la fête de la Miséricorde »24. Cette exigence de l’instauration de la fête de la miséricorde est suivie par un désir de proclamer par les prêtres la
grande miséricorde envers les pécheurs. Et en même temps, est
adressé un encouragement au pécheur qu’il ne craigne pas de
s’approcher de Dieu riche en miséricorde.
« Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Qu’aucun pécheur ne craigne
de m’approcher. Les flammes de la miséricorde me brûlent, je
veux les répandre sur les âmes humaines »25. Jésus exprime
son désir, Il veut que non seulement les prêtres administrent
les sacrements, mais aussi qu‘ils proclament la Miséricorde
envers les âmes pécheresses. Les sacrements de la Miséricorde
ne comprennent pas que la confession et l‘eucharistie mais
l‘ensemble des sept sacrements.

23
24
25

Voir: Jean Paul II, Dives in misericordia, n° 14.
Petit Journal, n° 49.
Petit Journal, n° 50.
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Dans son enseignement public, Jésus rappel que: « Ce ne
sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais
les malades26 ». Et en parlant de sa mission Il souligne qu’Il est
venu chercher ceux qui se sont perdus. « Le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu27 ».
Sœur Faustine, dans son Petit Journal nous parle de Jésus
qui exige qu’elle rappelle aux prêtres (leur devoir) qu‘ils doivent proclamer la Miséricorde Divine. « Je désire que les
prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes
pécheresses. Qu’aucun pécheur ne craigne de m’approcher.
Les flammes de la miséricorde me brûlent, je veux les répandre sur les âmes humaines28».
D’après ce texte, il faut absolument que les prêtres proclament la Miséricorde Divine. C‘est un devoir pour les prêtres et
pour nous aussi, qui faisons partie du sacerdoce universel,
nous sommes invités, même nous avons l‘obligation de proclamer la Miséricorde.
Ce message aux prêtres contient deux éléments : le premier
c’est parler de la grande miséricorde de Dieu envers les
pécheurs, et le second c’est un appel à la confiance en Jésus,
à transmettre aux pécheurs.
Assez significatives, dans ce contexte, sont les paroles du
pape Jean Paul II, tirées de l’encyclique « Dives in misericordia ». Le Pape souligne que l’authenticité de la vie de l’Eglise
se vérifie par la profession et par la proclamation de la miséricorde ainsi que par la conduite des hommes aux sources de la
miséricorde du Sauveur. Voila ce qu’a écrit le Pape Jean Paul
II : « L‘Eglise vit d‘une vie authentique lorsqu‘elle professe et
26
27
28

Mt 9,12.
Lc 19,10.
Voir : Petit Journal, n° 50.
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proclame la miséricorde, attribut le plus admirable du Créateur
et du Rédempteur, et lorsqu‘elle conduit les hommes aux sources de la miséricorde du Sauveur, dont elle est la dépositaire et
la dispensatrice29».
Pour que l’homme puisse savourer la Miséricorde, il faut
qu’il soit ouvert. Cette ouverture nous pouvons mieux la comprendre d’après l’ordre de Jésus à sœur Faustine, peins une
image avec l’inscription : « Jésus, j’ai confiance en Toi ! ».
L’image réalisée en exécution de cet ordre invite et inspire
à entrer en dialogue avec Celui qui est présenté au-dessus, par
la confiance.
Cette petite phrase30, plutôt le sens de cette petite phrase est
décisif dans les relations de l’homme avec Dieu. Or, par la
confiance, premièrement l’homme s’approche de Dieu,
deuxièmement l’homme, une fois qu’il s’est approché de Dieu,
permet à Dieu de le combler par la miséricorde. Donc l’intérêt
de l’homme est d’avoir une grande confiance en Dieu, car la
confiance est une mesure de la miséricorde de Dieu. Voila, des
paroles de Jésus, d’une vision mystique que notait sœur Faustine : « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l’aide d’un
unique moyen – et c’est la confiance. Plus sa confiance est
grande, plus l’âme reçoit 31 ». On peut constater que la confiance n’est pas simplement une mesure de la miséricorde de Dieu
mais la confiance est aussi un récipient à l’aide duquel l’homme puise la miséricorde divine.
En réfléchissant sur la présentation de l’image de Jésus Miséricordieux, reçue par sœur Faustine dans une vision mystique, on peut faire découvrir quelques éléments essentiels
29
30
31

Voir : Dives in misericordia, n° 13.
En polonais elle ne contient que trois mots. « Jezu, ufam Tobie ! »
Petit Journal, n° 1578.
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dans la vie des chrétiens. Par cette image, l’homme peut découvrir plus facilement la vérité suivante : que Dieu prend toujours l’initiative et arrive le premier avec sa miséricorde auprès
de l’homme, auprès de chaque personne.
D‘autre part, Jésus assure par sœur Faustine qu‘aucune des
grâces qu‘Il envoie, même si on ne la prend pas, ne remonte au
ciel sans faire de bien à une autre personne. Si quelqu‘un ne
veut pas prendre une grâce, Dieu en fait profiter une autre personne. Ce qui nous rappelle une phrase tirée de la Bible, dans
l’Ancien Testament le prophète Isaïe a dit: « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre.32 », cela nous aide à comprendre que pour la miséricorde c‘est la même chose, que les grâces de miséricorde
ne remontent pas sans renforcer une âme.
Il faut mentionner un autre élément de la Miséricorde. Dieu
nous exprime sa Miséricorde, quand nous l’approchons. Jésus
vient auprès de chacun de nous, auprès de toute l’humanité
pour apporter la Miséricorde. Mais nous, dès que nous recevons sa miséricorde, dès que nous exprimons notre confiance, dans un certain sens nous faisons aussi un acte de miséricorde envers Jésus. Par sa miséricorde, Dieu nous rend
également la dignité d‘enfant de Dieu.
Dieu fait un acte de Miséricorde en venant vers nous. Par
contre nous, quand nous posons un acte de miséricorde, nous
n‘ajoutons rien à Dieu car Dieu est parfait, Il n‘a pas besoin de
nos louanges, mais par cet acte nous nous approchons de Dieu.
Cette question est bien expliquée dans une des préfaces du
Temps Ordinaire 33 que le prêtre proclame au cours de la messe. Dans le texte de cette préface, entre autre, il est dit: « Tu
32
33

Is 55,10.
Il s’agit de la 4ème Préface Commune dans le Missel Romain.
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n›as pas besoin de notre louange », et aussi « nos chants n›ajoutent rien à ce que tu es ». En effet, nous n‘ajoutons rien à Dieu
par nos chants, par nos louanges, par nos prières parce que
Dieu est un être parfait. Mais, de notre côté, par nos louanges
Dieu permet que nous, les hommes, soyons plus près de Lui34,
que nous nous ouvrions de plus en plus à Dieu qui est la source
de tout bien. Par cette ouverture, Il nous rapproche de Lui,
pour que, de plus en plus remplis par sa miséricorde, nous venions encore plus près de Lui – et ensuite que nous partagions
ces biens avec nos frères.
Proclamer la miséricorde – fait partie du message évangélique et entre dans le devoir de tous les baptisés. Tous les
membres de l’Eglise sont appelés à implorer, à vivre, à expérimenter et à partager avec leurs frères la Miséricorde Divine.
Une fois la miséricorde reçue – elle encourage à la multiplier,
à la partager. Parce que l’Eglise est une communauté humanodivine et possède un caractère dynamique. Et tous les baptisés,
surtout les laïcs vivant dans le monde ont leur noble devoir de
changer, sanctifier le monde et le consacrer à Dieu35.
Conclusion

Voir : 4ème Préface Commun : « Vraiment, il est juste et bon de te
rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi,
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n’as pas besoin de notre
louange, et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre grâce: nos chants
n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ,
notre Seigneur. C’est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t’acclamer en (disant) chantant: ».
35
Voir: Vat. II, Lumen Gentium, n° 34.
34
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En 1995, dans sa Lettre aux Prêtres pour le Jeudi Saint, le
Pape Jean-Paul II, nous rappelle : que les membres de l’Eglise
composent le Peuple de Dieu. ‘Tous les baptisés hommes et
femmes participent – chacun à la manière qui lui est propre –
à la mission prophétique, sacerdotale et royale du Christ’36. Le
Pape nous rappelle l’enseignement de l’Eglise qui dit que : Le
sacerdoce universel des fidèles est donné aux hommes et aux
femmes. D’après ’La Lettre aux Prêtres’ de 1995, nous voyons
que la participation à la mission sacerdotale du Christ appartient, sans exception, aux femmes et aux hommes. Donc, la
transmission au monde de la miséricorde divine fait partie de
la mission et du devoir tout d’abord du sacerdoce universel,
puis du sacerdoce ministériel.
Pour la transmission de la miséricorde divine dans le monde, le pape Jean-Paul II nous a expliqué la Miséricorde Divine
dans l‘encyclique: „Dives in Miséricordia“, que la transmission du message de la miséricorde divine c’est une affaire
à double dimension : et divine et humaine. Et pour cela il ne
suffit pas, du côté de l’homme de se mettre d’accord pour faire
connaître, propager la Miséricorde du Seigneur, il faut trouver
le moyen pour coopérer avec la dimension divine, il faut se
mettre de plus en plus au service du Seigneur37.
Depuis des siècles l’Eglise proclame la vérité sur la miséricorde de Dieu et la professe de différentes manières38. C’est sa
mission jusqu’à la fin des temps.
Voir : Jean Paul II, Lettre aux Prêtres pour le Jeudi Saint, 1995, n° 6.
Voir: Dives in misericordia, n° 3 : le message messianique sur la
miséricorde a une dimension divine et humaine particulière.
38
Voir : Dives in misericordia, n° 15 : L’Eglise proclame la vérité de la
miséricorde de Dieu, révélée dans le Christ crucifié et ressuscité, et elle la
professe de différentes manières.
36
37
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Artistic heritage as the locus
theologicus – a pastoral perspective
Artistic heritage
The artistic heritage of the Church in Poland is an outcome
of past generations’ work and reveals the Christian roots of our
nation; in a material and spiritual sense, it confirms the identity
of a society that cherishes a national and historical ethos. The
need to protect and properly use objects of material and nonmaterial culture, both produced and inherited, stems from the
need to preserve the unique characteristics of the Polish culture, which is integrally linked to the European and Christian
cultural legacy. The artistic heritage of the Church is a distinguishing feature not only of a national culture, but also – and
perhaps foremost – a religious culture understood as an expression of spiritual and existential experiences of past and
present generations.
This heritage, however, should not remain a past history or
a forgotten panopticon – a temple for art connoisseurs only. On
the contrary, the artistic heritage faces today, as never before,
many tasks to fulfill in the contemporary society. With regard to
religious life, the heritage should guarantee a religious development and be a crucial component of a conscious identity and an
in-depth Christian formation. This was well understood by the
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fathers of the Second Vatican Council, who in the Constitution
on the Liturgy pointed out that the history of sacred art should
be lectured during theological studies so that students can acquire the skills needed to respect and protect the heritage, which
they called “venerable monuments of the Church.”1
The respect towards artistic heritage has been present in the
Church for centuries. It would not be an overstatement to say
that thanks to the efforts of the Church many historical objects
and works of art (including pre-Christian and non-Christian
ones), which would otherwise be destroyed, have survived
over the centuries. The concern for heritage has been a subject
of numerous papal, conciliar, synodal and episcopal documents. In Poland, the first legal directives concerning the protection of monuments appeared when the resolutions of the
Council of Trent were implemented at the Synod of Cracow
under the leadership of Bishop Martin Szyszkowski in 16212.
The heritage cannot be understood only in terms of historic
preservation. The heritage requires conservation, but is not
limited to it; the heritage is a dynamic process which requires
interaction with contemporary users. The difference between
conservation and heritage lies primarily in the kind of social
objectives each of them sets to achieve. While the goal of conservation is to preserve artifacts of the past in the best possible
condition, the philosophy of heritage focuses on its various
contemporary uses. Moreover, if their objectives are defined in
this way, heritage resources seem almost limitless and ubiquiJ. S. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 2001, s. 9.
Na synodzie krakowskim 1621 w odniesieniu do malarstwa stwierdzono: „jeśli są jakieś obrazy zniszczone, uszkodzone, zjedzone przez starość, pokryte brudem czy pleśnią winni (proboszczowie) zatroszczyć się
o ich odświeżenie, naprawienie, odnowienie kolorów i przywrócenie do
pierwotnego stanu i świetności”. Tamże, s. 17.
1
2

206

Artistic heritage as the locus theologicus – a pastoral perspective

tous (e.g. thanks to the Internet) as opposed to conservation,
which is clearly based on specific and limited resources 3. As
we can see, in this perspective, the artistic heritage can and
should become part of the social self-consciousness, and thus,
as the locus theologicus, enter the domain of pastoral activities
and tasks undertaken by pastoral

theology.
Unfortunately, priests do not always realize the importance
of pastoral instruments they have at hand when they meet with
the faithful in a sacred place, especially one which contains
monuments of art. Frankly speaking, the importance of these
tools is often not appreciated until unauthorized persons do it.
Consider all kinds of crimes that are committed on church
monuments4. The statistics show that art theft is the third criminal offence in terms of profitability in contemporary Poland
(after arms and drugs trade)5.
We should look at historical and artistic resources available
to the Church not only from the negative, but primarily from
the positive side as a unique and compelling potential that
G. J. Ashworth, Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument sfragmentaryzowanej polityki, w: Dziedzictwo kulturowe
w XXI wieku. Szanse i wyzwania, M. A. Murzyn, J. Purchla (red.), Kraków
2007, s. 33.
4
Zabytki najbardziej są narażone na kradzieże, akty wandalizmu, niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie zabytku, zniszczenia na skutek
pożarów i powodzi. W celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom Policja
w Polsce prowadzi szeroką współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za
ochronę dziedzictwa narodowego, w tym z podmiotami kościelnymi oraz
uczestniczy w kampaniach informacyjnych poświęconych m.in. zasadom
właściwego zabezpieczania, przechowywania i rejestracji zabytków. Zob.
http://www.policja.pl/pol/chron-dziedzictwo-naro/16635,Chron-Dziedzictwo-Narodowe.html; dostęp 13.03.2014.
5
http://www.gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=49477&start=0; dostęp 13.03.2014.
3
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awaits its proper and full realization. The current 2014 year is
marked by two important events from the pastoral point of
view: the canonization of blessed John Paul II and the 30th anniversary of blessed Jerzy Popiełuszko’s martyrdom. It is worth
looking at these events not only as strictly liturgical celebrations, but also as opportunities to meet with these great witnesses of God in places that were, and still are, marked by their
presence. They are the places associated with important moments in their lives, but also institutions that cultivate the memory of them and are often the places where they lived, worked
or served (such as the museum of blessed Pope John Paul II in
Wadowice, which is the place where the pope was born and
raised, or the museum of blessed Jerzy Popiełuszko in Żoliborz
in Warsaw, which is the place where the martyr worked and
where his relics were later deposited). At this point, we should
also mention the centuries-old tradition of making pilgrimages
to the tombs of saints and other holy sites; after all, pilgrimages
were characteristic of the medieval Europe. Today, this type of
pastoral ministry seems especially accessible thanks to incomparably easier and more convenient means of transport and possibilities to reach places of pilgrimage.
These sites are not only places of worship but also – as already indicated – museums as well as other institutions and
places of commemoration (e.g. halls of memory, monuments
and plaques). Achievements of civilization not only make it
easier to get to these sites and institutions, but also rapidly increase their attractiveness as tourist and pilgrimage destinations. Therefore, it is necessary to definitely break the negative
stereotypes of museums and other institutions protecting the
heritage as unattractive, boring and rarely visited places. Fortunately, today’s museums often no longer resemble old, ordinary and boring institutions, the image of which is often still
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present in our memory; on the contrary, they are now equipped
with modern exhibition and technical solutions, including
electronic and audio – visual media.
The artistic heritage of the Church should not be viewed
only in historical and aesthetic terms, but above all with respect to the experience of faith. If this heritage is perceived in
purely aesthetic terms, its image becomes falsified. The experience of faith is of fundamental importance to the artistic heritage of the Church and is a place of epiphany, i.e. locus theologicus. We contemplate art just as we contemplate God - through
experience. Benedict XVI explains the relationship of art and
faith in the following way: “From their beginnings, art and religious worship have been closely connected; worshipping
God in a human way and, at the same time, preserving God’s
dignity was the boldest challenge to the human imagination,
arousing the strongest emotions; this challenge became the inspiration for all those immortal works that we call today “monuments”, and that, what is worth noting, stand in front of the
soul in order to awaken the dormant memory of our hearts”6.
Naturally, works of worship acquire the characteristics of
antiquity over time and become relics – artistic and cultural assets stored in collections7. In this way, apart from their basic
meaning which stems from faith and worship, they acquire
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger), Przesłanie z okazji konferencji
Ochrona zabytków a Kościół, Monachium 1993, cyt. za: Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. nauk. M. A. Murzyn, J. Purchla,
Kraków 2007, s. 158
7
Według Krzysztofa Pomiana kolekcją – we współczesnym rozumieniu – jest „każdy zespół przedmiotów naturalnych lub wytworów działalności ludzkiej, utrzymywanych czasowo lub trwale poza obszarem czynności
gospodarczych, poddanych szczególnej opiece w miejscu zamkniętym,
przystosowanym do tego celu”. Zob. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości.
Paryż–Wenecja XVI–XVIII wiek, przeł. A. Pieńkos, Warszawa 1997, s. 18.
6
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a secondary meaning: historical, aesthetic, emotional, etc.,
which is expressed, among others things, through the processes of sacralization and musealization8.
Contemporary theology gives more and more attention to
issues from the field of cultural studies, trying to start a theoretical reflection on faith and culture. This interest seems to be
reciprocated, as indicated by joint research initiatives undertaken by cultural theorists and theologians, as well as independent research projects in the field of humanities, which enter the domain of theology.
Building the heritage
Collecting works of art and other valuable objects, and passing them on to next generations, fulfills human religious, cognitive or aesthetic needs9. Works of art that were simultaneously
works of worship were protected by religious sanction. Since ancient times, stealing items deposited in a temple has been considered a sacrilege because of their unique and sacred character.
As a custodian of the rich artistic heritage, the Church came
to realize the importance and value of the goods which she inherited from the pagan world, and started to create, order, use
and preserve works of art on her own. Since ancient times, the
Christian temple has been a privileged place of artistic heritage
as works of art were stored and exhibited there (sometimes
a temple itself became a work of art and a monument of history). Sculptures, paintings, stained glass windows, reliquaries,
Por. „Bollettino Ufficiale Ministero Pubblica Instruzione” 1972, nr 17.
K. Pomian, Muzeum wobec sztuki swego czasu, w: Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
red. N. Cieślińska, P. Rudziński, Warszawa 1990, s. 373.
8
9
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banners, etc. decorated churches and chapels, and were sometimes exposed to public view; some of them were carried in
processions10. However, since many of them were too valuable
to use every day, treasuries were built at churches to deposit
expensive items of equipment and worship11. As a result of various turmoils, natural disasters, barbarian invasions and iconoclasms, which stripped thousands of temples of the most valuable works, the Church not only took care of valuable objects
collected in museums12, archives13 and libraries14 built for that
M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012, s. 14.
11
Od początków średniowiecza główny trzon zbiorów skarbców kościelnych stanowiły paramenty liturgiczne, relikwiarze (fundacja świątyni
wymagała nie tylko uposażenia materialnego, ale również kultowego:
przede wszystkim relikwii, ponieważ relikwie uświęcają miejsce, gdzie się
znajdują, i ludzi, którzy sprawują kult) oraz liczne precjoza. Zob. Sacra
Congregazione del Concilio, Disposizioni per la custodia e la conservazione degli oggetti di storia ed arte sacra in Italia, s. 352–355; Legge
22.9.1969, n. 1080, „Gazzetta Ufficiale” 12.10.1060, nr 250.
12
Por. Sacra Congregazione per il Clero, Lettera circolare:La cura del
patrimonio storico-artistico della Chiesaai presidenti delle conferenze episcopali, 11.04.1971. s. 358–361; Constituzione apostolica Pastor bonus,
nr 100–102; Immagine del museo diocesano, Atti del convegno, a cura di
G. Fallani, Roma 27–29 aprile 1981, Molfetta, Messina 1982; Pontificia
Commissione per l’Arte Sacra in Italia, Lettera ai vescovi d’Italia,
20.11.1989, nr 118/87/42,3; Legge 22.09.1960, nr 1080, Norme concernenti i musei non statali.
13
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 486–491; kan. 535 par. 4;
Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e
Storico della Chiesa, Lettera ai vescovi d’Italia, 13 giugno 1990, nr 98/30/3;
Accordi concordatari 18 febbraio 1984, art. 12 nr 1, 3; Guida degli archive
diocesani d’Italia, a cura di V. Monachino, E. Boaga, L. Osbat, S. Palese,
vol. I, Archivia Ecclesiae, anni 32–33 (1989–1990).
14
Por. KodeksPrawaKanonicznego, kan. 535 par. 5; Conferenza Episcopale Italiana, Norme per la tutela e Conservazione del Patrimonio Stori10
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purpose, but also elaborated the doctrine for the protection of
sacred images15. Iconoclasms, for example, resulted in firm
doctrinal and jurisdictional decisions leading to anathemas16.
The conservation of the heritage on a broader scale started
already at the end of antiquity due to the need to prevent the
destruction of pagan objects. As it turned out, the simplest and
most effective method was to give them a new purpose, to use
the pagan architecture so that it would comply with the Christian religion17. Numerous Roman monuments (such as the
co-Artistico della Chiesa in Italia (14 giugno 1974), s. 51–64; Annuario
delle Biblioteche Ecclesiastiche Italiane, 1990, a cura di A. Ornella, S.
Bigatton, P. Figini, Milano 1990; Accordo di revisione concordataria,18.02.1984, art. 12, nr 1, 3.
15
Trzeba w tym miejscu przypomnieć podstawową rację obecności
dzieł sztuki w przestrzeni kultowej, odwołując się do definicji świętego obrazu, jaką pozostawił II sobór nicejski (787): „Im częściej bowiem (wierni)
spoglądają na ich obrazowe przedstawienie, tym bardziej także zachęcają
do wspominania i umiłowania pierwowzorów, do oddawania im czci i pokłonu, nie do prawdziwej adoracji według naszej wiary, która należy się
tylko Bożej Naturze, a w który to sposób wizerunkowi drogocennego i ożywiającego Krzyża, świętym Ewangeliom i pozostałym poświęconym Bogu
świętym przedmiotom przynosi się na ich cześć kadzidło i światła, jak to
było pobożnym zwyczajem przodków: „Cześć bowiem obrazu przechodzi
na pierwowzór” (Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, 18, 45: Patrologiagraeca 32, 149 C), „a kto czci obraz, czci w nim hipostazę przedstawionego”.
Zob. II sobór nicejski, 787, Definicja o świętych obrazach, w: Breviarium
Fidei, dz. cyt., nr 207, s. 118–119.
16
„Jeśli ktoś nie dopuszcza objaśnień Ewangelii z pomocą obrazów,
ten niech będzie obłożony anatemą. Jeśli ktoś nie pozdrawia tych obrazów,
które odnoszą się do imienia Pana i jego świętych, ten niech będzie obłożony anatemą”. Zob. II sobór nicejski, 787, Definicja o świętych obrazach,
w: Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I.
Bokwa, Poznań 2007, nr 209, s. 120.
17
W roku 609 uratowano rzymski Panteon, adaptując go na kościół
Matki Boskiej Królowej Męczenników; z kolei budynek kurii w tym sa-
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Colosseum, the Pantheon) survived because they were adapted
to serve Christian purposes, especially by receiving a sacred
function18. In this way, the Church became the precursor of
a principle that is very important from the point of view of heritage protection (conservation theories of Riegel and Frodl),
namely the principle of protecting monuments by assigning
a utility function to them19.
Since the ancient civilization crisis, the Church has assumed the role of a patron and conservator of the most important
works of culture - works of faith and art (paintings, sculptures,
architecture, literature, etc.) - which satisfied her religious and
cultural needs, and which now make up the priceless heritage
of past centuries20. These works have never been something
external to faith and worship; on the contrary, they constituted
their essential part. Religious art and church cultural goods are
the fruit of faith and culture, a result of the way and form in
which a society functions, they are a testimony of man’s material and spiritual heritage understood as a legacy that is accumulated, preserved, and passed on from generation to generamym wieku został zamieniony na kościół św. Andrzeja, a świątynia Fortuna
Virilis – na kościół św. Marii Egipcjanki.
18
J. S. Pasierb, Ochrona..., dz. cyt., s. 13.
19
W roku 1903 Alois Riegl, profesor historii sztuki i generalny konserwator zabytków Austrii opublikował książkę Der moderne Denkmalkultus,
sein Wesen, seine Entstehung, w której rozróżnił zabytki sztuki i zabytki
historii. Tworząc teorię zabytku, oparł ją na klasyfikacji wartości i wyróżnił
wartość historyczną, artystyczną i dawności (Alterswert). Zmodyfikowaną
wersję „systemu Riegla” stworzył inny przedstawiciel szkoły wiedeńskiej,
Walter Frodl. Według Frodla należy wyróżnić trzy podstawowe wartości
zabytku: historyczną, artystyczną i użytkową.
20
J. Pasierb, Dominus Conservator Ecclesiae. Zagadnienie konserwacji dzieł sztuki w historii Kościoła, w: Ars sacra et restauratio, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1992, s. 9-15.
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tion. Thus, works of art become part of the heritage along with
other ways and outcomes of human life: customs, worship, social institutions, principles of social coexistence, education,
charity, code of conduct, criteria of aesthetic and moral judgments which determine the norms of acceptable behaviour
within a community. The heritage is a result of an interaction
between faith and culture, and it needs to be protected in order
to accumulate culture and strengthen faith; the heritage is a result of man’s work, it serves him and builds his consciousness
and identity in relation to God. With respect to man himself as blessed John Paul II writes – the heritage is “an act by which
man reaches his critical self-awareness”21.
With the increase in public awareness and improvement of
broadly understood education allowing to appreciate the
unique character of the heritage, in addition to the primary religious sanction, the church and state legislation on the conservation of monuments began to appear, and specialized institutions for their protection were created. Currently, these issues
are regulated by the Code of Canon Law, guidelines of some
of the congregations of the Apostolic See and regulations of
episcopal conferences22. In light of the civilization changes taking place nowadays, the quickly expanding theories of conservation, historic sites and museums, and above all, rapid
advances in technology and techniques to protect the heritage
have, unfortunately, greatly outdistanced the reflection on this
subject undertaken by the Church in Poland. In a few years’
Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie,
wybór tekstów i oprac. red. M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkula, Rzym–
Lublin 1988, dz. cyt., s. 317.
22
Por. E. Przekop, Kościelna ochrona zabytków i dóbr kultury według
Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1987, t. 54, s. 30-40.
21
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time, the instruction of the Polish Episcopate on the protection
of historic sites and directions of development of sacred art
will have been in use for fifty years (1966)23. Not much younger is the instruction of the Episcopal Commission for Ecclesiastical Art devoted to the preservation and protection of sacred art (1970)24. In practice, the protection of the heritage
does not seem any better as church pastors are insufficiently
aware of the importance of the cultural heritage at their disposal and they have scant knowledge of legal and financial tools
necessary to perform complex restoration.
Accepting the artistic heritage
It seems that the Church, as a patron of art and creator of
Europe’s oldest museum collections in the 20th century, has
lost enthusiasm and motivation for collecting, creating and
preserving art; the Church herself does not fully believe in the
value of the heritage that she possesses and that she used effectively in evangelization and pastoral activity for centuries. This
is often the case at the basic level of the Church’s hierarchy - at
the level of the parish – especially in Western Europe, where
churches stopped to manifest popular religiosity traditionally
associated with iconic images, feretories, banners, reliquaries,
etc. Just as historic reliquaries are considered part of the artistic heritage, and not objects of worship, so the artistic heritage
is treated not as a tool in the development and transfer of the
kerygma of faith, but as an obstacle and a symbol of “anachrohttp://www.kkbids.episkopat.pl/?id=176#id=188. (dostęp:
1.10.2013); dostęp 13.03.2014.
24
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=176#id=189; dostęp 13.03.2014.
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nistic historical and cultural domination”. If suitable buyers
appeared, many of the “modern” pastors would probably get
rid of the part of the heritage ... In this way, the renewing
Church, unable to enjoy the artistic heritage, would become
just as bitter and desolate as the reformed Protestant churches
that during the 16th century Reformation deprived themselves
of most of the heritage.
The problem with the acceptance of the heritage lies heavily in the fact that churches are no longer aware for whom
works of art were brought into being and whom they are to
serve. Undoubtedly, works of worship and other works found
in temples were created for man but first and foremost for God.
If one does not understand it, it’s only one step away to McDonaldization and desecration of the heritage. Jean Clair, a former director of the Picasso Museum in Paris, makes the following conclusion: “Christians who are searching for their roots,
trying to return to their origins – even if they are no longer believers or religious people - find only a devastated land, shaky
dogma, homilies which fearfully avoid words such as ‘mystery’ or ‚sacred’, shy clergy, shreds of liturgy, moralizing community, prayers uttered in a pitiful language, hackneyed Gregorian chants and finally images that have lost their value and
importance in museums. The term ‚secularism’ will be a small
consolation to them”25. In recent decades, the Catholic liturgy
has undergone a shift in the worship dimension: from ad Deum
to ad populum, and consequently the vertical dimension has
been devalued or even negated, while the horizontal dimension has taken its place. Today, many Christian communities
seek to ensure that temples to a larger extent serve the faithful;
J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J. M. Kłoczowski, Gdańsk 2009, s. 17.
25
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in other words, that they can amaze, delight, or entertain them,
sometimes requiring no commitment on the part of the faithful.
In fact, such an attitude diminishes the role of temples to purely utilitarian purposes. Searching and forming her own identity
without historical continuity and in isolation from the chief
goal, which is to serve God, makes the identity of the Church
empty and distorted, and the artistic heritage unnecessary. Although the temple becomes a comfortable and friendly community house and a house of prayer in consequence of such an
approach, is it still the holy house of God?
The category of locus theologicus
Searching for the locus theologicus in the artistic heritage
of the Church is a touchstone of a new approach to methods
and tasks of theology, including pastoral theology. Today, theology encompasses a lot of heterogeneous activities and scientific reflections; contemporary theology opens its doors to researchers from various fields of humanities and social
sciences.
Naturally, when trying to develop theology through art and
artistic heritage, it is essential to take into account a given hermeneutics, as a proper interpretation of works of art from
a theological perspective must remain a central issue of this
way of practising theology26.
It should be noted that since the early 60s of the 20th century
the key principles of modernism, such as the belief in progress,
D. Tracy, The Analogical Imagination: Christian Theology and the
Culture of Pluralism, London, 1981, s. 67-68; M. P. Gallagher, Post-Modernity: Friend or Foe?, w: Faith and Culture in the Irish Context, red.
E. G. Cassidy, Dublin, 1996, s. 74-75.
26
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the power of reason, the confidence in meta-narrative based on
the attitudes rooted in the Enlightenment, i.e. rationalism, liberalism and the already mentioned idea of progress, are more
and more often called into question when it comes to the modernist affirmation of alienated, meaningless, atomized and divided material of human existence27. A complete, Christian understanding of theology involves both the systematic work on
the sources of revelation, intellectual reflection on the revealed
mystery of God and the doctrines derived from it, as well as
other forms of expression of this mystery28.
Church architecture and religious painting are naturally
connected with faith and with the art of faith. The Eastern theology has always claimed that prayer – especially liturgical
prayer – plays an important role in the interpretation of Christian faith, according to the axiom Lex orandi – Lex credendi
(literally, “the law of praying is the law of believing”). If we
accept this rule, we must immediately add Lex pingendi - Lex
orandi: the law of painting is the law of praying, and if so, the
law of believing itself. The sacred picture teaches us faith and
is a testimony of faith.
Why is there such a big distance today between sceptical citizens of the Western world and the Eastern worshipers of
icons, recognizing images of saints as an essential part of their
Christian identity? The differences between the art of the
Eastern and Western Church began to increase during the
M. P. Gallagher, Clashing Symbols: An Introduction to Faith-andCulture, London, 1997, s. 88-90.
28
T. Węcławski, Metodologia teologii, „Nauka” (2004) nr 3, s. 102.
Sam Kościół to uwzględnia w swojej oficjalnej doktrynie, gdy do grona doktorów Kościoła, a więc osobistości, które ze świętością życia połączyły mądrość intelektualną, zalicza na przykład św. Teresę z Lisieux, czy nawet św.
Katarzynę ze Sieny, które nigdy profesjonalnie nie zajmowały się teologią.
27
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Gothic period and Renaissance, especially in terms of visual
arts and architecture. The tendency to anthropomorphize God’s
image, increasing roughly since the 12th century, was accompanied by a growing literalism of depictions (drama, naturalism). The Western fictionalized biography of Jesus began to
replace the Eastern inspired vision of the inhabitants of heaven
– the citizens of the Church Triumphant. By gradually losing
its epiphanic power, the art in the West started to become a story of the incarnation of the Word of God and the lives of saints; in other words, it began to turn into a painted “illustration
of religiosity”.
Discussing the locus theologicus in the artistic heritage of
the Church, we must go back to the times of the undivided
Church and the theological reflection on art, for instance the
theology of icons, developed centuries ago in the Christian
East. An extensive explanation of the theology of icons can be
found in the works of P. Evdokimov, W. Łosski and L. Uspieński29, among others. According to these theologians, the tradition binding faith and art in an existential diptych has come
full circle, starting with the writings of Dionysius the Pseudo
– Areopagite, who first developed the theory of image and
symbol and gave the image the status of an intermediary in the
contemplation of the invisible and uncreated30. God creates
and acts with the help of his uncreated energies that permeate
everything that exists and keep everything in existence31. The
foundations of the theology of icons laid by Dionysius include
the key category of beauty: every human being bears the reL. Uspienski, Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.
Patrologia Graeca (Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca)
red. Jacques Paul Migne, 585 B.
31
W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł.
M. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 64-65.
29
30
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flection of God’s beauty but this beauty is not like the beauty
of God (apophatic theology). Still, this beauty can be a sufficient tool for man to get to know God32. The beauty of God,
which is invisible, becomes visible due to the psycho-emotional character of the human nature. Teodor Studyta argued that
although the material image of God (a picture) is not identical
with its transcendental primary image, it is identical with its
hypostasis and name33. According to the theology of icons,
iconic images are epistemological; they do not merely reflect,
but present the truth with the help of appropriate images, signs
and symbols34. In this perspective, it is worth noting that the
Second Council of Nicaea, which was crucial to the theology
of icons, was the first council to have raised pastoral problems
on such a scale while dealing with other dogmatic issues to
a lesser extent, which did not happen before or after the council35. The experience of faith, which is similar to an aesthetic
experience, is an important component of true faith, but also
an equally important element of the methodology of Catholic
theology, and should therefore be considered as a proper form
of theological cognition, i.e. locus theologicus.
Although the Eastern doctrine of icons has never been fully
accepted in the Catholic tradition, it has never been rejected in
pastoral practice as well. According to this tradition, the holy
Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962, t. 2, 39, 43.
33
P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska,
Warszawa 1999, s. 178.
34
W. W. Byczkow, Iz istorii wizantijskoj estietiki, „Wizantijskij Wriemiennik” 1976, t. 37, s. 173.
35
M.-F. Auzépy, Manifestations de la propaganda en faveur de l’orthodoxe, w: Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive. Papers from the
Thirthienth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham 1996, s. 87
32
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picture leads to an encounter between man and God incarnate,
who penetrates the believer and fills him with grace. The holy
picture is neither a simple illustration nor decoration: it is
a symbol and representation of the mystery of Incarnation that
reveals to the human eye the spiritual message emerging from
the Word addressed to the ears and heart of man. The picture
as a medium of a certain form and meaning belongs to the
symbolic culture and has specific properties and functions. In
addition to its aesthetic function, it can perform other roles,
which are important from a pastoral perspective, e.g. educational, cognitive, utilitarian or worship roles36. The picture (not
only a religious one) may have a cathartic character, the power
to purify through individual experience sublimated to the level
of higher values, to the transcendentals: beauty, goodness and
truth. In religious terminology, it means moving the values of
the profane to the domain of the sacred37.
Paul Evdokimov discussed the relation of art and the experience of faith by referring to the so-called “theology of presence”. He wrote that every purely aesthetic piece of art is opened by emotions and feelings, like a medieval triptych, whose
wings are the artist and the recipient. According to the Russian
thinker, the whole experience is contained in a triangle of
aesthetic immanentism. However, as he noted, there are works
filled with transcendental elements that break this closed triangle, that trigger not only an aesthetic sense and emotions, but
also a mystical sense – mysterium tremendum – and thus they

Por. D. Jankowski, Podmiotowe uczestnictwo w sztuce a kreowanie
tożsamości osobowej jednostki, w: Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej, Warszawa 2010, s. 149.
37
T. Boruta, Figur Racje, Kielce 2009, s. 52.
36
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become unique theological places38. A contemporary Western
theologian, Johann Baptist Metz, a student of Karl Rahner,
stresses that the most important achievements in theology and
the history of the Church derive from such a theology in which
the biography, fantasy, accumulated experience, conversions,
visions and prayers are inseparably linked with the theological
system39. The theology of presence in a way stands in
agreement with the metaphysics of presence, which was proposed by Jacques Derrida, Peter Eisenman and Daniel Libeskind, and which became the main subject of deconstructivist
philosophy in architecture theory. Its main thesis is the view
that architecture can be a language able to communicate meaning and able to be a subject of analysis in linguistic philosophy40. The dialectic of presence and absence, or solid and void,
appears in many of Eisenman’s projects. Both Derrida and
Eisenman argued that a sui generis locus, a place of presence,
is architecture, and the same dialectic of presence and absence
is found in constructivism and deconstructivism.
Folk religiosity based on a zealous faith authenticates religious paintings from a theological point of view and assigns
a pastoral role to them, especially the religiosity that so often
makes use of sacred images. In contemporary theology and the
official teaching of the Catholic Church, there are more and
more references to experiencing faith consciously and genuinely, as a kind of existential experience. A German theologian, professor of fundamental theology, Johann Baptist Metz,
P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, przeł. M. Żurowska,
Warszawa 2003, s. 157.
39
J. B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft: studien zu einer
praktischen Fundamentaltheologie, wyd. 4 red. (Mainz 1984), s. 196-197.
40
J. S. Curl, A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture,
Oxford 2006, s. 880.
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notices the lack of reflection on this kind of experience in contemporary theology; he states that Catholic theology to a large
extent is characterized by “the division between the theological system and religious experience”41. This is a common problem of theology, which often escapes from the basic experience of faith in religious life when building more or less
complex syntheses. On the eve of the new millennium, blessed
John Paul II wrote that a true Christian religion is the religion
of “dwelling in the inmost life of God” because “the Holy Spirit, who searches the depths of God, leads us, all mankind, into
these depths by virtue of the sacrifice of Christ”42. The Christian life is not something abstract, detached from the world
and its problems; on the contrary, it is grounded in reality and
experience. In the introduction to the last, fourth part of the
Catechism of the Catholic Church (after the discussion of the
doctrinal content of the Christian Creed and then the principles
of the Church’s liturgy and the basis of morality), we can read
that the mystery of the Christian faith “requires that the faithful believe in it, that they celebrate it, and that they live from
it in a vital and personal relationship with the living and true
God”43. The experience of faith involves worship and spiritual
expressions on an individual or community level. These
expressions can take various forms of piety, but their common
feature is a “thirst for God” and “an acute awareness of profound attributes of God: fatherhood, providence, loving and constant presence”44.
J. B. Metz, Glaube…, dz. cyt., s. 196-197.
Jan Paweł II, Tertio Millenio Adveniente, nr 8.
43
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań (Pallotinum) 1994,
nr 2558.
44
Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów), Direttorio
41
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Outlooks
Searching for meaning and truth in theology based on and
referring to artistic culture and symbolic meanings does not
seem to be fruitless, even in the perspective of the contemporary culture and pastoral practice, as long as this culture focuses
on the experience of faith and the existential experience of man.
Church architecture, sculptures, religious paintings, handicraft
and other components of the heritage played, and continue to
play, an important spiritual role in Christian life and worship.
Hans Sedlmayr notes: “If it is true that there are sudden conversions, the reasons for which a man decided to rise above the finite though it was the last thing he was thinking about, (...) then
nothing else can help this miracle come about than a view of
great works of art”45. And then he adds: “the whole faith in God
is religious as long as it is an awareness of God’s infinity”46.
Wonderful paintings and sculptures that are objects of worship
and votive offerings hung as an expression of gratitude for received graces are the proof of how much the experience of faith
is connected with the artistic heritage. David Freedberg accurately described the apotropaic role of saints’ images47, and Hans
Belting, in an anthropological perspective, united the creation
of images with the drama of dying, and with man’s denial of
su pietà popolare e liturgia: Principi e orientamenti, Vaticano 2002, nr 9.
Tekst Kongregacji przytacza słowa Pawła VI z Evangelii nuntiandi, 48.
45
H. Sedlmayr, Muzeum, w: Muzeum sztuki, dz. cyt., s. 48.
46
Tamże.
47
D. Freedberg, Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005. Autor dowodzi między innymi, że
z gruntu błędne jest mówienie o wizerunkach i – szerzej – całej sztuce bez
kontekstu antropologicznego, zwłaszcza bez odniesienia do siły i różnorodności reakcji człowieka na obrazy, reakcji, jakie wymuszają na ludziach
wizerunki.
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death48. Belting’s thesis circles around the idea of linking the
image with the body and medium, which allows to position visuality in the system of meaningful relations. The image belongs simultaneously to culture (which allows to create meanings
and refers to an anthropological dimension) and to the material
world. Freedberg, in turn, describes the important role effigies
played in most of the crucial moments in people’s lives, how
they were part of the rites of passage and how they accompanied the dying man and executions (in the Middle Ages convicts were given tavoletta to kiss at the time of their execution, i.e. images depicting the Passion of Christ); immagini
infamanti – “images of shame” – were also known, i.e. substitutes of people sentenced to death, who could not be killed. In
either case, the image was the representation of a particular person. Bodies depicted on images retained, in a sense, the power
of living bodies.
Objects collected in museums and galleries (e.g. votive offerings, trophies, gifts, relics) have a common function: they
mediate between us and previous generations, between the visible and the invisible. It seems that François Dagognet was right by claiming that the great world of the artistic heritage
often tells us more about the Spirit than the Spirit itself49. Collections and museums are there to make invisible ideas and
concepts visible.
The boundaries between the visible and invisible should
certainly not be ignored by theology and pastoral practice,
which, after all, discovered their true meaning throughout centuries. The artistic heritage is entitled to be part of the culture
which appreciates human values that are centered on God the
48
49

H. Belting, Antropologia obrazu, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.
J. Clair, Kryzys…, dz. cyt., s. 43.
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Creator and that are dignified in Christ50. From the perspective
of modern theology (e.g. theological anthropology), the artistic heritage can, and should, be discussed in terms of values
and content rooted in the history of salvation; through these
values, man, who was created in God’s image and likeness, reveals the richness of his personality and sets ground for its development51. From this point of view, it seems important that
various theological disciplines (such as the history of sacred
art, church history, the theology of culture, the theology of
image, philosophical anthropology and personalism) analyze
works of art as products of human hands (the result of artistic
creation) and testimonies that God put man at the center of the
created world and gave him the keys to guard his heritage52.
Works of art inspired by the sacred history – regardless of
whether they are found in a temple or museum – can be interpreted correctly only if they are understood as a reflection of
the unfathomable mystery which engulfs and inhabits the
world53. A brilliant intuition of St. Augustine is worth noting at
this point; in his writings, he associated culture with worship,
the artistic heritage with the tradition of the Church, the feeling
of Divinity with beauty: “I replied to all these things which
stand around the door of my flesh: ‘You have told me about
my God, that you are not he. Tell me something about him.’
And with a loud voice they all cried out, ‘He made us.’ My question had come from my observation of them, and their reply
came from their beauty of order”54.
50
51
52
53
54

s. 266.

Por. Jan Paweł II, Wiara i kultura…, dz. cyt., s. 15–16.
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, nr 12.
„Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze swego dziedzictwa” (Wj 15, 17).
Tamże.
Św. Augustyn, Wyznania, ks. X, r. 6, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1996,
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St. Augustine’s words prove that Christian artistic heritage
should always be considered from two points of view united in
pastoral theology: faith, which gives rise to various forms of
worship, and culture, which gives faith a specific earthly character. To the Christian, faith is a light which enlightens his
work and responsibilities, as well as defines his horizons of
life55. Faith affects man and works he creates, which, in turn,
constitute his culture by shaping a “general way in which people live”56. The light that comes from the Christian faith enlightens people’s lives by giving them a sense of truth and enduring hope - as the Pope writes in the encyclical Lumen fidei.
With the help of genius artists, the rich artistic heritage of the
Church turns into “stained glass”, i.e., paintings, sculptures,
architecture, music, poetry, which, in the language of art,
express the deepest mystery of “the Word that made flesh”57.
Summary
The article discusses the artistic heritage of the Church as
the locus theologicus in the context of current pastoral events.
The artistic heritage needs conservation, but is not limited to it.
As demonstrated by experiences of many countries, the heritage can play attractive cognitive, educational and utilitarian roles. Having that in mind, a new programme of pastoral action
should be created that will not limit the artistic heritage to its
worship function, as it is the case now, but will recognize its
Jan Paweł II, Wiara i kultura…, dz. cyt., s. 20.
R. Williams, Keywords. A vocabulary of culture and society, Oxford
1983, s. 87.
57
Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, nr 5.
55
56
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pastoral, and even evangelistic function as well. The artistic
heritage of the Church “humbly” waits to be properly and efficiently used in pastoral activity, as it contains a great potential
which has not yet been fully appreciated and used in the right
way.
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Bishops in the Years 1979-2005)
Tematyka aborcji jest jednym z częściej podejmowanych
zagadnień listów wielkopostnych biskupów polskich w latach
1979-2005. Wynikało to z kilku przyczyn. 27 IV 1956 roku
uchwalono ustawę2, która nie chroniła ludzkiego życia od moMarcin Niesporek, ks. dr, kapłan archidiecezji katowickiej, absolwent
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Maryi Panny w Pszowie, kontakt z autorem: marcin. niesporek@ archidiecezja.katowice.pl
2
Artykuł 1 tej ustawy wylicza możliwości dokonania aborcji. Zabiegu
przerywania ciąży może dokonać tylko lekarz, jeżeli: 1) za przerwaniem
ciąży przemawiają: a) wskazania lekarskie lub b) bardzo trudne warunki
1
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mentu poczęcia3. Ponadto przełom po 1989 roku i rozpoczynający się proces demokratyzacji państwa oraz budowanie gospodarki rynkowej zrodził poczucie dobrobytu i postaw
egoistycznych w stosunku do troski o życie nienarodzone.
W nowej rzeczywistości zaistniała więc dyskusja nad argumentacją zarówno zwolenników jak i przeciwników ochrony
nienarodzonych dzieci. Skutkiem podejmowanej debaty społeczno-politycznej była ustawa z 1993 roku, która zawęziła
dokonywanie aborcji w porównaniu z ustawą z 1956 roku4.
Dyskusja nad kształtem życia ludzkiego podejmowana w latach 90. XX wieku wywołała z jednej strony wiele emocji,
a z drugiej zaś uświadomiła ludziom wierzącym wartość życia
ludzkiego. Zaowocowało to ustawą z 30 VIII 1996 roku, chrożyciowe kobiety ciężarnej. 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża
powstała w wyniku przestępstwa. 3. Zabiegu przerwania ciąży u nieletniej
można dokonać tylko za zgodą jej rodziców, opiekuna albo władzy opiekuńczej. Zob. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 12, poz. 61-62).
3
Zob. S. Nowak, Słowo Biskupa Częstochowskiego na Wielki Post
1991 R., „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (=CzWD) 4-5
(1991), s. 116.
4
Z jednej strony wprowadza pewne zmiany pozytywne zmiany w patrzeniu na osobę ciężarną (Chodzi np. o uczennicę będącą w ciąży, zob. art.,.
2, p. 3). Życie poczęte nie jest jednak chronione, świadczy o tym choćby art.
2, p. 1: 1. Przerywanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza,
w przypadku gdy: 1.ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety
ciężarnej, 2.badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3.zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, 4.kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej
sytuacji osobistej. Zob. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. „O planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” (Dz. U. Nr 17, poz. 78).
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niącą życie ludzkie w fazie prenatalnej, ale pod pewnymi warunkami5. Warunki te zwane „indykacjami” są pewnymi bardzo niebezpiecznymi „furtkami” wykorzystywanymi dla
dokonania przerywania ciąży6. Konkludując, ustawa mimo, że
zawiera nowy język w obronie życia nienarodzonego (jest dziś
także najbardziej restrykcyjną w Europie), ciągle nie spełnia
oczekiwań Ewangelii i nauczania Kościoła chroniącego życie
ludzkie bezwzględnie. Warto także wspomnieć o Konstytucji
RP z 2 IV 1997, która mimo, że zawiera wzmianki o zapewnieniu każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia (art. 38),
jej ogólnikowość pozostawia realne niebezpieczeństwo podejmowania wciąż nowych prób interpretacji czasowego zakresu
prawnej ochrony życia ludzkiego, pozostawiając duży zakres
swobody tak zwanemu ustawodawcy zwykłemu7.
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, 4) kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji
osobistej. Zob. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. „o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz. U. z dnia
4 grudnia 1996 r.).
6
Współczesne ustawodawstwo wielu krajów odrzuca przerywanie
ciąży, ale dopuszcza jej legalność i niekaralność w pewnych określonych
systemach. Zaczęto tworzyć indykacje, wskazania pod którymi aborcja jest
legalna. Wymienia się w ustawach: 1. indykacje medyczną – ciąża zagraża
zdrowiu matki; 2. indykacje eugeniczną – płód dotknięty poważnymi deformacjami; 3. indykacje kryminologiczną – ciąża jest skutkiem gwałtu; 4.
indykacje socjalną – sytuacja życiowa kobiety jest bardzo ciężka.
7
Zob. W. Łączkowski, Prawo naturalne a prawo stanowione. O miejsce dla niezbywalnego prawa człowieka do życia w konstytucji państwa
praworządnego, w: Papieska Akademia Życia, Instytut Jana Pawła II KUL,
5
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W takim to kontekście społeczno-politycznym zostały dedykowane wiernym listy na Wielki Post. W dyskurs wobec
aborcji włączył się Kościół katolicki, który broniąc przed rokiem 1989 praw społecznych wobec jednego obozu rządzących, nagle musiał stanąć wobec problematyki obrony dziecka
nienarodzonego w konfrontacji osób, którzy uważając się za
wierzących („katolików”) prezentowali często poglądy
sprzeczne z wiarą. Nie można też zapominać o istotnym głosie
Jana Pawła II, który był dla Polaków autorytetem. Po 1989
roku, a więc po wkroczeniu Polski w okres transformacji
ustrojowej i gospodarczej, papież musiał się zmierzyć z nową
jakością rozumienia wolności8. Uczynił to w Polsce w czasie
pielgrzymowania w 1991 roku, podejmując zagadnienie Dekalogu. Jan Paweł II omawiając przykazanie piąte Dekalogu
upomniał się o prawa dzieci nienarodzonych:
Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym
stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz: cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet
własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie,
zanim jeszcze się narodzą. A przecież już miały to życie, już były
poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając
śmiertelnego zagrożenia. A kiedy już to zagrożenie stało się faktem,
te bezbronne istoty ludzkie usiłowały się bronić. Aparat filmowy
utrwalił tę rozpaczliwą obronę nie narodzonego dziecka w łonie
matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film – i do dziś dnia nie
Instytut Studiów nad rodziną ATK, Instytut Teologii Rodziny PAT, Medycyna i prawo. Za czy przeciw życiu? Materiały z sympozjum zorganizowanego
w 50. Rocznicę uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (Warszawa – Lublin – Kraków,
30.11-5.12.1998), E. Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter (red.), Lublin
1999, s. 226-227.
8
Zob. Z. Mach, Uwagi i społecznym znaczeniu pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, „Peregrinis Cracoviensis” 20 (2009), s. 62.
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mogę się od niego uwolnić, nie mogę uwolnić się od jego pamięci.
Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej moralnej, ludzkiej wymowie. Korzeń dramatu – jakże bywa on rozległy i zróżnicowany. Jednakże pozostaje i tutaj ta ludzka instancja, te grupy, czasem grupy nacisku, te ciała ustawodawcze, które „legalizują”
pozbawienie życia człowieka nie narodzonego. Czy jest taka ludzka
instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: „Wolno zabijać”, nawet: „Trzeba zabijać”, tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu?9.

Pielgrzymka Jana Pawła z 1991 roku – rozminęła się
z oczekiwaniami Polaków. Papież koncentrował się na pułapkach wolności pozbawionej norm moralnych. Spowodowało
to niepoprawną recepcję przemówień papieskich, doszukiwano się w nich zbytniego zaangażowania papieża w zagadnienia
polityki10. Przybywając do Polski, papież chciał uchronić naród przed różnymi zagrożeniami – jak Mojżesz, który stanął
na czele wyzwolonego, ale błądzącego narodu, żeby przekazać
mu Dekalog i poprowadzić ku ziemi obiecanej. Tak możemy
rozumieć przez analogię do postawy Mojżesza znaczenie tamtej pielgrzymki11.
Ogromne więc zadanie stało po roku 1989 przed Kościołem
w Polsce. Hierarchia kościelna musiała się zmierzyć z zadaniami kształtowania kultury demokratycznej w okolicznościach, w których racje moralne były nieraz zamazane.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku
wojskowym (Radom, 4 VI 1991), nr 6, w: Jan Paweł II, Dzieła Zebrane,
t. IX, Homilie i Przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1 – Polska, Kraków 2008, s. 480-481.
10
Zob. G. Weigel, „Świadek nadziei”. Biografia Papieża Jana Pawła II,
Kraków 2005, s. 812-813.
11
Zob. J. Poniewierski, IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1991
„być narodem zmartwychwstałym”, „List” 9 (2003), s. 32-33.
9
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Kościół nie będący już „obrońcą miasta”, musiał być „obrońcą
osoby ludzkiej” w niejasnych i nieznanych wcześniej warunkach demokracji12.
W kształtowanym po 1989 roku przez polskie media
i świeckich intelektualistów światopoglądzie, często można
było zaobserwować opinię, rozumiejącą demokrację jako zawieszenie dyskusji na tematy społecznych norm moralnych,
wielu było zwolenników Polski jako kraju neutralnego światopoglądowo. Z kolei takie stanowisko było odbierane przez biskupów jako jeden z przejawów źle rozumianej wolności, także w odniesieniu do jej różnych wypaczeń, np. aborcji13.
Papież przypomniał nauczanie Kościoła o aborcji w encyklice o nienaruszalności życia ludzkiego „Evangelium Vitae”
(25.03.1995) rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości:
„Niektórzy próbują usprawiedliwić przerywanie ciąży, uważając, że owoc poczęcia przed upływem pewnej liczby dni nie może
być uważany za osobowe życie ludzkie. W rzeczywistości, „od
chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie
jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija
się samoistnie” (…) Chociaż obecność rozumnej duszy nie może
być stwierdzona w żaden sposób doświadczalnie, to jednak sama
wiedza naukowa o embrionie ludzkim „dostarcza cennej wskazówki
dla rozumowego rozpoznania obecności osobowej od pierwszego
momentu pojawienia się życia ludzkiego: czy jednostka ludzka nie
jest osobą ludzką?” (EV 60).

Słowa Jana Pawła II są na różny sposób podejmowane w listach wielkopostnych biskupów Polskich. Problematyka
ochrony życia ludzkiego wiąże się jednak z problemem wolności. W czasie pielgrzymowania do Polski, Ojciec Święty na
nowo podejmował się trudu zdefiniowania pojęcia wolności:
12
13

Zob. G. Weigel, „Świadek nadziei”…, s. 813.
Zob. tamże, s. 813-814.
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„Prawdziwa wolność zawsze kosztuje”14. Było to ostrzeżenie
przed uleganiem demokracji inspirowanej ideologią liberalną,
która uznaje Boga i Kościół za przeszkody do pełnej wolności15. Papież często odnosił się do zabijania niewinnych istot
ludzkich stawiając pytania:
„[…] Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty?”16.

W dyskusji nad problematyką ochrony życia nienarodzonych nie można zapominać o jeszcze jednym bardzo ważnym
argumencie – demograficznym. Narody kierujące się takim
prawem antydzietności, muszą się zgodzić z brakiem swej dynamiki i przyjąć powolne prawo umierania17. Z perspektywy
czasu można więc pozytywnie ocenić intuicję biskupów dotyczącą ochrony życia nienarodzonych18. Biskupi doskonale
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Wrocław, 1 VI 1997), Jan
Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005 (=PdoO), s. 879.
15
Zob. tamże.
16
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku
wojskowym (Radom, 4 VI 1991), nr 6, PdoO, s. 623.
17
Zob. Słowo Biskupa Częstochowskiego na Wielki Post 1991 R….,
s. 114-118.
18
Dokonując pewnej analizy nauczania biskupów po latach watro
przytoczyć dzisiejsze statystyki dotyczące przyrostu demograficznego Polski i Europy. Prognozy demograficzne dla Europy na rok 2050 już przewidują, że liczba mieszkańców spadnie o 27,3 mln, zatrzymując się na poziomie 472 mln osób. W największym stopniu spadek ten dotyczy Niemiec,
gdzie liczba mieszkańców spadnie o 7,5 mln osób, następnie Włochy
(7,3 mln) oraz Polska dla której prognozuje się spadek liczby mieszkańców
o 4,4 mln i Rumunia (spadek o 4,2 mln). Warto zaznaczyć w kontekście już
istniejącego kryzysu ekonomiczno-finansowego, a połączonego z niewydolnością systemów emerytalnych, aż 1 na 3 mieszkańców Europy będzie
14
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sobie zdawali sprawę jaki skutek może przynieść dokonywanie aborcji. Istnieje oczywiście pytanie, czy argumentacja pasterzy była trafna i czy była wystarczająca? Warto więc przyjrzeć się charakterowi nauczania biskupów w tym właśnie
czasie (1979-2005), a więc w latach pontyfikatu Jan Pawła II.
W dyskursie społecznym istnieje przekonanie o tym, że
można wyznaczać granicę bycia człowiekiem. Zwolennicy
aborcji ciągle podkreślają, że osoba ludzka w momencie, kiedy jest w łonie kobiety nie jest jeszcze człowiekiem. Ta subiektywna wizja jest źródłem argumentów przeciw życiu, jakimi prawodawca posługuje się w wyznaczaniu granic jego
istnienia. Subiektywne rozumienie początku życia pociąga za
sobą aborcyjne prawo na różnym okresie życia obowiązujące
w wielu państwach19.
miała w roku 2050 ponad 65 lat. Najbardziej krytyczny wskaźnik dzietności
notuje się na Słowacji (1,25), w Rumunii (1,3), Polsce (1,31), Portugalii
(1,34) oraz we Włoszech (1,35). W roku 2007 według oficjalnych danych
zostało w samej Europie dokonanych 1 234 312 aborcji, a więc liczba odpowiadająca liczbie mieszkańców Luksemburga i Malty razem wziętych albo
wielkość równa liczbie mieszkańców Słowenii czy Cypru. Oznacza to, że
każdego dnia zostały dokonane 3 381 aborcji – 141 aborcje każdej godziny,
co 25 sekund jedna, zob. A. Wuwer, Rodzina w Unii Europejskiej – szkic
socjopolityczny, w: Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, A. Malina (red. serii), Katowice 2011,
s. 27-29.
19
Tak na przykład w Japonii bierze się pod uwagę irracjonalny pogląd,
czy dziecko jest zdolne do przeżycia już samo poza organizmem matki
i dawniej zezwalano na dokonywanie przerywania ciąży, aż do siódmego
miesiąca, a w następstwie rozwoju medycyny w zakresie wczesnych porodów, od 1976 roku tylko w pierwszych 23 tygodniach, a więc mniej więcej
w pierwszych sześciu miesiącach ciąży. W Niemczech – przy niektórych
wskazaniach aborcja jest dopuszczalna tylko w pierwszych trzech miesiącach, a przy innych „lekarsko-socjalnych” jest dopuszczana bezterminowo.
Jak mówi paradoksalne powiedzenie lekarzy, można ją stosować aż do po-
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Chrześcijańska nauka głosi prawdę o życiu rozpoczynającym się już od poczęcia w łonie matki. Biskupi odwoływali się
nie tylko do argumentów teologicznych ale i medycznych.
Twierdzili, że w nowej komórce życia zagnieżdżonej w łonie
matki istnieje informacja genetyczna wyznaczająca całą drogę
rozwoju człowieka. Jest to ta sama droga przed urodzeniem co
i po urodzeniu. Twierdzenie to dodawali, jest potwierdzone
dowodami nauk przyrodniczych i medycznych XX wieku.
Człowiek jest człowiekiem od swego poczęcia w łonie matki.
Tej prawdy nie może zmienić fakt, że to życie ludzkie w pierwszej fazie jest mikroskopijne, nieatrakcyjne i nie wołające własnym głosem. Prawa naturalnego rozwoju tej drobiny życia
ludzkiego prowadzą nieomylnie do dojrzałości i pięknego
kształtu i postaci dziecka. Takie siły witalne wszczepił Stwórca naturze ludzkiej. Nie można arbitralnie ustanawiać innego
początku człowieka niż moment jego poczęcia!20. Tezy stawiane przez biskupów odzwierciedlały nauczanie Kongregacji
Nauki Wiary, która wyraźne potwierdza, że
„Choćby przypadkiem ktoś wątpił, czy skutkiem poczęcia jest
już osoba ludzka – to samo nawet narażanie się na niebezpieczeńczątku porodu, a jedynym ograniczeniem jest zdolność dziecka do życia
w warunkach pozamacicznych. Widzimy zatem jak ten argument jest absurdalny. Jeśli na przykład posługujemy się argumentami zdolnością dziecka
do życia poza macicą, wtedy zgodnie z medycznymi standardami, termin
ten powinien być coraz krótszy, a gdy któregoś dnia uda się skonstruować
sztuczna macicę, powinien zupełnie zniknąć. Wtedy dziecko byłoby „zdolne do przeżycia” przez całe dziewięć miesięcy? Oznacza to, że rozwój medycyny jednocześnie by zakazywał, bądź generalnie by zezwalał na aborcję?, zob. A. Laun, Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków
2002, s. 173.
20
Zob. H. Gulbinowicz, Odezwa do ludu Bożego ziemi dolnośląskiej,
„Wrocławskie Wiadomości Kościelne. Pismo urzędowe Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu” (=WWK) 2 (1991), s. 224-225.
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stwo popełnienia zabójstwa jest obiektywnie grzechem ciężkim.
Człowiekiem jest i ten, kto ma nim być”.21

Jeśli osoba ludzka w chwili poczęcia jest człowiekiem –
podkreśla Kard. H. Gulbinowicz – to prawda ta nie może być
zmieniona, nawet jeśli w pierwszej fazie życie to jest mikroskopijne22. Bp S. Napierała zauważa, że argumentem przemawiającym po stronie nienaruszalności życia człowieka, jest bicie serca u czterotygodniowego zarodka, a po dalszych dwóch
tygodniach rejestracja elektrodiagramem czynności serca;
u dziewięciotygodniowego dziecku przejawia aktywność
mózg; zaś w dziesiątym tygodniu ręce są już tak ukształtowane,
że można uzyskać odcisk linii papilarnych, opuszki palca wskazującego. Wszystkie te przykłady są jakby „dowodem osobistym” nowej osoby, jej jedności oraz niepowtarzalności23.
Biskupi zatem nie posługiwali się tylko argumentami filozoficznymi i medycznymi. Argumentacja ta była tylko punktem wyjściowym w sformułowaniu biblijnych podstaw ochrony ludzkiego życia. Dlatego też życie ludzkie i jego bezcenna
wartość – podkreśla bp Kazimierz Ryczan – wymaga od każdego chrześcijanina nieustannej kontemplacji24. Owa kontemplacja, zachwyt nad życiem zobowiązuje każdego chrześcijaKongregacja Nauki Wiary, „Quaestio de abortu”. Deklaracja
o przerywaniu ciąży (18.11.1974), w: „W trosce o życie”. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998, 13.
22
Zob. H. Gulbinowicz, Odezwa do ludu Bożego ziemi dolnośląskiej…
(1991), s. 224-225.
23
Zob. S. Napierała, „Zmienić sposób myślenia i postępowania wobec
początku życia człowieka (List wielkopostny Biskupa Kaliskiego), „Diecezja
Kaliska. Pismo Kurii Diecezjalnej” (=DK) 18 (1997), s. 37.
24
Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, „Kielecki
Przegląd Diecezjalny”. Organ Urzędowy Kieleckiej Kurii Diecezjalnej”
(=KPD) 1-2 (1996), s. 54-56.
21
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nina do głoszenia „Ewangelii życia”25. Już na pierwszych
kartach Biblii ukazany został – wielki szacunek Boga wobec
życia ludzkiego. Czytamy tam, że życie ludzkie pojawia się na
ostatnim etapie dzieła stworzenia jako jego ukoronowanie
(por. Rdz 1, 21 – 28). Bóg sam, niejako rękami Swoimi, stwarza człowieka (Rdz 2, 7). Bóg zachwyca się życiem ludzkim,
„widzi”, że jest ono bardzo dobre (Rdz 1, 31). Bóg też przedstawiony jest w Piśmie świętym jako ten, który sam jedynie
jest Panem życia i śmierci (por. Rdz 32, 39)26.
Oprócz argumentów biblijnych biskupi zwracali uwagę
w podkreślaniu wartości życia ludzkiego na pewne deklaracje
międzynarodowe. Przywoływaną deklaracją była uchwalona
20 XI 1959 roku przez Zgromadzenie Organizacji Narodów
Zjednoczonych Deklaracja Praw Dziecka. Dla upamiętnienia
tego wydarzenia Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1979 „Międzynarodowym Rokiem Dziecka”. Biskupi
podkreślali jej bardzo trafny wstęp: „ludzkość winna dać
dziecku to, co ma najlepszego”. W świetle nauki Chrystusa,
aby dać dziecku to co jest najlepsze, trzeba przede wszystkim
pozwolić mu ujrzeć światło dzienne, pozwolić mu żyć. Z deklaracji tej pisali biskupi, wynika prawo dziecka do nazwiska
i obywatelstwa27.
Istnieje jednak deklaracja o wiele ważniejsza, ogłoszona
przed dwoma tysiącami lat – argumentują biskupi – zwaną
Chrystusową Deklaracją Praw Dziecka. Mówi ona o tym, że
Zob. E. Materski, Słowo Pasterskie: Abyśmy życie mieli, „Kronika
Diecezji Radomskiej” (=KDR) 1 (1996), s. 68-70.
26
Zob. S. Nowak, Słowo Biskupa Częstochowskiego na Wielki Post
1991 R., CzWD 4-5 (1991), s. 114-118.
27
Zob. J. Ablewicz, List Pasterski Biskupa Tarnowskiego na Wielki
Post 1979 roku o prawach dziecka, „Currendae Curiae Dioecesane Tarnoviensis” (=Cur) 5-8 (1979), s. 201-206.
25
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kto służy dziecku, ten służy zarazem samemu Bogu Ojcu, a kto
broni praw dziecka ten broni Samego Chrystusa: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje” (Mt
18,5).
Chrystusowa Deklaracja Praw Dziecka ostrzega, że pogarda i krzywda wyrządzona dziecku jest pogardą i krzywdą wyrządzoną samemu Bogu, która godzi w Jego powszechne ojcostwo. Pouczające są słowa Chrystusa, dodają pasterze:
„Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych – bo
mówią wam: aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w Oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie” (Mt 18,10).
Chrystusowa Deklaracja Praw Dziecka przypomina, że
dziecko winno mieć wolny przystęp do Najwyższego Dobra,
jakim jest Bóg. Kto odmawia dziecku wolnego przystępu do
Boga, względnie go utrudnia, ten gwałci podstawowe prawo
każdego człowieka do wolności. Oto Chrystus z ojcowską czułością brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce, błogosławił je,
a równocześnie „z oburzeniem”, jak podkreśla Ewangelista,
zwracał uwagę: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie.
Nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo
Boże” (Mt 10,13-16). Czułość Boga względem dziecka i oburzenie Boga wobec krzywdzicieli dziecka splatają się w jedno
w Deklaracji Praw Dziecka ogłoszonej przez Chrystusa.
Chrystusowa Deklaracja Praw Dziecka grozi śmiercią tym,
którzy będą je krzywdzić duchowo, stając się dla niego zgorszeniem. Oto Chrystus uczył z mocą: „Lecz kto by się stał powodem upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie,
takiemu lepiej byłoby kamień młyński zawiesić u szyi i utopić
go w otchłani morskiej. Biada światu dla zgorszenia” (Mt
18,6,7). Dziecko, gdy dorośnie, otrzyma dowód osobisty w 18
roku życia. Jednak niemal od początku swego bytu ziemskiego, bo już od chwili Chrztu Św., dziecko posiada inny, nad240
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przyrodzony dowód osobisty. Tym dowodem osobistym jest
jego Boże dziecięctwo. To Boże dziecięctwo jest największym
darem Boga, który może ono rozwinąć albo zmarnować28.
W przypadku aborcji pozbawia się osobę doświadczenia duchowych dóbr wynikającej z Ewangelii.
Prawodawstwo niestety – zauważają biskupi – często cechuje się stanowieniem praw uderzających wprost w życie nienarodzonego dziecka29. Przykładem może być nieustanne odniesienie prawa ochrony życia do wyjątków, czyli różnych
indykacji. Wyjątki te późnej stanowią regułę. Przykładem takiej postawy jest często twierdzenie: „życie jest ważne, ale…”,
„życia nie można lekceważyć, ale…”, „życia należy bronić,
ale…”30. Często istnienie indykacji jest tłumaczone prawem
do decydowania, prawem do wolności.
Biskupi wychodzą naprzeciw tak antropologicznie sformułowanej tezie. Wolność matki, kończy się tam, gdzie naruszona zostaje wolność kogoś innego. Dziecko nie jest własnością
matki, gdyż jest osobą a nie przedmiotem, którym można dowolnie dysponować. Chodzi tu o elementarną zasadę współczesnej cywilizacji: ochronę słabszych przed przemocą silniejszych31. Nie można zapominać, tłumaczą pasterze, że
ewangeliczne prawo ochrony życia nienarodzonych jest poparte prawem naturalnym. Przekroczenie prawa naturalnego
Zob. tamże, s. 201-206.
Zob. J. Glemp, „O obronie przed ideologią nowego egoizmu”. List
Pasterski na Wielki Post 1997 R., „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” (=WAW) 1 (1997), s. 33.
30
Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, KPD 1-2
(1996), s. 56.
31
Zob. J. Paetz, List Pasterski Biskupa Łomżyńskiego na Wielki Post
1991 roku, „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” (=ŁWD) 1 (1991),
s. 57-60.
28
29
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może być podobne do przyzwolenia na inne niegodziwe działania człowieka w zakresie ludzkiego życia32.
Prawo naturalne jest postawione wyżej w hierarchii wartości od prawa stanowionego, w którym to co legalne uznaje się
również za moralne. W wypadku ustawy poszerzającej dokonywanie zabójstwa w łonie matki „ze względów społecznych”,
mamy tego typu przykład. Przykazanie Boże: „Nie zabijaj”
jest jasne i każde prawo, które by od niego zwalniało jest
niemoralne33.
Analizując problematykę aborcji z różnych płaszczyzn, nie
można zapominać o grzechu jaka ona rodzi i karze którą osoba
i osoby współdziałające w jej dokonaniu zaciągają. Kościół
w swoim prawie traktuje zabójstwo nienarodzonych poważnie
i bardzo surowo. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza:
„Wszyscy, nie wyłączając matki, którzy spędzają płód, popadają tym samym, z chwilą, w której skutek nastąpił, w ekskomunikę wiążącą siłą faktu zastrzeżoną ordynariuszowi” (KPK
2350). Tę karę zaciągają: matki, które decydują się na ten
krok, ci wszyscy którzy stosują środki czy wykonują zabiegi
przerywania ciąży oraz ci wszyscy, którzy swoim postępowaniem: zlecaniem, nakazem, radą, naleganiem, przymuszaniem,
groźbą, dostarczaniem środków przyczyniają się skutecznie do
zabicia nienarodzonego dziecka. Winnym grzechu i kary może
być mąż zmuszający żonę do takiego działania, sąsiadka zachęcająca słowem czy ironią, jak również koleżanki w pracy.
Wszyscy ci ludzie nie mogą być rozgrzeszeni zwykłą władzą
spowiednika. Jedynie biskup posiada możność uwolnienia od
Zob. E. Piszcz, List pasterski Biskupa Warmińskiego na Wielki Post,
„Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” (=WWD) 1 (1991), s. 25-27.
33
Zob. E. Piszcz, Słowo do wiernych na Wielki Post 1997, WWD 29
(1997), s. 44-46.
32
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ekskomuniki i udzielenia rozgrzeszenia, oraz ci kapłani, którzy otrzymują od biskupa specjalne upoważnienie do takiej
czynności34. Surowość Kościoła wobec dokonujących aborcji
wynika stąd, że dziecko nienarodzone nie ma żadnego prawa
do własnej obrony. Krzywda wobec dziecka poczętego i jeszcze nie narodzonego jest krzywdą wobec kobiety. To przecież
ona, choćby nawet krzykliwie domagała się prawa do aborcji,
na istnieniu takiego prawa najbardziej cierpi. Przerywanie ciąży jest wystąpieniem przeciw samej istocie kobiecości, która
całkowicie otwarta jest na macierzyństwo35.
Często zapomina się w argumentacji o wielkiej krzywdzie
matek, które stały się często obok dziecka poczętego ofiarą dokonanych aborcji oraz przemysłu aborcyjnego. Okazuje się
bowiem, że matki po przerwaniu ciąży nigdy nie były szczęśliwe. Zabieg ten zwłaszcza przy pierwszej ciąży stał się początkiem smutnego pasma chorób i cierpień, często także depresji
psychicznej36.
Analizując grzech aborcji dodają biskupi, nie można zapominać o jeszcze jednym dramacie – zbawienia popełniających zło.
O ile wiele różnych krzywd zostaje przebaczonych w doczesności, jedyną sprawiedliwym rozwiązaniem sięgającym sprawiedliwości wydaje się być Sąd Ostateczny. Wtedy jednak nie będzie możliwości wynagrodzenia za grzech dzieciobójstwa37.
Zob. J. Mazur, Wezwanie Biskupa Siedleckiego do duchowieństwa
i wiernych Diecezji Siedleckiej, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”. Organ Urzędowy Kurii Diecezjalnej (=WDP) 2 (1979), s. 249-252.
35
Zob. S. Nowak, Słowo Biskupa Częstochowskiego na Wielki Post
1991 R., CzWD 4-5 (1991), s. 114-118.
36
Zob. H. Gulbinowicz, Odezwa do ludu Bożego ziemi dolnośląskiej,
WWK 2 (1991), s. 224-226.
37
Zob. J. Michalik, Wokół trzeźwości i prawa do życia skoncentrujmy
nasze wielkopostne rozważania (list pasterski na Wielki Post 1991 R.P),
34
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Kościół zatem składa głębokie wyrazy współczucia dla
wszystkich, którzy popełnili, namawiali albo uczestniczyli
w grzechu zabicia poczętego dziecka. Biskupi przytaczają słowa ewangelisty Łukasza: „nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28). Chrystus chce człowiekowi przebaczyć pod warunkiem, że się
nawróci i postanowi więcej nie grzeszyć38.
W propagowaniu postawy aborcyjnej nie można zapominać
o pewnej atmosferze, w której się ona dokonuje, a więc o kulturze śmierci. Zjawisko to jest określane w „Liście do Rodzin”
przez Jana Pawła II „cywilizacją śmierci” (LdoR 12)39.
Głównym jej źródłem jest głęboki kryzys kultury, związany
z krytyką fundamentów poznania i etyki. Wynika z coraz większego sceptycyzmu odkrywającego charakter sensu ludzkiego
życia. Taka postawa wpływa na „przyćmienie” wartości życia40. Towarzyszy temu atmosfera antynatalistyczna przejawiająca się wokół przyjęcia poczętego dziecka, jego dorastania
i rozwoju, a także matki, która w oczach pracodawców potrzebująca urlopu macierzyńskiego jest nieefektywna. Często usiłuje się ośmieszać rodziny wielodzietne i stąd wytwarza się

„Gorzowskie Wiadomości Kościelne. Organ Urzędowy Kurii Biskupiej”
(=GWK) 4-5 (1991), s. 142.
38
Zob. tamże.
39
Zob. J. Kupny, Od cywilizacji śmierci do cywilizacji miłości, w: „Vobis episcopus Vobis christianus”. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimonowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji katowickiej oraz w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin,
W. Myszor, A. Malina (red.), Katowice 2004, s. 288-290.
40
Zob. J. Nagórny, Między „kulturą śmierci” a „kulturą życia” – wyzwania współczesności, w: Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Tekst i komentarze, T. Styczeń, J. Nagórny (red.), Lublin 1999, s. 150-151.
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niezmiernie szkodliwa atmosfera lęku przed dzieckiem41. Narodzeniu więc nie towarzyszy radość, lecz smutek i trwoga42.
W takiej kulturze życie jest uznawane za „bezużyteczne lub
traktowane jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby” (EV 12) lub zredukowanie do „rzeczy”
czy „materiału”, którymi można swobodnie manipulować43.
Za to alternatywą dla takiej kultury jest przeakcentowana
wrażliwość okazywana zwierzętom44.
Przyczyną kultury śmierci jest także egoizm, dla którego
miara sukcesu jest przedkładana nad dobro drugiego45. Rodzi
to w mentalności przeciwnej życiu pragnienie ograniczania
ilości potomstwa, tłumaczone złą sytuacją materialną rodziny
nawet przeżywającej dobrobyt46. Przejawem egoizmu jest niechęć do rodzin poszukujących mieszkania czy nieżyczliwe
spoglądania na matki będące w ciąży, proszące o urlop macierzyński a także ośmieszanie rodzin wielodzietnych47. U podstaw egoizmu leży niestety przemysł antykoncepcyjny,
Zob. M. Sasinowski, Słowo Pasterskie na Międzynarodowy Rok
Dziecka, ŁWD 3 (1979), s. 13-15.
42
Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, KPD 1-2
(1996), s. 55.
43
Zob. J. Nagórny, Między „kulturą śmierci” a „kulturą życia”…,
s. 154.
44
Zob. J. Glemp, O obronie przed ideologią nowego egoizmu. List Pasterski na Wielki Post 1997 r., WAW 1 (1997), s. 34.
45
Zob. J. Paetz, List Pasterski biskupa łomżyńskiego na Wielki Post
1986 roku, ŁWD 1 (1986), s. 35.
46
Zob. K. Majdański, Chwałą Boga – żyjący człowiek. Wielkopostny
List pasterski Biskupa Szczecińsko-Kamieńskiego odczytany w czasie
wszystkich mszy św. w III niedzielę Wielkiego Postu, „Prezbiterium. Pismo
Urzędowe Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej” (=Prezb) 1-3 (1986), s. 30.
47
Zob. M. Sasinowski, Słowo Pasterskie na Międzynarodowy Rok
Dziecka, ŁWD 3 (1979), s. 14.
41
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proaborcyjny, czy rynek pornograficzny, dla których Kościół
jest jedynym przeciwnikiem48. Przejawem kultury śmierci niestety są pikiety czy demonstracje ludzi, którzy sprzeciwiają się
ustawie, chroniącej życie poczętego człowieka, a także publikacje w niektórych pismach, popierających to stanowisko.
Podmioty i ludzi chroniących życie nienarodzone próbuje się
porównywać powrotem do ciemnego średniowiecza i oddalaniem od postępowej Europy49.
Naprzeciw kulturze śmierci wychodzi inna postawa, afirmacji życia ludzkiego, która przyjmuje każde życie ludzkie.
Papież w orędziu wielkopostnym z 2004 roku dodaje:
„«Stawanie się» maluczkimi i «przyjmowanie» maluczkich: to
dwa wymiary tego samego nauczania, które Pan również w naszych
czasach kieruje do swoich uczniów. Tylko ten, kto czyni siebie «maluczkim», potrafi przyjąć z miłością «najmniejszych» braci”50.

Postawa „bycia maluczkim” otwiera człowieka na odnajdywanie Prawdy, której nigdy nie można odłączać od ludzkiego
życia51. Wzorem postawy „bycia maluczkim” jest postawa
ewangelicznego Miłosiernego Samarytanina, który może być
wzorem powinności i troski o życie człowieka52. To Miłosierny
Por. E. Piszcz, List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
na Wielki Post Roku Jubileuszowego 1993, WWD 5 (1993), s. 18.
49
Zob. E. Piszcz, List pasterski Biskupa Warmińskiego na Wielki Post,
WWD 1 (1991), s. 25-27.
50
Jan Paweł II, „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie
przyjmuje”. Orędzie Papieża Jana Pawła II na Wielki Post 2004 r., OR 2
(2004), nr 2, s. 10.
51
Zob. S. Nowak, Słowo Biskupa Częstochowskiego na Wielki Post
1991 R., CzWD 4-5 (1991), s. 116.
52
Zob. Jan Paweł II, „Powołani do budowania cywilizacji miłości”.
Przemówienie do uczestników X Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (25.11.1995),
48
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Samarytanin może być wzorem dla np. rodziców, którzy biorą
na siebie odpowiedzialność za wychowanie rodziny wielodzietnej; dla matek i ojców, dla których najważniejsza nie jest
kariera, ale troska o przekazanie wartości religijnych swoim
dzieciom53; a także zachętą dla powstania wielu Domów Samotnej Matki54 i oddania dziecka do adopcji55. Troska o kulturę życia skłania wierzących do podejmowania jego ochrony
nie tylko we wspólnocie Kościoła w ramach jego zwyczajnej
i duszpasterskiej misji, w ruchach i instytucjach, ale także powinna być przedmiotem troski całej sfery społecznej, a nawet
politycznej56. Troska ta powinna polegać przede wszystkim na
osobistym świadectwie chrześcijan, podejmujących wspólny
wysiłek, tworzących konkretne struktury służące życiu człowieka57. Jedną z inicjatyw, do której zachęcają biskupi polscy,
jest Dzień Świętości Życia58.
w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów 1998
(=WŻDSA), s. 277.
53
Zob. Jan Paweł II, „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje,
Mnie przyjmuje”. Orędzie Papieża…, 3.
54
Zob. J. Michalik, List Pasterski na Wielki Post 1994 r. „Nawrócenie
owocem wiary i zwycięstwa nad sobą”, „Kronika Archidiecezji Przemyskiej” (=KAP) 2 (1994), s. 177.
55
Zob. K. Ryczan, Wielkopostne rozważanie o życiu ludzkim, KPD 1-2
(1996), s. 54-56.
56
Zob. Jan Paweł II, „W służbie życiu ludzkiemu”. Przemówienie do
uczestników Światowego Kongresu Ruchów «Pro vita» (03.10.1995), WŻDSA, s. 272.
57
Zob. I. Mroczkowski, Chrześcijańskie zasady nowej kultury życia.
O odwagę nowego stylu życia, Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Tekst i komentarze…, s. 236.
58
Zob. Z. Kamiński, „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46). List Pasterski do doczytania w IV niedzielę Wielkiego Postu, 29 marca 1992 roku
w czasie wszystkich Mszy świętych, Prezb 3 (1992), s. 93.
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Na życie szczególnie nienarodzonego – dodają biskupi –
trzeba patrzeć w perspektywie wiary nadprzyrodzonej, będącej
odpowiedzią na objawienie się Boga miłości. Chodzi o docenienie postawy modlitwy. Modlitwa ta ma szczególne zadanie
w rozkrzewianiu „cywilizacji życia” choćby przez przemianę
osób w kierunku zmiany prawodawstwa, chroniącego życie
nie tylko według reguł demokracji większościowej, ale według zasady poszanowania dla wartości nieprzemijających.
Modlitwa jest to forma ochrony życia najbardziej prosta i dostępna dla wszystkich, a zarazem najbardziej podstawowa.
Punktem wyjścia modlitwy jest kształtowanie świadomości
wielkości środków nadprzyrodzonych59. Modlitwa ta powinna
przenikać cały świat, obejmując rozmaite inicjatywy społeczne oraz codzienną modlitwę indywidualną, może być podjęta
przez ruchy i stowarzyszenia, rodziny i każdego wierzącego.
Argumentem potwierdzającym skuteczność modlitwy jest Jezus, który pokazuje, iż modlitwa i post są najskuteczniejszą
bronią w walce z mocami zła (por. Mt 4,1-11). Pan Jezus także
pouczył apostołów, że niektóre złe duchy wypędza się właśnie
modlitwą i postem (por. Mk 9,29)60.
Szczególną wartość ma podejmowana przez wierzących
modlitwa za dzieci nienarodzone61. Przykładem takiej modlitwy jest „duchowa adopcja”, czyli modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i za jego rodziców.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu
Zob. A. Derdziuk, Modlitwa jako postawa służenia Ewangelii życia,
Jan Paweł II, „Evangelium vitae”. Tekst i komentarze…, s. 401.
60
Zob. tamże, s. 405.
61
Zob. Z. Kamiński, Słowo Pasterskie do doczytania w II niedzielę
Wielkiego Postu, 24.II.1991., „Prezbiterium”. Pismo Urzędowe Diecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej” 1-2 (1991), s. 47.
59
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jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców.
Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja
prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego, zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest
osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy,
przez okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza62. Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej,
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią
Jej Niepokalane Serce.
W powyższy sposób można adoptować tylko jedno dziecko
każdorazowo. Imię adoptowanego dziecka jest człowiekowi
podejmującego za niego modlitwę nieznane, dopiero w wieczności człowiek je pozna. Poprzez adopcję Bóg jednak wybiera
płeć, rasę, narodowość dziecka, mając z pewnością na uwadze

Treść przyrzeczenia jest następująca: „Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, …) postanawiam mocno
i przyrzekam, że od dnia … w Święto / Uroczystość … biorę w duchową
adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe
i prawe życie po urodzeniu”. Zob. http://www.diecezja.waw.pl/da/przyrz.
html (dostęp: 05.05.2014); http://www. duchowa-adopcja.pl/ (dostęp:
05.05.2014)
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to, ile modlitwy potrzebne jest konkretnemu dziecku zagrożonemu śmiercią63.
Troska o życie nienarodzone należy do podstawowych zadań wpisujących się w misję prorocką nauczania pasterskiego.
Zadanie to z jednej strony wymaga dobrej znajomości nie tylko Ewangelii, ale wyczucia atmosfery, dyskusji, która nieraz
poprzedzona jest wieloma uprzedzeniami wobec Kościoła podejrzewanego o rozgrywanie „własnych interesów” czy nieraz
„bezlitosność” wobec „bezbronnych kobiet”. Kościół jednak
nie może prawdy dotyczącej ochrony ludzkiego życia zostawić społeczeństwu. Wyrasta ona bowiem z prawa naturalnego,
które stoi przed każdym prawem stanowionym. Wpisuje się
nie tylko w przykazanie piąte Dekalogu: „Nie zabijaj”, ale w
optykę chrystusowego nauczania, który przypomina: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt
25,40). Wydaje się, że biskupi w listach wyczuwali dyskusję
wobec aborcji, głosząc niezmiennie prawdy, za które często
byli krytykowani. Na pewno trzeba także zaznaczyć dobre rozeznanie pasterzy kwestii medycznych w dyskusji nad argumentacją ochrony życia nienarodzonych, co jeszcze bardziej
było powodem jasnego i czytelnego przekazu wobec współczesnego świata.
Słowa kluczowe: aborcja, płód ludzki, indykacje, deklaracja praw dziecka, modlitwa za dzieci nienarodzone

http://www.pawlowski.dk/duchowosc/duchowa_adopcja/
05.05.2014)
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Summary
The article A Concern for Lives of Unborn Children and its
Argumentation (in Lent Pastoral Letters Written by Polish Bishops in the Years 1979-2005) is an attempt to look at bishops’
argumentation put forward in the context of different legal interference aiming at passing the law which will allow people
to kill unborn children. This argumentation – which should be
emphasized – was not limited to theological thinking but referred to medical, psychological, legal and even sociological arguments. In this context bishops focus attention on several important issues. The status of a human embryo, even if it is in
the state of sustained development, is potentially a human being. Examinations, especially ultrasound ones, make a lot of
women accept the gift of life. If it is rejected, it not only harms
a child but also results in serious consequences, often psychological ones – the so-called “post-abortion syndrome”, and
what is more, it brings huge spiritual dissonance which is
experienced not only by a mother also by people who directly
contribute to abortion (doctors, parents paying for abortion,
a husband forcing his wife to have it, etc.). People who perform or have an abortion incur excommunication (the so-called “latae sententiae”) which is to defend those who are the
most defenceless in a process of abortion – children, whose
fate is in adults’ hands. This article focuses attention on a very
important element of “counteracting” abortion – enormous power of prayer resulting in the birth of many children condemned to abortion.
Keywords: abortion, human foetus, indication, declaration
of child’s rights, a prayer for unborn children
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PRAWDA EWANGELII
The Truth of The Gospel
Młodzież często zadaje pytanie swoim nauczycielom: po co
mamy się tego wszystkiego uczyć? Trudno jest odpowiedzieć
na to pytanie, gdyż nauczyciel nie może uzasadnić użyteczności przekazywanej nauki, której wartość ujawnia się w nieprzewidywalnym czasie i okolicznościach niemożliwych do określenia z perspektywy teraźniejszości. Ilustruje tę prawdę
historia nauczyciela, który wymagał od swoich uczniów uczenia się na pamięć cytatów wielkich myślicieli. Miał również
swoją metodę uczenia tych mądrości. Za każdym razem, kiedy
sprawdzał obecność, wyczytując nazwisko, mówił początek
cytatu. Zgłaszając swoją obecność, uczeń musiał dokończyć
rozpoczętą myśl. Na przykład: Adamczyk Paweł: – „porażka
nie istnieje, chyba że…” – „przestaje się próbować” – obecny.
Przed końcem roku szkolnego jego uczniowie znali na pamięć
ponad pięćdziesiąt mądrych cytatów. „Pomyśl, że potrafisz, poKs. Przybyłowski Jan Kazimierz – prof. dr hab. Kierownik Katedry
Teologii Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW
w Warszawie. Od czerwca 2010 roku prorektor ds. finansowych i naukowych w UKSW w Warszawie. Autor licznych artykułów dotyczących
przede wszystkim problematyki wychowania chrześcijańskiego, a także
kilku książek o tematyce pastoralnej
*
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myśl, że nie potrafisz. W każdym wypadku masz rację!”; „Jeśli
widzisz przeszkody, to znaczy, że straciłeś z oczu swój cel”;
„Cynik to ktoś, kto zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości”; „Jeśli możesz wpaść na jakiś pomysł i uwierzyć w niego,
to znaczy, że możesz go zrealizować” (Napoleon Hill). Wśród
jego uczniów był również taki, który najczęściej narzekał na
pamięciowe przyswajanie sobie mądrości innych ludzi, nawet
jeśli są wielcy. Skończył naukę w szkole, ale później wpadł
w bardzo złe towarzystwo. Kolejne przygody życiowe zaprowadziły go do domu poprawczego. Załamany psychicznie i pozbawiony nadziei na poprawę, podjął próbę samobójczą i podciął sobie żyły. Kiedy dokonał tego, przyszedł mu na myśl
jeden z tych cytatów, których uczył się w szkole: „Porażka nie
istnieje, chyba że przestaje się próbować”. I nagle dotarł do niego sens tych słów: – „Dopóki żyję, nie jestem przegrany. Jeśli
teraz umrę, na pewno umrę przegrany”. Zebrał więc wszystkie
siły, jakie mu pozostały, wezwał pomoc i uratował swoje życie.
A potem zaczął nowe życie.
Historia ta jest prawdziwa, choć opowiadana wielokroć,
staje się przypowieścią; taką przypowieścią, jakie wykorzystywał Jezus w swojej Ewangelii. Każda opowiedziana przez
Niego „historia” ukazuje prawdę nie tylko dlatego, że jest
prawdziwa, ale dlatego że Jezus w przypowieściach umieścił
Prawdę i mądrość.
Prawda w kerygmacie ewangelicznym
Czym jest Prawda? Nie siląc się na filozoficzne, czy teologiczne rozważania, można uznać, że Prawdą jest to, co jest objawione przez Boga. Bez względu na to, czy jest ona miła czy
przykra, zrozumiała czy zawiła, przydatna lub nieprzydatna,
254

Prawda Ewangelii

jest Prawdą. A kiedy Prawda staje się mądrością? Kiedy człowiek swoją mądrość ludzką zastąpi wiarą w Prawdę. Bo mądrość to owoc wiary w Prawdę.
Św. Paweł głosił, że „wiara rodzi się ze słuchania, a tym co
się słucha jest słowo Chrystusa”.1 Głoszenie Ewangelii nie wymaga więc spełnienia warunków wstępnych, tak zresztą jak
i słuchanie. Ewangelia jest bowiem Prawdą Bożą, a dla człowieka stanie się mądrością, kiedy umocni się jego wiara. Można jednak zapytać: jakie są oznaki mocnej wiary? Odpowiedź
nasuwa się sama po usłyszeniu opowiedzianej powyżej historii.
Człowiek jest mocny wiarą, kiedy sam jest słaby, po ludzku słaby. Do wiary mocnej człowiek dochodzi więc nie z własnej
woli, ale poprzez spełnianie się woli Bożej w jego życiu. To
jest też klucz do głoszenia, słuchania i rozumienia Ewangelii.
Ewangelia drogą do Prawdy
Jezus, Nauczyciel, głosi swoją Ewangelię w Kościele. Każdy, kto jest w Jego „szkole”, chcąc nie chcąc, uczy się Prawdy
Ewangelii. Uczenie się Ewangelii nie daje jednak prawa nazywania siebie uczniem Chrystusa – jest się dopiero uczniem
Jego Ewangelii. Natomiast uczniem Chrystusa staje się ten,
kto uczyni Jego słowa swoimi. Uczniem Jezusa może bowiem
być ten człowiek, który uwierzy Jezusowi i przyjmie Jego nauczanie wiarą a nie rozumem. Ta myśl pojawiła się już w encyklice Benedykta XVI Deus Caritas est: „U początku bycia
chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej
idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która

1

Rz 10, 17.
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nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące
ukierunkowanie”.2
Opowiedziana na początku historia ma jeszcze jeden aspekt.
Jest praktyczna. Słuchając tej historii człowiek ma nieodparte
wrażenie, że jest to jego historia. Nie musi więc wysilać swojego intelektu, nie angażuje się emocjonalnie. Ta historia jest
jego historią poprzez Prawdę, którą objawia. Człowiek potrzebuje Prawdy, aby mógł podążać za Chrystusem. W każdym
człowieku jest bowiem „puste miejsce”, które może wypełnić
tylko Prawda.
Ewangelia Jezusa jest najprostszą drogą do Prawdy, ale nie
jedyną. Każdy człowiek ma możliwość odkrywania Prawdy
poprzez drugiego człowieka. Dlatego zawsze trzeba traktować
drugiego człowieka jak ucznia, który oczekuje pomocy zwyczajnej i prostego przekazu Prawdy. Nie oznacza to jednak, że
ucząc drugiego człowieka sam staje się nauczycielem. Nauczycielem Prawdy nikt bowiem nie może się stać z własnej
woli, ale jest się nim z woli Bożej. Bóg sam sobie wybiera nauczycieli Prawdy i On sam decyduje o jej objawieniu. Może
posłużyć się każdym człowiekiem i wykorzystać każdą sytuację i okoliczność do objawienia Prawdy. Przekaz Prawdy dokonuje się jednak niezależnie od intencji i działania człowieka,
który naucza. Prawda objawia się bowiem nie za sprawą działania ludzkiego, ale Bożej interwencji. Przekazane drugiemu
człowiekowi prawdy dopiero w przewidzianych w planach
Bożej Opatrzności okolicznościach stają się Prawdą. Oznacza
to, że głoszenie Ewangelii jest najpierw przekazywaniem
prawd, które wymagają intelektualnego i uczuciowego zaangażowania człowieka. Jest to przekazywanie i słuchanie Ewangelii po ludzku.
2

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, 1.
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Sens głoszenia i słuchania Ewangelii
Może jednak tutaj pojawić się uzasadniona wątpliwość, jak
u tych uczniów, o których była mowa w opowiadaniu z początku tej refleksji. Jaki sens ma głoszenie i słuchanie Ewangelii,
skoro jest to nieefektywne i bezowocne w możliwym do określenia przedziale czasowym? Czy warto tracić czas na głoszenie i słuchanie Ewangelii, skoro nie jest mi to potrzebne do życia w codzienności, a może nawet nigdy nie będzie mi
potrzebne i użyteczne w moim życiu? Potrzebna jest tu podwójna argumentacja, która pozwoli ujawnić i zrozumieć sens
głoszenia i słuchania Ewangelii. Najpierw dotknąć należy
ludzkiej natury człowieka. Człowiek nie ma potrzeby angażowania się w nieuzasadnione egzystencjalnymi korzyściami
działania, nawet mające swoje źródło w jego zmyśle religijnym. Innymi słowy: człowiek nie czuje potrzeby podejmowania wysiłku, jeśli mu to nie przynosi określonych korzyści.
Głoszenie i słuchanie Ewangelii jest także obciążone takim
praktycznym podejściem człowieka. Można więc uznać, że
kontakt z Prawdą Ewangelii pozostaje poza naturalnymi możliwościami percepcji ludzkiej. Prawda Ewangelii po prostu
„spływa po człowieku”. To głoszenie i słuchanie Ewangelii nie
jest jednak pozbawione znaczenia i wpływu na człowieka
i jego życie. Przede wszystkim człowiek zanurza się w Prawdzie Ewangelii, a jednocześnie Prawda Ewangelii przenika
człowieka. To byłoby jednak za mało. Człowiek ma też wpływ
na Prawdę Ewangelii. W jaki sposób? Ta prawda jest przeznaczona dla niego, to on jest jej adresatem. Prawda Ewangelii nie
jest bowiem teoretyczna, ulotna, bezosobowa. Prawda Ewangelii ma swoje imię, a jest to zawsze imię człowieka, do którego jest kierowana.
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Dla usensowienia głoszenia i słucha prawd Ewangelii potrzebna jest też argumentacja duchowa. Bóg może dotrzeć do
człowieka w różny sposób. Jednak uprzywilejowane jest słowo, które Bóg kieruje do człowieka. W słowie Boga do człowieka kryje się przede wszystkim Jego miłość, która jest miłością bezwarunkową. Bóg kocha człowieka za nic, takim jakim
on jest. Tej miłości nic nie może zmienić, bo jest to miłość
Boga do człowieka. Człowiek powinien jednak odpowiedzieć
na tę miłość. Miłość człowieka do Boga jest natomiast uwarunkowana jego ludzka naturą. Człowiek kocha Boga tak, jak
siebie i jak drugiego człowieka. Człowiek nie może więc kochać Boga inną miłością niż miłością ludzką. Taka miłość jest
natomiast niedoskonała, a nawet wielorako obciążona ludzkimi słabościami. Człowiek nie pozostaje jednak wobec Boga
bezsilny. Miłość człowieka do Boga może bowiem zostać ubogacona tym, co człowiek otrzymuje od samego Boga. Jeśli
człowiek z własnej woli mówi Bogu: kocham Cię, jest to wyznanie miłości niedoskonałej. Jeśli jednak człowiek odpowiada na miłość Boga swoją miłością, ta miłość staje się miłością
doskonałą, bo jest odpowiedzią na miłość Boga do człowieka.
I tu jest potrzebna Ewangelia, którą człowiek słucha. Kiedy
Ewangelia jest głoszona, a człowiek przyjmuje jej prawdy, to
znaczy słucha samego Boga, który w ten sposób kieruje do
człowieka swoją miłość. Człowiek, słuchając Ewangelii, słucha Boga i może Mu odpowiedzieć swoją miłością. Taka odpowiedź człowieka na miłość Boga pozostaje miłością ludzką
w swoim wyrazie i jest aktem wolnej i świadomej decyzji
człowieka. Człowiek nie jest więc przymuszony do takiego
działania i nie musi wyznawać miłości do Boga. On to czyni
na sposób ludzki. Natomiast miłość, która jest odpowiedzią
człowieka na miłość Boga, jest działaniem na wskroś duchowym. Człowiek w wyznaniu takiej miłości przekracza samego
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siebie, wycisza umysł, rezygnuje z wolności, jest całkowicie
oddany Bogu. Między nim a Bogiem jest tylko miłość. Jest to
doświadczenie, które należy do człowieka, ale nie zależy od
niego. Człowiek jest więc zdany na słuchanie Ewangelii,
w której Bóg głosi prawdy i kieruje do człowieka swoją miłość, a człowiek sam z siebie odpowiada na tę miłość, oddając
się do całkowitej dyspozycji miłości Bożej. Prawdziwym owocem słuchania Ewangelii jest natomiast dopiero odpowiedź
człowieka na miłość Boga, do której Bóg go uzdalnia ukierunkowaniem naprawdę. Człowiek nie może zadowolić się prawdami, nawet jeśli ich źródłem jest Ewangelia. Serce człowieka
może zaspokoić tylko Prawda, czyli sam Bóg i człowiek do
tego dąży, choć sam nie jest w stanie określić, za czym tak naprawdę tęskni jego serce. Jeśli coś jest natomiast poza świadomością człowieka i nie angażuje jego wolnej woli, nie ogranicza jego wolności. I taka jest Prawda Boża. Ona nie angażuje
jego rozumnej natury, nie uruchamia ludzkich uczuć. Prawda
wyzwala w człowieku siłę kochania Boga. Czyli Prawda ostatecznie uzdalnia człowieka do kochania Boga taką miłością,
która jest prawdziwa odpowiedzią na miłość Boga. Kto więc
poddaje się Prawdzie, staje się partnerem Boga, wchodzi
w najbliższą z Nim relację, której pełnię osiągnie w
wieczności.
Słuchanie Ewangelii nie jest jedynym sposobem słuchania
Boga, który objawia Prawdę. Człowiek może też być nauczycielem Prawdy sam dla siebie. Dzieje się tak, gdy samotność
i bezradność człowieka nie jest tylko chwilowym doświadczeniem, ale staje się istotą jego egzystencji. Kiedy człowiekowi
pozostaje tylko on sam, Bóg posyła do niego jego własną osobę. Człowiek jest wtedy posłańcem Prawdy sam dla siebie.
W takiej sytuacji Bóg niejako oddaje człowiekowi człowieka.
Stając się człowiekiem sam dla siebie, może być także czło259
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wiekiem dla Boga. Prawda czyni więc człowieka człowiekiem,
nowym człowiekiem po to, aby mógł żyć nowym życie
w Prawdzie. Prawda jest więc niezmienną zasadą bycia człowiekiem i jednocześnie łączy wszystkich ludzi. Prawda, która
czyni człowieka człowiekiem, uzdalnia go do otwarcia na innych i pozwala tworzyć wspólnotę. Prawda bowiem łączy ludzi, czyniąc z nich wspólnotę. Tutaj tez wyraźnie widać rolę
Kościoła w głoszeniu Ewangelii. Ewangelia powinna być głoszona człowiekowi, ale Kościół, który ja głosi, czyni to jako
wspólnota. Każdy głosiciel Ewangelii w Kościele jest więc zależny od wspólnoty, gdyż Prawda którą głosi, ma sens i znacznie, jeżeli buduje wspólnotę Kościoła. Natomiast bogactwo
Prawdy ukazuje się w pełni dopiero wtedy, gdy słuchający
Ewangelii odkryje, że indywidualne przyjęcie Prawdy pozwala odkryć własne człowieczeństwo, ale prawdziwym znakiem
przyjęcia Prawdy jest dopiero otwarcie na wspólnotą taką, jaka
ona jest, czyli otwarcie się na wszystkich ludzi, bez względu
na to, jak są postrzegani w wymiarze ludzkim. Prawda pozwala bowiem kochać wszystkich ludzi bez wyjątku, nawet
nieprzyjaciół.
Doświadczenie Prawdy jest zawsze bardzo bolesne, bo jest
ono udziałem człowieka wtedy, kiedy czuje się słabym człowiekiem. Cierpienie z tym związane jest jednak darem dla
człowieka poszukującego Prawdy. Cóż to jest prawda? – pyta
Piłat umęczonego, samotnego, cierpiącego Jezusa.3 Nie ma na
to pytanie odpowiedzi, bo to Jezus jest Prawdą, a każde wypowiedziane słowo w takim momencie byłoby kłamstwem. „Ja
jestem Drogą, Prawdą i Życiem” – uczy Jezus.4 Nie w tryumfie
życia i radości, ale w bólu i samotności męki.
3
4

J 18, 38.
J 14, 6.
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Niełatwo jest człowiekowi poszukiwać Prawdy, bo przeczuwa intuicyjnie doświadczenie cierpienia, bezradności i samotności. Prawda jednak sama znajduje człowieka; dociera do
niego w momencie, kiedy jego cierpienie już nie będzie większe, a człowiek przekonuje się, że to, czego tak bardzo się bał
jest jego wyzwoleniem i wybawieniem, bo objawia mu
Prawdę.
Każde ludzkie doświadczenie, każda chwila życia człowieka są naznaczone Prawdą. Jej odkrycie nie wymaga wysiłku
intelektualnego, wiedzy, a nawet niepotrzebne jest doświadczenie. Prawda nie żyje bowiem życiem człowieka, ale ma
własne źródło istnienia w Bogu. Prawdy nie można więc zabić, zniszczyć. Można ją sponiewierać, zohydzić, albo nawet
znienawidzić ją, ale ona zawsze pozostanie Prawdą. I to jest
istota kerygmatu ewangelicznego. Ewangelia zawiera Prawdę,
ale ta Prawda zaczyna żyć w człowieku dopiero w takiej chwili, o której nie decyduje człowiek, ale Bóg. I to jest piękno
Prawdy - jest samą Prawdą, jest bezcenna, jest żywa. Człowiek
nie musi na nią zasługiwać, nie jest beneficjentem Prawdy, ale
jednocześnie tylko człowiek został przez Boga wybrany, aby
stać się godnym przyjęcia Prawdy. Prawda wyzwala, przemienia, ożywia. Prawda jest wieczna.
Kto może słuchać Prawdy? Odpowiedź jest prosta. Każdy
człowiek. I słucha, choć nie zdaje sobie sprawy z jej posiadania. Ma skarb Prawdy, ale objawi mu się ona wtedy, kiedy będzie jej potrzebował. Niejeden więc słuchający Ewangelii powie sobie w duchu: po co mi ta Ewangelia? I w tym momencie
nie znajdzie się tak mądry nauczyciel, aby wyjaśnił jej sens.
Może to uczynić sam Jezus, ale to przecież On sam głosi
Ewangelię, której słuchamy. Jezus nie może wyjaśniać nam
Ewangelii, jak swoim uczniom, kiedy żył na ziemi. Objawienie Ewangelii zakończyło się bowiem śmiercią Jezusa. Jezus
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Zmartwychwstały już nie wyjaśnia, nie tłumaczy Ewangelii.
On ją tylko głosi w swoim Kościele. Objawienie Prawdy
Ewangelii dokonuje się natomiast w życiu każdego z Jego
uczniów.
Prawda żyje, wydaje owoce zbawienia, a każdy uczeń
Chrystusa otrzymuje przywilej bycia nauczycielem Prawdy,
jeśli naucza jej pod natchnieniem Ducha i zgodnie z duchem
nauki Kościoła. Nauczanie Prawdy Ewangelii jest proste
i zwyczajne. Ewangelia jest bowiem Prawdą i dla życia wiecznego, i dla życia doczesnego. O ile Prawda wieczna jest okryta
tajemnicą, o tyle Prawda życiowa jest związana z codziennością i łatwo dostępna. Każde przeżycie ludzkie może objawić
Prawdę, każda historia człowieka niesie ze sobą Prawdę. Jeśli
tak jest, to warto uczyć się w szkole Ewangelii, słuchając jej
w Kościele, czytając i modląc się słowami Ewangelii w domu.
Najważniejsze jest jednak to, że Prawda kocha człowieka i nikogo nie pozostawi i nie opuści w chwilach największych życiowych prób. Prawda jest też cierpliwa w uczeniu człowieka
mądrości, bo Prawda zna człowieka i Prawda wie, że człowiek
może uwierzyć w Prawdę wtedy, kiedy ją pokocha.
Głosiciel Prawdy Ewangelii
Ewangelia jest uniwersalnym objawieniem Prawdy. Może
być uznana i przyjęta przez każdego człowieka. Uniwersalizm
Prawdy Ewangelii ma jednak ścisły związek z jej głosicielami.
Prawda Ewangelii nie może być własnością żadnego człowieka.
Głosiciel Ewangelii jest najpierw jej przekazicielem w słowie.
Nie powinno się natomiast zawężać Prawdy Ewangelii do własnego doświadczenia. Uniwersalizm Ewangelii wymaga więc
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świadectwa słowa, natomiast świadectwo życia powinno być
objawieniem indywidualnej relacji głosiciela z Chrystusem.
Ewangelia zawiera Prawdę, natomiast pomocą w jej zrozumieniu nie powinno być świadectwo życia, ale mądrość płynąca z wiary w Prawdę, którą jest Jezus. Trudno jest głosicielowi
uznać, że w głoszeniu Ewangelii można być tylko nauczycielem, a nie świadkiem. Głoszenie Ewangelii jest bowiem nauczaniem, natomiast to Jezus daje świadectwo Prawdzie.
Czy zatem żaden człowiek nie może być świadkiem Prawdy Ewangelii? Może być świadkiem Ewangelii ten człowiek,
którego powołuje sam Chrystus. Takim świadkiem staje się
każdy kapłan powołany do służby Chrystusowi i Kościołowi.
Św. Augustyn, w kazaniu o pasterzach, nauczał: „Kimże jest
ten, kto wam przewodzi, jeśli nie takim samym jak i wy? Ma
ciało, jest śmiertelny, posila się, kładzie się do snu i powstaje;
urodził się i umrze na pewno. Kiedy więc zastanowisz się, kim
jest sam w sobie, odpowiesz: jest człowiekiem. Skoro zatem
okazujesz mu szczególniejszy szacunek, wówczas jakby zakrywasz, co słabe. Popatrzcie, iż tego rodzaju odzienie otrzymywał od świętego ludu Bożego tenże sam Paweł, kiedy powiedział: «Przyjęliście mnie jak anioła Bożego. Mogę wam
wydać świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie
oczy wydarli i dali je mnie». Doznawszy jednak tak wielkiego
uszanowania, czy oszczędzi błądzących w obawie, by mu nie
odmówiono szacunku albo nie chwalono w mniejszym stopniu, jeśli zgani? Otóż gdyby tak postąpił, byłby w liczbie tych,
którzy samych siebie pasą, nie owce. Powiedziałby wtedy do
siebie: Co mnie to obchodzi? Niech każdy czyni, co chce:
mam utrzymanie, mam szacunek; mleka i wełny mi wystarczy; niech każdy idzie, dokąd może. Sądzisz, iż sam jesteś
bezpieczny, gdy każdy idzie, dokąd może? Nie trzeba, byś był
pasterzem, wystarczy, jeśli należysz do trzody: «Jeśli jeden
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członek cierpi, współcierpią wszystkie członki»”.5 Każdy kapłan jest więc świadkiem Prawdy.
Czy bez udziału w kapłaństwie Chrystusa można stać się
świadkiem Prawdy Ewangelii? Jest to możliwe, ale warunkiem niezbędnym jest wyzbycie się własnej woli i poddanie
się całkowicie woli Bożej. Głosiciel Ewangelii jest wtedy posłańcem Boga, który głosi prawdy życiowe, a Bóg sprawia, że
stają się one świadectwem Prawdy Ewangelii. Taka refleksja
nad życiem, która staje się przypowieścią, zawiera mądrość.
Każda taka przypowieść jest najpierw przeżywana w zwyczajnym, codziennym życiu, a dopiero później, przy sprzyjających
okolicznościach, jest opowiadana. Można zatem powiedzieć,
że poprzez opowiadanie mamy szansę uchwycić zarówno
przemijający czas, jak również doświadczyć jedności i całości
naszego życia. Każdy człowiek jest powołany do głoszenia
Prawdy. Czyni to zgodnie z wolą Bożą. Żadnego człowieka
nie można też zastąpić w jego głoszeniu Prawdy. Można zatem
przyjąć, że Prawda jednoczy ludzi, zbliża ich do siebie, otwiera na innych.
Głosiciel Prawdy w każdych okolicznościach życiowych
może więc nauczać innych. Bóg bowiem tak kieruje każdym
człowiekiem, aby nie naruszyć jego wolności myślenia, chcenia i działania. Prawda, którą człowiek głosi, jest bowiem poza
ludzką władzą. Jeśli więc Bóg kieruje głoszeniem prawdy nie
narusza w człowieku tego, co ludzkie. Natomiast Prawda, która przenika człowieka, ubogaca go i uzdalnia do wchodzenia
w bliskie relacje z Bogiem, który jest źródłem Prawdy.
Prawda jest otwarta na życie. O tym też mówi opowiedziana na początku historia. Prawda, która pochodzi od Boga, daje
życie, ale też otwiera nowe perspektywy dla życia. Siostry
5

Św. Augustyn, Kazanie 46, 6-7.

264

Prawda Ewangelii

i „bracia, słuchajmy wezwania, którym Życie zaprasza nas do
źródła życia. Jest ono nie tylko źródłem wody żywej, ale także
źródłem życia wiecznego, źródłem światła i blasku. Z niego
wywodzi się wszystko: mądrość, życie i światło wiekuiste.
Dawca życia jest źródłem życia, Stwórca światła jest źródłem
światłości. Dlatego nie zważając na rzeczy doczesne (…), szukajmy poza światem widzialnym źródła światła, źródła życia,
źródła wody żywej, abyśmy mogli czerpać «wodę żywą, tryskającą ku życiu wiecznemu»”.6 Te słowa mogą być najlepszym komentarzem do historii umieszczonej na początku artykułu, która stała się lejtmotywem tej refleksji, a także mogą
być podsumowaniem całego wywodu. Prawda Ewangelii ma
swoją wartość przez to, że pochodzi od Boga. On jest jej źródłem. Prawda nie spełniłaby jednak swojej roli, jeśli jej odbiorcą nie stałby się człowiek. Prawda nie narzuca się człowiekowi sama. Ona przychodzi do człowieka poprzez głoszenie
i słuchanie Ewangelii. Ewangelia natomiast przekazuje człowiekowi prawdy, które jest w stanie zrozumieć i zaakceptować. Człowiek, słuchając Ewangelii, uczy się tych prawd. Nie
jest to zawsze złączone z radością uczenia się. Te prawdy są
jednak konieczne, aby człowiek doświadczył spotkania
z Prawdą, która obdarzy go życiem. Prawda wydaje swoje
owoce w życiu codziennym, choć nie zawsze człowiek jest
w stanie logicznie powiązać bieg wypadków w swoim życiu
z mądrością, która płynie z prawd Ewangelii. Jednak dopiero
wieczność jest prawdziwym celem Prawdy. Prawda prowadzi
bowiem człowieka do życia wiecznego i to jest jej ostatecznym owocem w życiu człowieka.

6

2-3.

Św. Kolumban, Konferencja. Nauka 13: O Chrystusie, źródle życia,
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SUMMARY
The experience of the Truth is always painful, because
a man shares it in his weakness. However, the suffering that
accompanies the process is a gift.ch@gmeil Polsce studium
pastoralneteologiczne. Warszawa 2013 s. 96.for the man, looking for the Truth.
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Marlena Tyburska1

Kościół w dialogu
z człowiekiem
Church in dialogue with man

Coraz częściej we współczesności zapomina się o rozmowie. Choć jest to bardzo ważna forma kontaktu z drugą osobą.
Jedne usta, dwoje uszu, czyli więcej słuchaj, mniej mów!
Nie bez powodu człowiek otrzymał takie proporcje dla
dwóch z siedmiu zmysłów ludzkich. Jest to fakt, z którym nie
można dyskutować, a jednak w praktyce proporcje są odwrócone. Niemniej uświadamiać sobie należy jak ważne są nie od
Marlena Tyburska – magister teologii w zakresie edukacji medialnej
idziennikarstwa. Studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie ukończyła w 2014 roku obroną pracy pt.: Szymon Hołownia,
czyli dziennikarstwo między apologią a dialogiem. Zakres zainteresowań
skupia się wokół szeroko rozumianych mediów, PR-u oraz wykorzystaniu
w tym obszarze teologii, z naciskiem na apologię.
Zajmuje się, przy współpracy z TV Trwam i TVP Warszawa, tworzeniem programów dla młodych ludzi, tj. Akademia Teologii w Praktyce oraz
Campus News.
1
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dziś uszy, o których ciągle zapomina się w tym zabieganym
życiu, wyścigu szczurów przez trupy do celu w parze z ludzkim gadulstwem, ładnie nazwanym przez tak zwaną poprawność polityczną – słowotokiem myśli. Bo nie tylko czyny
mogą wyrządzić krzywdę, ale jeszcze bardziej ranią słowa,
które są grzechem języka powodującym upokorzenie, stopniowe wyniszczenie, a czasami nawet prowadzą do śmierci.
Przytaczając fragment z Pierwszego Listu Świętego Piotra
(1P 3,10), a dokładnie z trzeciego rozdziału, werset dziesiąty,
czytamy:
„Kto bowiem chce cieszyć się życiem
i doczekać dni szczęśliwych
niech powstrzyma język od zła,
a wargi od obłudnej mowy!”

Na zło trzeba odpowiadać dobrem tak jak Jezus, który jest
wzorem do naśladowania jako ten, który cierpiał jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Również uwagę na to, że Bóg obdarzył człowieka dwojgiem uszu a tylko jednymi ustami zwraca mądrość ludowa:
„Pierwszeństwo przed mówieniem ma słuchanie”.

Tak i współczesny apologeta Szymon Hołownia nie zapomina o słuchaniu. To on podejmuje polemiki z ludźmi nie tylko szukającymi i wątpiącymi, ale też z tymi, którzy stoją po tej
samej stronie, choć inaczej widzą. Postać Szymona Hołowni
spotyka się z wieloma kontrowersjami to jednak polemika dotycząca jego osoby wyraża się w kontekście dialogu. Należałoby zacząć ukazanie tego dialogu od skonfrontowania go z takimi przedstawicielami świeckich ewangelizatorów jak
Wojciech Cejrowski czy Tomasz Terlikowski. Jako pierwszy
przychodzi na myśl obraz burzliwej rozmowy z Cejrowskim.
Szymona Hołownia tak komentuje wszystkie pytania dotyczą268
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ce tej rozmowy: „Swoją drogą ciekawe, że od tego czasu napisałem trzy książki, kilkaset felietonów, zrobiłem ze sto programów, wygłosiłem paręset wykładów, a wciąż jestem pytany
o te dziesięć minut z Cejrowskim spędzone przed kilku laty.
Wszystkich podnieca to, że mogli podejrzeć dwóch spierających się ze sobą <<katoli>>”2. Zastanawiające jest, dlaczego
akurat ta jedna rozmowa przekreśla, można rzec, cały dorobek
tak płodnego twórcy jak Szymon Hołownia? Czy powodem
tego jest brak umiejętności pogodzenia się, że w przestrzeni
publicznej znajdzie się miejsce dla każdego, kto zechce głosić
ewangelię? Czy Terlikowski nie ma swoich źródeł dotarcia do
wiernych, choć jest to kolejny, różny w swoim wydaniu „katol”, który próbuje komunikować się z ludem. Wymienieni publicyści wierzą w tego samego Boga, kochają ten sam Kościół
i te same rzeczy są im bliskie. Jedyne co ich bardzo wyraźnie
różni, to styl komunikowania. Różni ich również podejście do
ludzi czy też sposób zakorzeniania się w tym świecie i dialog
z nim. Tak więc dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego.
Najważniejsze, żeby umieć wybrać coś dla siebie nie ograniczając innym dostępu do innego spojrzenia na świat. Trudno
więc oceniać jakość dialogu tych trzech znanych katolickich
publicystów według konkretnej skali. Wyraźnym atutem Szymona Hołowni jest jednak otwartość, chęć „wczucia się” w rozumowanie adwersarzy oraz to, że nie chce przekonywać za
wszelką cenę, ale zachęcić do samodzielnej refleksji. Co przytrafiło się Szymonowi Hołowni w poczytnym tygodniku opinii
„Newsweek”, a następnie we „Wprost”. Były to miejsca dialogu z ludźmi różnego pokroju – od niewierzących i wątpiących
do poszukujących. W redakcji zaszły jednak duże zmiany i zaczęła mieć ona swoją konkretną linię ideologiczną. Autor „Luhttp://facet.interia.pl/meskie-tematy/news-szymon-holownia-co-tak
-naprawde-go-kreci,nId,789220 (dostęp 14.03.2014).
2

269

Marlena Tyburska

dzi na walizkach” zaczął tracić, jak sam mówi w wywiadzie
dla „Gościa niedzielnego”, galerię handlową, w której miał
swój sklepik i gdzie różni ludzie wygłaszali różne poglądy
obok niego. Choć stara się nie rozpamiętywać tych wydarzeń, to jednak nie może pogodzić się z tym, że ludzie przestali szukać złotego środka. On wciąż walczy o to „coś” pomiędzy dwoma biegunami:
„Jeżeli ktoś twierdzi, że dzisiaj jest wojna na śmierć i życie,
i trzeba być albo po jednej, albo po drugiej stronie, a pośrodku nie
ma nic, to jest jego kłopot. Świat tak nie wygląda – przyznaje Hołownia i dodaje – To myśmy w mediach zaczęli w ten sposób rozmawiać i narzuciliśmy ludziom taki punkt widzenia. Nawet jeżeli
miałbym zostać sam, jeden jedyny, między tymi dwoma obozami,
będę próbował rozmawiać z ludźmi, którzy myślą inaczej”3.

Hołownia nie poddaje się w walce o dialog, w którym dąży
do udowodnienia, że świat nie jest czarno-biały. Szuka innych
kanałów dotarcia do audytorium. Przykładem mogą być, choć
znowu spotykające się z negatywnymi komentarzami, występy
w „Mam talent”, czy też przyjęcie zaproszenia do programu
Kuby Wojewódzkiego. O ile nie zdziała wiele w tych dwóch
programach o tyle ma możliwość pokazania, że katolik też
czasami się uśmiecha, żartuje, a nawet myśli logicznie. A nie
są to sprawy oczywiste, gdyż wiele ludzi ocenia Kościół przy
pomocy stereotypów. Ogromna grupa ludzi patrzy na katolików krytycznie, komentuje z ironią i sarkazmem, nie widząc,
że nauka Chrystusa ciekawi i fascynuje. Wielu przygląda się
z zaciekawieniem. Chcą wypróbować, „wypytać”, tak jak
„wypytywano” świętego Pawła, kiedy głosił Dobrą Nowinę.
http://wpolityce.pl/wydarzenia/33877-holownia-tam-jest-wielki-taniec-radosci-na-grobie-ostatniego-krzyza-wyprowadzonego-z-laickiej-redakcji-w-mojej-skromnej-postaci (dostęp 15.04.14).
3
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Święty Paweł nie bał się wyjść na areopag do Greków. Został
wyśmiany, ale poszedł głosić dalej.
Szymon Hołownia też odnosił porażki na swoich areopagach, ale nie obawiał się próbować dalej. Przykładem tych
prób jest stworzenie nowego środowiska – portalu stacja7.pl,
który przez swoją interaktywną formę – możliwość posiadania
swojego profilu podobnie jak na portalach społecznościowych,
możliwość komentowania czy nawet dołączania do grona blogerów, którzy poruszają różne tematy – pozwala prowadzić
dialog z czytelnikami. Jak sam mówi: „Od dawna z Wydawnictwem Znak czuliśmy, że musimy zrobić coś w Internecie,
użyć tego narzędzia do celu, do jakiego używam swoich książek – prób pokazywania, jak fascynujący jest świat wiary. Zawsze chciałem mieć taką platformę, na której będę mógł się
<<wyżyć>> i skupić swoją działalność z różnych miejsc i kręgów”4. Poprzez portal chcą zachęcić internautów, żeby nie tylko go czytali, ale również współtworzyli. Marzeniem Szymona Hołowni jest, by stacja7.pl była miejscem spotkań i debat.
Chciałby, by był to codzienny portal drugiego wyboru. W takim sensie, że kiedy użytkownik włącza komputer i wchodzi
najpierw na duży, informacyjny portal, to później przechodzi
do Stacji7.pl i przez kwadrans „dociąża” umysł refleksją z innej dziedziny niż polityka czy gospodarka. Strona ta ma za zadanie – jak przedstawia Szymon Hołownia założenia portalu –
pomóc w regularnej, krótkiej, codziennej gimnastyce mózgu
i duszy. Chciałby by było to połączenie religijnego Centrum
Nauki Kopernik ze swoistym centrum duchowego fitnessu5.
Żeby jednak uprawiać jakąkolwiek dyscyplinę sportu, należy zapoznać się z jej wymaganiami. W tym przypadku mowa
4 http://facet.interia.pl/meskie-tematy/news-szymon-holownia-co-tak
-naprawde-go-kreci,nId,789220 (dostęp 15.04.14).
5
Tamże.
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o dialogu i wytycznych do prowadzenia rozmowy na poziomie, który nie będzie prowadził do agresji. Szymon Hołownia
sam nazywa siebie prowokatorem, w ślad za nazwą nagrody,
jaką otrzymał od portalu mediatory.pl. Wspomina tam, że jest
chce prowokować do zainspirowania, do spotkania, do podjęcia sporu, bo jego nigdy nie unikniemy, ale możemy ten spór
usprawnić6.
Troska o słowo przejawia się w słuchaniu, w uczeniu się,
w rozważaniu, milczeniu. Wydaje się niezwykle ważne podkreślenie tego zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy łatwo
przychodzi mówić. Wygłaszać opinię na każdy temat, zabierać
zdania w każdej sprawie, komentować i ustosunkowywać się
do wszystkiego i to w sposób niezwykle głośny (media bowiem czynią ludzki głos donośnym jak nigdy) co jest cechą
charakterystyczną naszej dzisiejszej kultury. Jak niezwykle łatwo można w tę kulturę wpisać naszą Polską samoświadomość. Jak to my Polacy świetnie znamy się na piłce nożnej,
polityce, religii, samolotach, a raczej na ich wrakach. Co powoduje, że jesteśmy ekspertami od wszystkiego, czyli DO NICZEGO. Mimo faktycznego stanu wiedzy Polacy wypadają
szaro jak na zieloną wyspę w Europie na tle innych krajów
i ich wiedzy adekwatnej do umiejętności. Dlaczego tak łatwo
rezygnujemy ze swoich hobby, talentów fizycznych na rzecz
papierka wyższych uczelni?! Czy nie łatwiej byłoby chłopakowi w wieku młodzieńczym ze smykałką do mechaniki czy budowli rozwijać się w technikum (dobrze wyposażonym i dostosowanym oraz dbającym o rozwijanie uczniowskiego
talentu) niż siedzenie na kolejnym nudnym wykładzie z zarządzania zasobami ludzkimi?!

6

http://www.mediatory.pl/News/7713 (dostęp 15.04.14).
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Polsko słuchaj swoich rodaków!
Źródłem wielu nadużyć mowy jest uleganie skłonnością
i emocjom, nieopanowana pożądliwość, pozbawiająca człowieka rozwagi i przezorności, a także lekceważenie milczenia.
Cisza jest niezmiernie potrzebną sferą w życiu. Każdy potrzebuje wyciszenia, oderwania się od zgiełku dnia powszedniego,
często zakrzyczanego przez bilbordy, telewizor, radio i innych
ludzi otaczających. Często zapomina sięo komforcie dla uszu
i od progu włączany telewizor czy radio towarzyszą w dalszych obowiązkach dnia. Choć łatwo się pisze o tym czy czyta
to trudniej jest już zrealizować te postanowienie piętnastominutowego wyciszenia. Nie raz słyszymy (o ile w ogóle słuchamy) jak księża z ambony namawiają do codziennej modlitwy,
jak mówią o trudności jaką sprawia człowiekowi modlitwa,
która może być jedną z form odpoczynku dla naszego słuchu.
Nawet w czasie mszy nie potrafią się ludzie całkowicie wyciszyć, oddać kompletnej kontemplacji tego co dzieje się na naszych oczach w czasie trwania Eucharystii. Myśli są rozbiegane, skupione na tym co czeka w dalszym dniu, po tym jak
„skończy się te nudne czytanie listu od Episkopatu”. „Odbębniamy” mszę, zaliczamy obecność, aby nie sprawić przykrości
babci czy z obowiązku wypełnienia trzeciego przykazania Bożego. Niechętnie uczestniczymy w czymś co jest fundamentem
i naszym obowiązkiem, a co z dodatkowymi możliwościami
kształtującymi naszą duchowość i umiejętność słuchania? Na
„rynku” znajdziemy na przykład tak zwane Wieczorki dla Zakochanych. Są to spotkania organizowane dla młodych ludzi,
którzy nie powiedzieli sobie jeszcze: „Ja Ciebie biorę...”. Gdzie
są poruszane różne tematy. Między innymi o porozumiewaniu
się i wzajemnym rozumieniu, słuchaniu siebie nawzajem. Jak
często człowiek zapomina o tak oczywistej czynności jaką jest
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słuchanie. To z powodu nie uwagi na mowę drugiej, bliskiej
osoby dochodzi do nieporozumień, kłótni, różnic nie możliwych do pokonania w postrzeganiu fundamentów życia. I przez
to życie może nie doczekać szczęśliwych dni, a prowadzić tylko do wielu nieszczęść. Bo rozumieć znaczyć mieć rozum, posiadać informacje o czymś na temat drugiej osoby. To nie jest
współodczuwanie! Nie wystarczy, że jak będę smutna z jakiegoś powodu to mój współtowarzysz będzie chodził za mną
z miną w podkowę i również się smucił. On powinien zrozumieć czemu tak się czuję, czyli wysłuchać i ewentualnie poradzić myślą czy pomysłem na rozwiązanie mojego problemu, bo
jak mówi Księga Syracha 5,11n:
„Zawsze chętnie słuchaj,
lecz z odpowiedzią czekaj cierpliwie.
Jeżeli możesz, odpowiedz twemu bliźniemu,
jeżeli nie, rękę połóż na twoich ustach”.

Władza nad własnym językiem jest cechą doskonałości,
świadczy przy tym o umiejętności panowania nad całym sobą.
Postawa „prawego” chrześcijanina nie może wyrażać się jednocześnie w złorzeczeniach i znieważaniach Boga a zarazem
Go wychwalać.
Miejmy na uwadze to co wypowiadamy, gdyż z każdego
słowa będzie trzeba zdać sprawę na sądzie Bożym ( Mt 12,36).
Ale nie tylko na sądzie Bożym będzie osąd z tego co wypowiemy. Już teraz na każdym kroku słowa budują przyszłość,
stabilność bądź jej brak. W życiu codziennym podejmuje się
wielu wyborów, które poświadcza się słowem pisanym czy
mową, mające takie czy inne konsekwencje w życiu przyszłym. Na przykład biorąc pod uwagę obietnice składane na
forum politycznym przed każdymi wyborami. Jako wyborca
analizuje się każdą wypowiedz, każdego polityka, który ma
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być odpowiedzialny za Ojczyznę. I stwierdzamy z przykrością
jak wiele słów jest rzucanych na wiatr. Nie jest to nic odkrywczego, ale słowa mają też moc uświadamiającą. Jak to na tych
Wieczorkach dla Zakochanych. Cóż z tego, że tak wiele par się
przytula, miłuje, darzy szacunkiem, ale nie zawsze potrafi się
zrozumieć i przetrwać chwile w milczeniu, kiedy chce się
wrzeszczeć! Bo zapomina o tych oczywistych oczywistościach
jakimi jest dwoje uszu a jedne usta. Jednak jest jeden moment
kiedy to słuchamy, a raczej zmuszamy się czy jesteśmy zmuszeni do słuchania. Dzieje się tak wtedy, gdy pozwalamy aby
nas przekrzyczano, wpajano do głowy rzeczy, które nie koniecznie są nam potrzebne do życia i rozwoju. Czy nasze społeczeństwo nie byłoby zdrowsze bez tych wszystkich afer nagłaśnianych i wypuszczanych na światło dzienne? Ktoś powie:
„ ale ja mam prawo do prawdy i wiedzy”. Ale czy każda wiedza jest nam potrzebna? A zwłaszcza ta w której jest tak mało
prawdy? Czy musimy karmić się tymi wszystkimi tragediami,
kłamstwami, przekrętami, aferami? Choć żeby tego nie doświadczać musimy zacząć od siebie. Od swoich nawyków
dzielenia się ze wszystkiego obcym ludziom, bo łatwiej się
wyżalić nieznajomej osobie niż rodzicom czy komuś bliskiemu. Zwłaszcza łatwo to wychodzi w miejscach publicznych.
Kiedy to prowadzimy rozmowę przez telefon lub kiedy dzielimy się swoimi przemyśleniami z całym wagonem, przedziałem nie zwracając uwagi na zainteresowanie czy wręcz niechęć do wysłuchania nas. Ale czy od tego nie są psychologowie?
A może właśnie raczej quasi-psycholodzy? Dziś ładnie nazwanych coachami. Tu gdzie oczekuje ssię nie tylko wysłuchania,
ale także rady, nie uzyskuje się przeważanie tego. A jakie są
tego konsekwencje? Często takie doświadczenia kończą się
wizytą u... wróżki. Bo ona nie dość, że wysłucha to jeszcze powie co chcemy usłyszeć, bo... ma taką moc z zaświatów. I koło
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się zamyka. Zamiast ciszy i milczenia zostaje pozorne rozwiązanie problemu przez obca kobietę nastawioną na zarobek.
A czy przypadkiem nie żyjemy w Państwie gdzie wyznawana
jest wiara w Jednego Boga? Naszego stwórcę i prawodawcę.
Nie tak dawno, w Roku Wiary nawoływani byli wszyscy, aby
pochylić się nad rozważaniem Pisma Świętego, czyli wsłuchaniu się w to co do nas mówi sam Bóg. Ten jeden jedyny! Przypomnieć sobie fundamenty naszej wiary. Pomilczeć, oddać się
ciszy i modlitwie. Wyznać wiarę odmawiając codziennie Skład
Apostolski, jak nawoływał do tego Papież Benedykt XVI. Czy
nie jest tak, że jakby żył Jan Paweł II to więcej byłoby modlitwy? Inaczej przeżywana byłaby wiara? Bo to pochodziłoby
od naszego rodaka, papieża Polaka? Myślę, że NIE. Po prostu
jest to dobra wymówkę do niewiary, „bo jak to? papieżem ten
który był związany z pedofilem i Hitlerem?”. Czy nasze przeżywanie chrześcijaństwa, jeżeli nie nazwiemy niewiarą to czy
jednak nie kurczy się do sfery profanum (do tradycji, święta,
obchodów, dbania o strój i wystrój itp.), przy czym zapomina
się o wymiarze sacrum. Na każdym kroku. Po co mi Kościół,
po co ksiądz, msza święta, kontemplacja, modlitwa, Eucharystia? Księży uznajemy tylko wtedy gdy możemy ich skrytykować bądź uzyskać jakieś świadczenia. Nasze chrześcijaństwo
włącza się też wtedy gdy komuś dzieje się krzywda i nawołujemy: „Wola Boża”. Obwiniając za wszystko opatrzność boską
zamiast naszą bezmyślność i głupotę.
Szymon Hołownia wspomina o pewnych narzędziach, które daje Kościół, żebym mówić, żeby zostać wysłuchanym.
Mianowicie początkiem jest łaska Boża, która doprowadzi do
celu bez zbędnego błądzenia po złych ścieżkach. Dzięki łasce
otrzymuje się połączenie nad przepaścią potępienia co świetnie konkluduje Szymon Hołownia w słowach:
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„On w międzyczasie wybudował nam pomost „jednym końcem
sięga on opuszczonego przez Boga brzegu śmierci, drugim zaś brzegu wiekuistego życia. Krocząc po tym moście, wiemy, że On go
zbudował i że dzięki Jego łasce została nam zaoszczędzona absolutna przepaść”7.

Łaska to również, według autora „Monopolu na Zbawienie”, GPS i CB radio, których zadaniem jest bezpieczne i bezbłędne prowadzenie kierowcy po drodze. Przenosząc te dwa
urządzenia codziennego użytku, Szymon Hołownia odszukuje
ich zalet w sferze sacrum jaką jest Kościół, a w nim konfesjonał oraz chrzcielnica.
„Można by powiedzieć, że chrzcielnica i konfesjonał to
dwa miejsca, w których człowiek może ustawić swoje wewnętrzne CB – radio na kanał, na którym nadaje Bóg. Dopóki
jedziesz, kierując się jego wskazaniami – masz pewność, że
trafisz do celu. Utrata łaski uświęcającej to nic innego jak
zmiana kanału. Bóg nie przestaje mówić, kłopot w tym, że ty
nie jesteś w stanie Go usłyszeć. To nie tak, że pod grzesznikiem zaraz otwiera się piekielna otchłań – anioł stróż nie przestaje mu pomagać, człowiek ma przecież wciąż w sobie moralny GPS – sumienie, które może sensownie poprowadzić go
dalej i sprawić, że kiedyś, gdy zdecyduje się wrócić na kanał
Pana Boga, okaże się, że nie ma do nadłożenia wiele drogi”8.
Człowiek nie zostaje, więc sam z poczuciem obowiązku słuchania czy wyciszenia. Kościół przypomina, że aby usłyszeć,
zrozumieć i przyjąć, trzeba słuchać. Nie wystarczyć radzić dookoła słowem, bo samemu przeoczymy to co Bóg mówi indywidualnie, konkretnie. Zwróćmy uwagę na to co też inni mówią. Bądźmy jak prorocy, którzy wstawiali się na wezwanie
7
8

Sz. Hołownia, Tabletki z krzyżykiem, Kraków 2009, s. 137.
Sz. Hołownia, Monopol na zbawienie, Kraków 2009, s. 261.
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Boga i wysłuchiwali Jego poleceń co do ich misji prorockich
i bez żadnego „ale” je wypełniali!
Jednym ze sposobów wychodzenia współczesnego Kościoła do wiernych są media. „Niechaj wszyscy synowie Kościoła
starają się jednomyślnie i jednozgodnie o to, by środki przekazu społecznego stosowane były skutecznie – bez zwłoki i z jak
największą zapobiegliwością” – głosi dekret Inter Mirifica. –
Stanowisko Kościoła o tyle będzie słyszane, o ile zostanie zaprezentowane na współczesnej informacyjnej autostradzie.
Na autostradzie tego fragmentu przedstawię między innymi
problem kazań, mowy i języka, który zniechęca, bądź odstrasza od Kościoła. A także przedstawieniem tego jak współczesny apologeta mówi o sprawach ważnych często trudnych jak
i niezrozumiałych, kiedy nie dostaniemy odpowiedniego
GPS-a. Przytoczę również propozycje nowej argumentacji.
„Ja obserwuję Kościół ze „świeckiej” strony ołtarza. I widzę, jak rzeczy istotne mieszają się w nim z błahostkami. Nie
ma po co udawać, że Kościół składa się z jednych lub tylko
z drugich. Składa się z obu. Jak życie. Nie przypuszczałem, że
dwutysięczna instytucja ma z nami aż tyle wspólnego”.9
Apologia nie wyklucza nowych pomysłów czy argumentów, którymi mogą posługiwać się ludzie kościoła w otrzymanej podpowiedzi od wiernych. Wręcz przeciwnie, żyjemy
w takich czasach kiedy nowoczesne ujęcie tematu zyskuje na
wartości i w oczach wiernych przyjmujących i słuchających
głoszonej nauki.
„Dziś w dobie wolnego rynku idei, liczy się logika wywodu, precyzja tego co się chce powiedzieć”.10
9

s. 12.
10

Sz. Hołownia, Kościół dla średniozaawansowanych”, Kraków 2010,
Tamże, s. 72.
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Nowoczesne formy coraz częściej zaczynają byś stosowane
w kościołach czy innych areopagach głoszenia Ewangelii.
„W kościołach protestanckich praktykowana jest na przykład tak zwana sztafeta kaznodziejska, w której jeden mówca
podejmuje ostatni wątek z wypowiedzi poprzednika. Dominikanie polscy rozmawiają ze sobą, a kazanie trwa nawet do godziny. W Krakowie furorę robi ksiądz, który w czasie kazań
posiłkuje się multimedialnymi prezentacjami wykonywanymi
w PowerPoincie”.11
Co do ulepszenia przyswajalności treści listów pasterskich
Szymon Hołownia też ma swoje wyrobione zdanie czy fakty
potwierdzone opinią oraz własnym doświadczeniem. W tej
kwestii proponuje przekazywanie takich tekstów przy wyjściu
z Kościoła z gazetką parafialną czy umieszczaniem na stronie
Internetowej, żeby uniknąć zatracenia klimatu mszy świętej,
a na spokojnie w domowym zaciszu zapoznać się z nauką jaką
chce nam przekazać biskup.
„Msza jest dramatem, spektaklem, w czasie którego ciągle
dzieje się coś przed oczyma wiernych. Jeśli w środku tego
spektaklu proponuje się nam przerwę na piętnastominutowe
dukanie z kartki tekstu o tym, że „biskupi są świadomi, iż
wszystkie działania wspólnoty Kościoła muszą być naznaczone duchem misyjnym, aby wzbudzać i zachować w sercach
wiernych gorliwość w głoszeniu Ewangelii”, licho bierze cały
klimat wydarzenia, czar pryska, dysonans jest taki, że aż chce
się wyjść”.12
W zabawowy sposób problemy współczesnego kościoła,
a także człowieka współistniejącego w Kościele i z Kościołem
Szymon Hołownia ujmuję w postać znanej gry planszowej
11
12

Tamże.
Tamże, s.88.
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„Monopol”, przekształcając ją na grę „Monopol na zabawienie”. Używa gry, jako narzędzia, które może wyrobić w człowieku umiejętności przydatne w realu, w końcu aby zainteresować tych którzy swoje życia uznają za grę. Przytacza wiele
dobitnych argumentów za prawdziwością tego co głosi także
w książce „Tabletki z krzyżykiem”.
W zakładce TEST znajdujesz pole odpowiednie dla gry
planszowej ze stwierdzeniem:
„Poszedłeś na niedzielną mszę; kazanie trwa już pół godziny
A. nie przerywasz drzemki
B. przerywasz drzemkę, żeby wyjść z kościoła
C. próbujesz się modlić, w końcu nie dla księdza tu przyszedłeś”13

Według autora punkt przysługuje za odpowiedz C oraz tłumaczy, że nie ma co się wściekać, bo żyjemy naprawdę szczęśliwych czasach, gdyż mało kiedy zdarzają się kazania dłuższe jak
dwa kwadranse., natomiast kilkaset lat temu trwały one do kilkunastu kwadransów. Ale w dalszej nauce mówi o konsekwencjach modlitwy dłuższej niż raz na jakiś czas w czasie kazań.
„Patrząc perspektywicznie – słabe kazania będą niczym
rozcieńczająca religijny zapał woda, która prędzej czy później
zaleje nasze dobre chęci do szczętu”.14
Jednak autor nie zostawia nas bez podpowiedzi jak temu
zaradzić. W pierwszej kolejności jeżeli jest mowa o kościele
parafialnym, radzi aby szczerze porozmawiać z proboszczem,
czy z księżmi, jeżeli jakość się nie poprawi. Daje nam propozycję skorzystania z innego kościoła.
„Takiego o którym będzie można powiedzieć – to mój kościół, moja msza. To nie grzech szukać miejsca, w którym kaznodzieje szanują naszą wrażliwość, intelekt, nasz czas. Ofiara
13
14

Sz. Hołownia, Monopol na zbawienie, Kraków 2009, s. 111.
Tamże, s. 115.
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Chrystusa wszędzie jest tak samo ważna, dlaczego jednak nie
mielibyśmy przeżywać jej głębiej?”.15
Wymieniając wyżej tytuł jednej z książek Szymona Hołowni, miałam na myśli sposób argumentacji poprzez podanie skutecznych, a zarazem łatwych do połknięcia tabletek.
Każdy znajdzie dla siebie odpowiednią dawkę zgodną
z oznaczeniami rozdziałów. Znajdziemy tu między innymi tabletki o sławnych ludziach, tabletki fundamentalne, tabletki
około naukowe czy pośmiertne.
Kościół znajduje się między młotem a kowadłem, ponieważ przeżywa kryzys języka religijnego. Z jednej strony jest
to skostniały, hierarchiczny i niezrozumiały język komunikacji
wiary dla zwykłego człowieka. Obok niego mamy język
wspólnot religijnych – też mało zrozumiały dla kogoś, kto
w życiu tych wspólnot nie uczestniczy. Po drugiej stronie pojawia się język ludzi, którzy chcą przybliżyć sprawy sacrum,
używając współczesnego języka potocznego, a nawet banalnego czy też tworzy się neologizmy na potrzeby wyjaśnienia danego problemu.
Wobec skostniałego języka komunikacji wiary Szymon Hołownia staje nie tylko atakiem ale i obroną. Trzeba mówić językiem, którego współczesny człowiek będzie chciał słuchać.
Ale nie można wpadać w język reklamy i chęci przypodobania
się, bo Ewangelia to nie produkt na sprzedaż. Ten, kto głosi
Ewangelię, żyjąc nią, nie będzie miał problemu z mówieniem
o niej, problemu z językiem jakiego użyć.
Powszechnym sposobem komunikowania się hierarchii
z wiernymi są homilie, ogłoszenia, komunikaty i listy pasterskie.
„Najbardziej szczypiącym w uszy jest List biskupów do wiernych, bo to powinna być „bomba”, ale wcale tak nie jest. W li15

Tamże.
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stach biskupów czegoś brakuje, jakby jakiejś istotnej przyprawy”
– narzekają wierni. W kazaniach dokucza długość oraz nudne powtarzanie tych samych kwestii. Ale wiadomo zawsze lepiej tam
gdzie nas nie ma, choć w tym przypadku jest odwrotnie.
„Katolicy którzy narzekają na swojego proboszcza, bo
mówi zbyt długo i nudno, niech dziękują Bogu, że nie urodzili
się trzysta lat temu w rodzinie protestanckiej. Protestanckie
wskazówki kaznodziejskie z XVIII wieku podają, że kazanie
nie powinno trwać dłużej niż półtorej godziny. I nie powinno
być w nim mistycyzmu, a treści ściśle oświeceniowe”.16
Wierni twierdzą, że homilie i listy pasterskie zrażają również przez nagromadzenie takich słów jak „trzeba”, „należy”,
„musimy”, czy też „słyszy się”, „mówi się”. To budzi opór.
Szczególnie u młodzieży, która nie lubi narzucania wartości.
Szczególnie brakuje ewangelicznej zasady: „jeśli chcesz”. Na
kartach Ewangelii Jezus tylko raz użył czasownika „musieć” –
kiedy mówił o swojej śmierci. To dowodzi, że, w odróżnieniu
od niektórych współczesnych duszpasterzy, odwoływał się do
wolnej woli, decyzji człowieka, nie do przymusu.
„Specjaliści wymieniają cztery podstawowe grzechy, jakie
popełniają dziś na ambonie księża. Pierwszy – to nadużywanie
teologicznego slangu, z którego wierni nie rozumieją nic. Drugi – to negatywizm, który ma swoje podłoże historyczne (…) .
Trzeci – to usilne „umłodzieżowienie” języka, co w kościelnym kontekście brzmi zwykle żałośnie ( „Matka Boża wymiękła)”. Czwarta i najcięższa chyba wina – to „duszpasteryzowanie” wiernych, rozcieńczanie Ewangelii”.17
Teologia ma być przekazywaniem słowa Bożego zwykłym
ludziom, ma nie być przydatna tylko przy pisaniu książek.
16
17

Sz. Hołownia, Kościół, dz. cyt., s. 69.
Tamże, s. 70.
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Z drugiej strony powinno się zauważyć także braki wśród wiernych. Obowiązkiem każdego chrześcijanina, katolika jest pogłębianie wiary, odczytywanie jej sensu. Oni też powinni się starać
rozumieć słownictwo teologiczne, nie tylko czekać na gotowca.
„Jeden z biskupich wizytatorów z Katowic wspomniał, że
w parafiach, gdzie jest parking przykościelny, niedzielne msze
trwają 55 minut, a kazania są o Panu Bogu – kościelne statystyki
nie notują spadku frekwencji. Jest bowiem jasne, że Ewangelia
– choć wszędzie jest tak samo pełna treści – skomentowana
może być ciekawie i nudno, a mszę – choć z tego samego mszału i tak samo ważną – odprawić można porządnie i byle jak. Zamiast więc wściekać się, że „ich wierni” chodzą do sąsiada, bardziej praktycznie będzie zrobić takie duszpasterstwo, które
sprawi, że ludzie zaczną tłumnie walić właśnie do niego”.18
Pomimo tego co zostało przytoczone wyżej, możemy mówić
w dalszym ciągu o fenomenie z nieznanego źródła, które przytacza Szymon Hołownia w książce Monopol na Zbawienie.
„Niektórzy księża, większa część zakonnic i co bardziej pobożni lektorzy w momencie, gdy przekraczają próg świątyni,
zaczynają mówić w dziwny sposób (…), co nazywa się w branży „głosem kapłańskim”.19
Zastanówmy się jednak czy skostniały język to największy
problem? Chyba jednak nie, biorąc pod uwagę pierwotne języki jakimi się posługiwano i od których pochodzi znaczenie
słów, których używamy na co dzień, a nie jesteśmy tego świadomi?! Ale nie tylko starożytne języki kryją tajemnicę definicji słowa. Weźmy za cel słowo „goodbye” i zobaczymy co
o tym pisze nasz apologeta Szymon Hołownia:

18
19

Tamże, s. 42.
Tamże, s.95.
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„ (…) pół świata żegna się dziś w bardzo religijny sposób (tyle,
że chyba o tym nie wie)? Goodbye to przecież skrócona wersja od
God be with you, że nie wspomnimy tu o hiszpańskim a Dios skróconym do arios czy francuskim adieu (co znaczy Dios i Dieu nie
trzeba chyba nikomu tłumaczyć)”.20

Czy Jezus nie preferował czasami stylu który był prosty co
nie znaczy, że przekazywał łatwe prawdy, ale w taki sposób,
aby nie zająć wobec nich stanowiska. Ten styl przejęli Jego
uczniowie i uczniowie uczniów.
„Sprawy zaczęliśmy komplikować w Kościele wtedy, gdy
zaangażowani świadkowie wiary zostali zastąpieni przez poważnych wykładowców starających się dać odpór rozkwitającym herezjom”.21
Summary:
The article shows Simon Hołownia dialogue with the
Church and the Church of man and man. Journalist emphasizes the need for communication, conversation, but also recalls
the importance of listening. First of all, listening to the other
person, we can come to an agreement to resolve the conflict
and deepen the relationship. Also at the level of faith and tradition Simon Hołownia encourages man to come into dialogue
not only with the other, each equal to a man, but also with the
Church. Church, who is looking for ways to reach the man.

20
21

Tamże, s. 103.
Tamże,
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DZIETNOŚĆ W PERSPEKTYWIE
UWARUNKOWAŃ RODZINNYCH W POLSCE
ANALIZA SOCJOLOGICZNA
Fertility rate in conditions family in Poland.
Sociological analysis
Jednym z ważniejszych problemów społecznych Polski jest
rezygnowanie przez część małżeństw z posiadania dzieci.
W wyniku tych postaw nieustanie spada liczba urodzeń. Polska zalicza się do krajów europejskich o najniższym współczynniku urodzeń. Rzeczywisty przyrost naturalny w roku
2009 wynosił zaledwie 0,1%, a w roku 2006 był on ujemny,
wynosił -0,1%, czyli było więcej zgonów niż urodzeń. Od wielu już lat w Polsce u wielu kobiet wzmaga się lęk przed macierzyństwem, wzrasta tendencja do zajmowania negatywnych
postaw wobec licznego potomstwa, a nawet rodzicielstwa
w ogóle.1 Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jedną z nich
jest zredukowanie małżeństwa do zwykłego kontraktu i pozbawienie go konstytuujących je wartości: zaangażowania, wierPor. B. Mierzwiński B. Quo vadis familia? Cywilizacja śmierci zagrożeniem dla rodziny i społeczeństwa, w: Poradnictwo w rodzinie, Kraków
2013, s. 151.
1
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ności, odpowiedzialności, rodzicielstwa i jurydycznej więzi ze
społeczeństwem.2
Rodzicielstwo jest ściśle związane z integralną koncepcją
człowieka, która wskazuje na harmonijną jedność osoby
i wspólnoty. W takiej koncepcji należy założyć, że człowiek
jest istotą relacyjną. Natomiast w dzisiejszym, zlaicyzowanym
świecie, proponuje się radykalny indywidualizm. Indywidualistyczna koncepcja człowieka kwestionuje jego społeczną naturę, uważając, że jednostka nie jest jedynie zdolna do społecznych zachowań. Indywidualistyczna wizja człowieka sprawia,
że społeczeństwo staje się zbiorowością jednostek żyjących
obok siebie, ale niepołączonych wzajemnymi więzami: każdy
pragnie zrealizować swoje cele niezależnie od innych, czy
wręcz dąży do własnych korzyści kosztem innych.3 W tej koncepcji małżeństwo i rodzina są postrzegane jako zagrożenie
dla wolności jednostek.4
W rodzicielstwie ważną rolę spełnia właściwe pojęcie
płciowości. Tymczasem w dzisiejszym świecie płciowość zostaje pozbawiona wymiaru osobowego i jest traktowana instrumentalnie. Płciowość powinna być znakiem, miejscem, jęTamże. s. 149.
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 20.
4
Por. S. Nowosad, Prawda człowieka- prawda jego działania, w: Antropologia teologiczno moralna. Koncepcje- kontrowersje-inspiracje, red.
I. Mroczkowski. J. Sobkowiak, Warszawa 2008, s. 64. Dlatego postmodernistyczny sekularyzm propaguje model kosmopolity, wyzwolonego od
prawdy i moralności, od stałych przekonań i stałych miejsc zamieszkania,
który wyrzekł się przywiązania do wartości związanych z narodową kulturą, z wychowaniem i z rodziną, który nie poszukuje już sensu ani dla siebie,
ani dla świata, ale żyje z dnia na dzień, czyniąc swym celem zabawę, korzystanie z dóbr i każdej nadarzającej się przyjemności. Por. S. Wielgus, Postmodernizm jako współczesne wyzwanie, w: Tertio millenio adveniente.
U progu trzeciego tysiąclecia. red. G. Witaszek,Lublin 2000, s. 351.
2
3
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zykiem miłości, to znaczy daru z siebie i przyjęcia drugiego
człowieka wraz z całym bogactwem jego osoby, a tymczasem
staje się w coraz większym stopniu okazją i narzędziem afirmacji własnego ja oraz samolubnego zaspokajania własnych
pragnień i popędów.5 Redukując wizję ludzkiej płciowości jedynie do sfery cielesno-popędowej, pomniejszając jej wartość
i odrywając ją od osobowej egzystencji człowieka, zafałszowuje się ją w podwójnym wymiarze. Z jednej strony chodzi tu
o redukcyjne koncepcje płciowości, z drugiej strony zaś o sytuacje kulturową współczesnego świata, w której dochodzi do
„banalizacji” ludzkiej płciowości.6
Dzietność jest ściśle związana z „polityką rodzinną”,7 którą
należy odróżnić od polityki społecznej. Są one blisko siebie
znaczeniowo polityce społecznej, ale jednocześnie występują
miedzy nimi znaczące różnice. Przede wszystkim polityka rodzinna zorientowana jest na umocnienie podmiotowości rodziny, natomiast polityka społeczna na umocnienie podmiotowości jednostki. Dla polityki społecznej rodzina stanowi
przedmiot selektywnego zainteresowania, natomiast polityka
rodzinna ma na celu rozwój rodziny, bez względu na jej status
materialny, dlatego też cechą tej polityki jest powszechność
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 23.
M. Pokrywka, Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa
i rodziny, Lublin 2010, s.41-43.
7
U podłoża tak zdefiniowanej polityki rodzinnej leżą następujące założenia: 1) rodzina jest podstawową i najważniejszą instytucją społeczną,
2) rodzina powinna być wspierana przez państwo, 3) polityka rodzinna
oznacza wielość polityk, a nie pojedynczy, jednolity akt prawny. W zależności od przyjętego głównego celu polityka rodzinna może być adresowana
do: wszystkich rodzin z dziećmi, wybranych kategorii rodzin z dziećmi (np.
rodziny ubogie, wielodzietne, niepełne, dotknięte patologią społeczną). Por.
M. Szyszka, Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Lublin 2008, s. 41.
5
6
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oddziaływań, a nie selektywna interwencja socjalna.8 Jednym
z najważniejszych celów polityki prorodzinnej jest kontrola
i wspomaganie reprodukcji. Zmniejszona dzietność może zagrozić każdemu państwu. Dlatego do najważniejszych zadań
polityki prorodzinnej należy zaliczyć działania zmierzające do
zachęcania kobiet do rodzenia, świadczenia socjalne związane
z opieką i wychowaniem dzieci, działania zapewniające opiekę zdrowotną matkom i dzieciom oraz świadczenia zachęcające pracujących rodziców do zajęcia się dzieckiem.9 Celem polityki prorodzinnej powinno być zapewnienie trwania
i rozwoju rodziny oraz poszanowanie należnych jej praw,
a przede wszystkim prawa do samodzielności ekonomicznej
oraz decydowania o wychowaniu dzieci.10
Por. M. Szyszka, Polityka Rodzinna… dz. cyt., s. 11. W zależności od
potrzeb, państwo może np. usiłować wpłynąć na wzrost lub obniżenie dzietności poprzez odpowiednie rozwiązania prawno-administracyjne i ekonomiczne dotyczące małżeństwa i rodziny, propagując ich określone wzory.
Por. D. Orłowski, Polityka rodzinna w Polsce w okresie transformacji – ocena, interpretacja, „Zeszyt Sekcji Analiz Demograficznych” (2010)5, s. 4.
9
Por. T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011, s. 455. Instrumenty polityki rodzinnej stosowane
w okresie 1989-2010 w Polsce to: 1) świadczenia pieniężne, 2) instrumenty
umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, 3) ulgi
podatkowe, 4) usługi społeczne. Por. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny,
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008, s. 196-197.
10
Por. http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/archiwum/7810_7977.
htm dostęp z dnia 15.05.2014. Polityka rodzinna explicite może np. obejmować
politykę ludnościową (pro lub antynatalistyczną), świadczenia socjalne związane z opieką i wychowaniem dzieci, świadczenia dla pracujących rodziców,
opiekę zdrowotną nad matką i dzieckiem, itd. W krajach prowadzących bezpośrednią politykę rodzinną często powoływane są specjalne instytucje usytuowane w strukturze rządu, powołane dla koordynacji działań na rzecz rodziny. Na
politykę rodzinną implicite składają się działania podejmowane w innych dziedzinach polityki państwa, realizujące cele bezpośrednio niezwiązane z rodziną,
8
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Przedstawione powyżej założenia dzietności i polityki rodzinnej mogą stanowić pomoc w interpretacji odpowiedzi
udzielonych przez respondentki w badaniach empirycznych.11
W przeprowadzonych badaniach respondentki zostały poproszone o podanie posiadanej liczby dzieci. Blisko połowa
pań zdeklarowała posiadanie dwójki potomstwa. Troje dzieci
posiada 23% kobiet, zaś jedno – 19%. Łącznie cztery i więcej
dzieci posiada 12% kobiet, w tym: 9% – czworo, 2% – pięcioro, zaś 1% – siedmioro.12
Rozkład procentowy odpowiedzi w tym pytaniu jest raczej
odzwierciedleniem proporcji społeczeństwa polskiego. Może
być problem w bardzo małej dzietności brak uregulowania
prawnego wielu związków, które również z tych przyczyn nie
decydują się na posiadanie dzieci.13 Polska zalicza się do krajów europejskich o najniższym współczynniku urodzeń. Rzeczywisty przyrost naturalny w roku 2009 wynosił zaledwie
ale takie, które pociągają za sobą doniosłe konsekwencje dla funkcjonowania
rodziny (polityka przeciwdziałania bezrobociu, polityka podatkowa). Por.
M. Szyszka, Polityka rodzinna… dz. cyt., s. 41.
11
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie
imatki, pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani w działalność społeczną z tym związaną. Zob. M. Zakrzewska, Matka
jako podmiot wychowania w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
12
Brak danych: 3%.
13
Obserwuje się zwiększenie zakresu bezdzietności dobrowolnej: manifestacja postaw antyprokreacyjnych przez kobiety realizujące się w pracy
zawodowej; opóźnianie urodzenia dziecka w małżeństwie, spadek płodności młodych kobiet; opóźnianie zawarcia związku małżeńskiego: wiąże się
często z kohabitacją przedmałżeńską; wzrost ilości jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wieloosobowych, nierodzinnych gospodarstw domowych. K. Slany, Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie, „Problemy Rodziny” (2001)4-6, s. 7-8.
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0,1%, a w roku 2006 był on ujemny (-0,1%). W Polsce coraz
więcej kobiet ma lęk przed macierzyństwem. Wzrasta także
tendencja do zajmowania negatywnych postaw wobec licznego potomstwa, a nawet rodzicielstwa w ogóle14. Pewną szansą
na zmianę tych tendencji stwarza edukacja domowa. Jej prowadzenia podejmują się bowiem rodzice, którzy mają pełną
świadomość wartości każdego dziecka, a także starają się promować dzietność jako prawdziwą misję rodziny.
W celu weryfikacji, czy ilość posiadanych przez ankietowane kobiety dzieci zależy od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny
istotności różnic podziału. Zmienna niezależna to deklarowany przez respondentki model rodzinny, który dzieli badane na
trzy grupy: żyjące w modelu tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to ilość posiadanych dzieci. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.
Propozycje odpowiedzi
model tradycyjny

Ile posiada Pani dzieci?

1
2
3
4
5
7

Jaki model prezentuje Pani rodzina?
model
partnerski
13%
39%
39%
4%
0%
4%

model
mieszany
15%
56%
21%
8%
0%
0%

36%
24%
16%
16%
8%
0%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(6; N = 124) = 25,981, p < 0,01 jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę ze14

Por. B. Mierzwiński, Quo vadis familia?..., art. cyt., s. 151.
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rową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
Na podstawie uzyskanych wyników można zatem stwierdzić,
że wśród rodzin o modelu tradycyjnym dominuje dwójka albo
trójka dzieci (po 39% odpowiedzi ankietowanych). Warto
zwrócić uwagę, że jest to jedyny model rodziny, w których
występuje siedmioro dzieci. Z kolei wśród rodzin prezentujących model partnerski zdecydowana większość kobiet deklarowała posiadanie dwójki potomstwa. Co piąta respondentka
z tej grupy posiada trójkę dzieci. Jednak żadna z kobiet nie deklarowała posiadania więcej niż czwórki dzieci. Natomiast kobiety z rodzin o modelu mieszanym najliczniej deklarują posiadanie jednego dziecka (36%). Dwójkę ma niemal co czwarta
kobieta z tej grupy (24%). Natomiast warto zwrócić uwagę na
niewielki odsetek respondentek deklarujący posiadanie aż
piątki dzieci (8%).
Kolejne pytanie dotyczące radości z każdego kolejnego
dziecka w rodzinie bardzo zróżnicowało grupę badanych kobiet. Blisko 45% ankietowanych pozytywnie odniosła się do
takiego twierdzenia, udzielają odpowiedzi „raczej tak” (31%)
i „tak” (14%). Z kolei 27% jest odmiennego zdania, w tym
„raczej nie” deklaruje 21%, a „nie” – 6%. Ponadto aż 27% ankietowanych kobiet „nie wie” jaki stosunek do kolejnych dzieci ma jej rodzina.15
W odpowiedziach na to pytanie kobiety najczęściej wybierały odpowiedź „raczej tak”. Razem z drugą odpowiedzią pozytywną stanowi to blisko połowę badanych matek. Jednak
prawie trzydzieści procent nie ma zdania na ten temat. Reszta
jest na „nie”. Co pokazuje taki rozkład odpowiedzi? Najpierw
trzeba przyjąć założenie, że matki w tym pytaniu musiały po15

Brak danych: 0%.
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łączyć własne odczucia z domyślnie przyjętym wskazaniem na
to, jak przeżywają pojawienie się nowego dziecka w rodzinie
ich ojcowie. Kobiety mają swoje wątpliwości, ale tylko wtedy
stają się one problemem, gdy matki zostają pozbawione wsparcia ze strony swoich mężów. Każde dziecko jest związane
z przeżyciem wielkiej radości. Matka jest bowiem tak mocno
związana z dzieckiem, że bycie z nim ma wymiar współosobowego przeżycia. To jednak nie zmienia faktu, że matka nie
chce być z dzieckiem sama, a wręcz potrzebuje obecności ojca
tak samo jak dziecko. Jeżeli doświadczyła w przeszłości jakichkolwiek przykrości w swoim macierzyństwie, może to pośrednio wpływać na przeżywanie radości z urodzenia i wychowania kolejnych dzieci. Najbliższe prawdy jest jednak
założenie, że kobiety zmieniają swoje podejście do macierzyństwa pod wpływem ogólnych przemian społeczno-kulturowych i obyczajowych. Nie bez wpływu na macierzyństwo
współczesnych kobiet jest ich praca zawodowa, a także nowe
poglądy wpływające na kształt współczesnej świadomości kobiet, których źródłem jest feminizm, czy gender. Najważniejsze są jednak nadal indywidualnie określone przyczyny wahań
współczesnych kobiet co do wartości macierzyństwa, a także
negatywnego czy wręcz agresywnego nastawienia kobiet do
nowego życia. Sytuacja może ulec zmianie przede wszystkim
przy odbudowaniu wartości małżeństwa i rodziny i dowartościowaniu roli męża i ojca.
W celu weryfikacji czy radość z każdego kolejnego dziecka
zależy od deklarowanego modelu rodzinnego, zastosowano
nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności różnic
podziału. Zmienna niezależna to deklarowany przez respondentki model rodzinny, który dzieli badane na trzy grupy: żyjące w modelu tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna
zależna natomiast to wybór odpowiedzi z następującej listy:
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tak, raczej tak, raczej nie, nie oraz nie wiem. Uzyskane wyniki
przedstawiono w poniższej tabeli.
Jaki model prezentuje
Pani rodzina?
model
model
partnerski mieszany
tak
30%
5%
22%
raczej tak
39%
27%
37%
raczej nie
4%
30%
11%
nie
4%
7%
7%
nie wiem
22%
31%
22%

Propozycje odpowiedzi
model tradycyjny
Czy każde kolejne
dziecko jest w Pani
rodzinie widziane
z radością?

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(8; N = 124) = 19,097; p < 0,05 jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
Zdecydowana większość kobiet z rodzin o modelu tradycyjnym pozytywnie ustosunkowała się do postawionego pytania,
w tym 30% odpowiedziało „tak”, a 39% – „raczej tak”. Negatywnej odpowiedzi w tej grupie udzieliło łącznie 8% ankietowanych, w tym po 4% wybrało „raczej nie” oraz „nie”. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 22% respondentek. Z kolei
w grupie kobiet z rodzin partnerskich odpowiedzi rozłożyły się
dużo bardziej równomiernie. Pozytywny stosunek do kolejnych
dzieci zdeklarowało łącznie 32% kobiet, w tym 5% odpowiadając „tak”, zaś 27% – „raczej tak”. Negatywnie na perspektywę
zwiększania liczby potomstwa patrzy 37% kobiet z omawianej
grupy, w tym: 30% – „raczej nie”, zaś 7% – „nie”. Odpowiedzi
nie wiem udzieliło 31% respondentek. Natomiast wśród kobiet
z rodzin mieszanych panują podobne proporcje odpowiedzi, co
do omawianego wcześniej modelu tradycyjnego.
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Na pytanie „Czy chciałaby Pani, aby wasza rodzina powiększyła się o kolejne potomstwo?” odpowiedzi respondentek rozłożyły się bardzo równomiernie. Chęć powiększenia rodziny zdeklarowało 32% kobiet, zaś 37% ankietowanych nie
wyraziła takiej chęci. Natomiast 31% badanych nie ma jednoznacznie sprecyzowanego zdania na ten temat. Rodzicielstwo
rozpoczyna się faktem poczęcia i jest naturalnym etapem rozwoju większości małżeństw, a także źródłem wielu różnorodnych uczuć. Bycie ojcem i matką, umożliwia „przeżycie
wszystkich danych przez naturę wymiarów satysfakcji płynących z uczestnictwa we wspólnocie małżeńskiej”.16 Coraz
większy wpływ na dzietność mają jednak negatywne postawy
wobec rodzicielstwa we współczesnym świecie17. Jedną
z przyczyn tego stanu rzeczy może być spadek pozytywnych
uczuć w stosunku do rodzicielstwa18. Ta sytuacja może ulec
zmianie pod wpływem rodzin prowadzących edukację domową. W tych wspólnotach rodzinnych zwraca się bowiem większą uwagę na przygotowanie dzieci do życia w małżeństwie
i rodzinie, a to może stanowić nową jakość w życiu polskiego
społeczeństwa. Deklaracje badanych matek wskazują, że podział jest prawie proporcjonalny z niewielką przewagą matek,
które nie chcą mieć już dzieci. Można przypuszczać, że rodziny, w których prowadzona jest edukacja domowa mają jednak
lepsze perspektywy niż pozostałe rodziny polskie. Wynika to
stąd, że posiadanie dzieci daje możliwości realizacji nie tylko
zadań wychowawczych i edukacyjnych, ale przede wszystkim
stwarza możliwość rozwoju samym rodzicom, którzy coraz
skuteczniej z tego korzystają.
Por. M. Gogacz, Podstawy i cechy relacji pedagogicznej między rodziną i szkołą, w: Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Toruń 2002, s. 111.
17
Por. B. Mierzwiński, Quo vadis familia, art. cyt., s. 151.
18
Por. Szlendak, Socjologia rodziny…, dz. cyt., s. 368.
16
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W celu weryfikacji czy chęć posiadania większej ilości
dzieci, zależy od deklarowanej ilości już posiadanych, zastosowano nieparametryczny test chi-kwadrat do oceny istotności
różnic podziału. Zmienna niezależna to deklarowana przez respondentki ilość posiadanych dzieci, zredukowana do trzech
kategorii: jedno, dwoje oraz troje i więcej. Zmienna zależna
natomiast to chęć posiadania kolejnego potomstwa wyrażona
na skali: tak, nie, nie wiem. Uzyskane wyniki przedstawiono
w tabeli poniżej.
Ile posiada Pani dzieci?

Propozycje odpowiedzi
Jedno
Czy chciałaby Pani, aby wasza
rodzina powiększyła się o kolejne
potomstwo?

Dwoje
tak
nie
nie wiem

39%
39%
22%

Troje
i więcej
18%
38%
44%

43%
36%
21%

Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat dla powyższej tabeli krzyżowej wyniosła χ2(4; N = 120) = 9,991, p < 0,05 jest
istotna statystycznie. Tym samym należy odrzucić hipotezę zerową zakładającą brak związku między badanymi zmiennymi.
Na podstawie uzyskanych wyników można zauważyć, że
w grupie kobiet posiadających jedno dziecko rozkład względem możliwych kategorii odpowiedzi jest bardziej równomierny. Tyle samo ankietowanych osób z tej grupy twierdzi, że
chciałoby powiększenia rodziny (39%) oraz przeciwnie – że
nie myśli o tym (39%). Zaś 22% udzieliło odpowiedzi „nie
wiem”. Z kolei w grupie kobiet z dwójką dzieci niemal połowa
respondentek „nie wie” czy chciałoby powiększyć swoją rodzinę (44%), zaś 38% – nie planuje takich zmian. Tylko 18%
kobiet z dójką dzieci myśli o powiększeniu rodziny. Natomiast
w grupie matek trójki i większej liczby dzieci aż 43% kobiet
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deklaruje, że nadal chciałoby powiększać swoje rodziny. Niewiele mniej, 36%, nie planuje kolejnego potomstwa. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 21% kobiet z omawianej grupy.
Współczesne rodziny polskie są coraz bardziej skupione na
sobie, co prowadzi do ich społecznej izolacji i sprawia, że są
nieczułe na potrzeby świata „zewnętrznego”. Zanik więzi rodzinnych wiąże się z narastającą troską o dobrobyt materialny
rodziny, rodząc konieczność pracy zawodowej żony, matki
poza rodziną i prowadzącą do zaniedbania obowiązków rodzinnych, zwłaszcza wychowawczych. Koncentracja na zabezpieczeniu dobrobytu materialnego rodziny, którego granice
stają się coraz bardziej płynne i nieokreślone, budzi w naturalny sposób rosnące aspiracje zagwarantowania odpowiedniej
pozycji życiowej dzieciom, których liczba powinna przeto być
skrupulatnie skalkulowana. Prokreacyjna funkcja rodziny zostaje ograniczona dwutorowo: 1) każde następne dziecko obniża standard ekonomiczny rodziny, 2) rodzenie dzieci utrudnia
lub wręcz przekreśla „samorealizację” kobiety przez pracę zawodową poza domem, gdyż istnieje całkiem realne zagrożenie, ze nawet 16 tygodniowa przerwa macierzyńska wytrąci
kobietę z roboczego rytmu. Po kilkuletnim urlopie wychowawczym kobieta nie rokuje dobrze na zawodową
przyszłość.19
Taka sytuacja kobiet prowadzi do niechęci wobec dzietności i poszukiwania możliwych środków jej ograniczania, łącznie z domaganiem się „prawa do własnego brzucha”, które powinno przysługiwać każdej kobiecie. W ten sposób dokonuje
się proces dalszego kurczenia się rodziny, zanika wartość
dziecka jako wartości rodzinnej – aż do podważenia prawa do
U. Kusio, Współczesna kobieta wobec macierzyństwa, „Kultura
i Edukacja” (2004)4, s. 40-41.
19
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życia każdego następnego dziecka, zagrażającego „należnemu” standardowi ekonomicznemu i społecznemu rodziny.20
Jedną z dróg do odrodzenia dzietności w Polsce jest propagowanie prawdziwej miłości małżeńskiej. Wraz z miłością do
innej osoby rozpoczyna się głęboko zakorzeniona relacja wzajemnej przynależności. Miłość małżeńska oraz miłość między
rodzicami a dziećmi, czyli rodzicielstwo jest naturalną szkołą
uczenia się takiego oddania siebie, które prowadzi do osobowej wolności. Jednocześnie trzeba walczyć z zagrożeniami tak
pojętej miłości. Przede wszystkim w małżeństwie przeżywanie
seksualności nie może zostać spłaszczone i oddzielone od miłości do jednej, wybranej osoby, gdyż autentyczna miłość zostanie utrudniona, a możliwość założenia autentycznej wspólnoty małżeńskiej ograniczona. W ten sposób społeczeństwo
zostaje pozbawione ważnej kulturotwórczej siły. Rodzina
wzrasta z doświadczenia zakochania się i dojrzałej miłości, to
znaczy rozwija się na gruncie trwałego związku, w którym
mogą się rodzić i wzrastać dzieci. W tym kontekście ludzka
seksualność połączona z prawdziwa miłością małżeńska i rodzicielską okazuje się potężną siłą, która rodzi kulturę i cywilizację. Jeśli zaś rodzina zostanie osłabiona, siła ta rozprasza
się lub, co gorsza, staje się siłą niszczącą.21

20

s.139.

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002,

R. Buttiglione, Rodzina – centralną kwestia naszych czasów, „Ethos”
(2001)55, s. 53.
21
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SUMMARY
The article shows the reasons for changing the position of
women in families and in society under the influence of their
professional work. Women want to work professionally, because in this way they become financially independent. Besides professional work changing their lifestyle. The church should promote equality of rights and dignity of women and men
for the good of the family and society.
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ANTYKONCEPCJA
JAKO PROBLEM SPOŁECZNY W POLSCE
ANALIZA SOCJOLOGICZNA
Contraception as a social problem in Poland.
Sociological analysis
„Życie ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go
ponownie ofiarować”.1 Z tej racji można powiedzieć, że godność ojca i matki można mierzyć stosunkiem do życia i poszanowaniem miłości płodnej.2 Szczególnie do rodziców chrześcijańskich „należy kształtowanie ludzi w miłości, praktykowanie
miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich, tak aby miłość ogarniała całą wspólnotę, aby była przepojona poczuciem
sprawiedliwości i szacunku dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności”.3
Tradycyjna nauka Kościoła wskazywała na trzy cele prokreacyjne małżeństwa4: pierwszorzędnym celem jest procreatio –
Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie.
Wskazania dla wychowania w rodzinie, Łomianki 1996, s. 11.
2
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Kielce 3 VI 1991, 2.
3
Orędzie VI Synodu Biskupów do rodzin chrześcijańskich w świecie
współczesnym (24 X 1980), 12.
4 Prokreacja domaga się zachowania określonych zasad: powinna dokonywać się wyłącznie w małżeństwie monogamicznym i trwałym, ma być związa1
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służba życiu (istnieniu), drugorzędnym celem jest mutuum
adiutorium – współżycie mężczyzny i kobiety, trzeciorzędnym
zaś jest remedium concupiscentiae – prawidłowe skierowanie
pożądliwości.5 Ta tradycyjna nauka uległa daleko idącym zmianom, stawiając na pierwszym miejscu miłość, której jedną
z cech jest płodność. Jest to dar, z którego trzeba umiejętnie korzystać, uwzględniając prawa natury.
Płodność jest darem, którym Bóg obdarza miłość małżeńską,
ale jednocześnie sama miłość małżeńska ze swojej natury zmierza do tego, żeby być płodną. Dziecko nie przychodzi do małżonków z zewnątrz, jako dodatek do ich wzajemnej miłości.
Nowe życia wyłania się bowiem w samym centrum wzajemnego daru małżonków, którego jest owocem i wypełnieniem. Dlatego Kościół, opowiadając się za życiem i broniąc każdego nowego życia, naucza, że „każdy akt małżeński powinien pozostać
otwarty na przekazywanie życia ludzkiego”.6 Jest to nauka niezmiennie i wielokrotnie podawana przez Urząd Nauczycielski
Kościoła, mająca swoją podstawę w ustanowionym przez Boga
nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać. W nauczaniu kościelnym wyraźnie podkreśla się również podwójne znaczenie aktu małżeńskiego: jednoczące i prokreacyjne.7 Małżonkowie, powołani do dawania
życia, uczestniczą w stwórczej mocy i ojcostwie Boga.8
na aktem małżeńskim, wyrażającym miłość małżonków, a także respektować
szacunek dla ludzkiego życia we wszystkich stadiach jego rozwoju. Słownik
małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łominaki 1999, s. 368.
5
Zob. T. Pawlak, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II,
Olsztyn 1984, t. 3, Prawo małżeńskie, s. 50-54.
6
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 11.
7
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 12; zob. Pius XI, Encyklika
Casti connubi.
8
Por. Ef 3, 14-15: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię”; Mt 23, 9:
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Płodna miłość małżeńska jest uwarunkowana naturą człowieka, dlatego w małżeńskim współżyciu można wykorzystywać wiedzę o okresach płodnych i niepłodnych u kobiety. Encyklika „Humanae vitae” dopuszcza korzystanie z tych
okresów niepłodności, natomiast przeciwstawia się sztucznej
kontroli urodzeń. „Kościół nie da się nikomu prześcignąć
w chwaleniu i zalecaniu korzystania z rozumu w działaniu,
stwierdza wszakże, że powinno się to dokonywać z poszanowaniem ustalonego przez Boga porządku”, który jest zapisany
w naturze człowieka. 9
Bardzo jasno i konkretnie, a przede wszystkim syntetycznie, auczanie o miłości małżeńskiej przedstawia Sobór Watykański II. Konstytucja Gaudium et spes wskazuje na sens miłości małżeńskiej, która „wyraża się i doskonali szczególnie
przez właściwe spełnienie aktu małżeńskiego”.10 Sobór dowartościowuje seksualne zespolenie małżonków, a jednocześnie
zachęca, aby było dokonywane w sposób godny osoby ludzkiej, gdyż tylko wtedy przyczynia się do budowania komunii
między małżonkami.11 „Sobór zdaje sobie sprawę z tego, że
małżonkowie mogą w układaniu harmonijnie pożycia małżeńskiego doznać trudności skutkiem niektórych dzisiejszych warunków i znajdować się w takiej sytuacji, w której nie można
przynajmniej do czasu, pomnażać liczby potomstwa i niełatwo
jest podtrzymywać wierną miłość i pełną wspólnotę życia.
(…) Kościół jednak przypomina, że nie może być rzeczywistej
„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest
Ojciec wasz, Ten w niebie”.
9
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 16
10
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 49.
11
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes, 49.
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sprzeczności między boskimi sprawami dotyczącymi z jednej
strony przekazywania życia, a z drugiej pielęgnowania prawidłowej miłości małżeńskiej”.12
Współcześnie wiedza o płodności jest bardzo dobrze opracowana i udokumentowana naukowo, lecz zbyt słabo rozpropagowywana i stąd mało znana powszechnie. Autorzy metod
rozpoznawania płodności stykali się z potomkami plemion australijskich, indiańskich czy afrykańskich, którzy twierdzili, że
była ona przekazywana z pokolenia na pokolenie, choć nie
była spisana. Nowe odkrycia, począwszy od XX wieku, dają
współczesnemu człowiekowi konkretną wiedzę na temat rytmu płodności.13 Możemy tu wymienić: metodę E.J. Billingsów
(Australia),14 metodę Kippleyów (Anglia),15 metodę J. Rotzera
(Austria).16 Nie można też pominąć całej dziedziny naprotechnology i zawartego w niej modelu diagnostycznego Creightona, opracowanej przez profesora T. Hilgersa na Uniwersytecie
w Omaha (Nebraska).17
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 51.
13
Badania naukowe nad płodnością kobiety rozwinęły się dopiero
w XX wieku: W roku 1929 dwaj ginekolodzy - Herman Knaus w Niemczech i Kinsako Ogino w Japonii niezależnie od siebie odkryli, że kobieta
jest płodna tylko przez kilka dni w cyklu menstruacyjnym. Odkrycie Ogino
- Knausa wywarło ogromny wpływ na stosunek Kościoła katolickiego do
kontroli poczęć - twarde „nie”, mówione wszystkim jej formom, zostało
pod jego wpływem złagodzone do „tak, ale”. Obecnie Kościół akceptuje
metody naturalne, które zawdzięczamy temu właśnie odkryciu.
14
W Polsce propaguje ją „Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa” (TOR), które ma siedzibę w Katowicach.
15
W Polsce PSNNPR z siedzibą w Poznaniu.
16
W Polsce stowarzyszenie INER w Warszawie.
17
Zob. M. Kinle, Naturalne planowanie rodziny – metody rozpoznawania płodności, w: Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscy12
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Wiedza na temat antykoncepcji jest na niskim poziomie
w społeczeństwie polskim. Ta hipoteza została zweryfikowana
w badaniach ankietowych, w których ojcowie odpowiadali na
pytania dotyczące stosowania środków antykoncepcyjnych.18
Antykoncepcja19 jest świadomym zniszczeniem możliwej
płodności jednego lub więcej aktów seksualnych. Celem antykoncepcji jest niedopuszczenie do powstania nowego życia, co
może dokonywać się przy pomocy środków technicznych lub
farmakologicznych.20 Metody antykoncepcji można podzielić
następująco: antykoncepcja hormonalna doustna w postaci tabletek zwanych pigułkami, bądź w postaci plastrów; wkładki
wewnątrzmaciczne: mechaniczne i bioaktywne; diafragma
i plemnikobójcze środki chemiczne; prezerwatywa; coitus interruptus (stosunek przerywany); środki antykoncepcyjne
w zastrzykach; podskórne wszczepy; sterylizacja. 21
W przeprowadzonych badaniach respondenci mieli do wyboru pięć odpowiedzi: całkowicie wykluczam antykoncepcję jako
zło moralne (7%); uznaję antykoncepcję za zło moralne, ale nie
plin naukowych, Lublin 2008, s.151-161.
18
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani
w działalność społeczną z tym związaną. Zob. P. Zakrzewski, Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki UKSW).
19
Antykoncepcja (gr. „anti” – przeciw; łac. „conceptio” – poczęcie) to
wszelkie działanie, które bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego,
bądź podczas jego spełnienia, czy w rozwoju jego naturalnych skutków
miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. Paweł
VI, Encyklika Humanae vitae, 14.
20
Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s.18.
21
E. Billings, A. Westmore, Metoda Billings a - Sterowanie płodnością
bez pomocy środków farmakologicznych i mechanicznych, Warszawa 1986,
s. 102-122.
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widzę innego wyjścia (12%); nie zgadzam się ze stanowiskiem
Kościoła i akceptuję antykoncepcję (26%); uważam te sprawy
za obojętne etycznie (32%); trudno powiedzieć (24%).22

Proporcje udzielonych przez ojców odpowiedzi świadczą
o ich dużej tolerancji w stosunku do używania środków antykoncepcyjnych, także aborcji. Jest to niezgodne z nauką Kościoła, którą przypomniał Sobór Watykański II: wszystkim
wiernym „nie wolno w zakresie regulacji urodzeń wstępować
na drogi, które są potępiane przez Urząd Nauczycielski Kościoła w wykładni prawa Bożego”.23 Trzeba wykluczyć
Braki danych 0%.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 51. W ślad za tą Konstytucją (nr 27
i 51), gdzie potępiono zabijanie poczętych dzieci, Deklaracja o przerywaniu
ciąży, wydana przez Kongregacją Nauki Wiary (1974), piętnuje to przestępstwo jako przeciwne nauce katolickiej. Dokumentem epokowym, potwier22
23
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wszystkie egoistyczne postawy, a przede wszystkim postawę
przeciw życiu. Małżonkowie są wzywani, aby wspólnie zastanawiali się nad swoim powołaniem i je realizowali.24
Odpowiedzi udzielone przez badanych ojców jednej strony
oznaczają to, że poważnie traktują samo współżycie seksualne
i czują się odpowiedzialni za „świadome” rodzicielstwo, ale
z drugiej strony pojawia się element sytuacyjny, od którego
ojcowie uzależniają używanie środków antykoncepcyjnych.
Natomiast zgodnie z nauczaniem Kościoła „konkretnie chodzi
o to, by wykluczyć w swoim działaniu każdy środek antykoncepcyjny i respektować jedność między znaczeniem jednoczącym a prokreacyjnym w każdym aspekcie małżeńskim, oraz
prawo do wstrzemięźliwości okresowej (tzn. korzystnie z małżeństwa jedynie w okresach płodnych), jeżeli są ku temu proporcjonalne ważne powody”.25 W interpretacji udzielonych
odpowiedzi przez respondentów można jednak założyć, że nie
chodzi tu o świadomość z perspektywy rodzicielskiej, ale raczej o egoistyczne podejście do współżycia małżeńskiego. Ojcowie prezentują zatem dużą otwartość na „modną antykoncepcję”, część z nich szuka wyjścia z wątpliwości moralnych
dotyczących antykoncepcji w sytuacjonizmie, albo unika zdecydowanych ocen takiego zachowania. Ta ambiwalencja
świadczy jednak o postawie oportunistycznej badanych ojców
w stosunku do antykoncepcji.
Respondenci zostali również poproszeni o ustosunkowanie
się do różnych propozycji wykorzystywania środków
antykoncepcyjnych.26
dzającym stałą naukę o świętości życia jest encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae (1995). Słownik Małżeństwa i Rodziny, dz. cyt., s. 339-340.
24
Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, 11.
25
Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, 16.
26
Pytanie wielokrotne – możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi
(max. 3). Inne: „inne” – 2%, „metody naturalne” – 1,5%,” to powinna być
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Respondenci, którzy wybrali odpowiedź, że w planowaniu
rodziny można stosować antykoncepcję, wskazali konkretne
środki antykoncepcyjne: prezerwatywa; spirala; środki farmakologiczne (pigułki); poronne środki farmaceutyczne;27 wkładki domaciczne; stosunek przerywany; aborcja; inne.
Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami najczęściej powinny być stosowane prezerwatywy i spirale (po 25%). Zarysował
się tu swoisty układ równowagi płciowej, gdyż prezerwatywa
to antykoncepcja „męska”, a spirala „damska”. Ten układ zoprywatna sprawa małżonków” – 0,5%, „dyscyplina”.
27
Oceniając antykoncepcyjne środki hormonalne z punktu widzenia
moralnego należy pamiętać, że granica między środkami antykoncepcyjnymi i wczesnoporonnymi jest płynna. Jeżeli zawiedzie efekt przeciwpoczęciowy tych środków, wówczas może wystąpić ich efekt wczesnoporonny.
Dlatego nigdy nie można mieć całkowitej pewności, że nie powodują one
bezpośredniego naruszenia niezbywalnego prawa do życia każdego dziecka
poczętego. Ze względów merkantylnych pod nazwą środków antykoncepcyjnych są ukrywane wszystkie środki wczesnoporonne. Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 20.
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stał zachowany także w kolejnej parze: środki farmakologiczne28 (pigułki) i stosunek przerywany (po 22%). Piąty to poronne środki farmaceutyczne, a na końcu znalazła się aborcja.
Respondenci wybrali środki poronne (około 50%): spirala,
środki farmaceutyczne i aborcja.29 Środki nie powodujące poAntykoncepcja farmakologiczna nie jest obojętna dla zdrowia kobiety. Z ulotki dołączonej do tabletek antykoncepcyjnych dowiadujemy się, iż:
„poza działaniem antykoncepcyjnym przyjmowanie preparatu Jeanine powoduje, iż krwawienie odpowiadające menstruacji może być krótsze i mniej
obfite; w rezultacie zmniejsza się ryzyko wystąpienia niedokrwistości z niedoboru żelaza. Bóle miesiączkowe stają się na ogół łagodniejsze lub całkowicie zanikają”. W zamieszonej w ulotce tabeli podano częstość występowania działań niepożądanych. Dane te pochodzą z badań klinicznych
prowadzonych na 3590 pacjentkach. Często, czyli >1/100, <1/10 występują
bóle głowy, ból w nadbrzuszu, ból piersi; rzadko, czyli >1/1000, <1/100
występuje migrena, zawroty głowy, skurcze w kończynach dolnych, nastroje depresyjne, nerwowość, nadciśnienie tętnicze, schorzenia żylne, zaburzenia żołądkowe, nudności, wymioty, zwiększony apetyt, trądzik, zapalenie
skóry, wypadanie włosów, krwawienia międzymiesiączkowe, miesiączka
bezobjawowa, bolesne miesiączkowanie, powiększenie, torbiel jajnika, ból
w czasie stosunku płciowego, zapalenie sromu i pochwy, zmiana wydzieliny pochwowej, zakażenie dróg moczowych, dolegliwości narządu wzroku,
nagłe zaczerwienienie twarzy, zmęczenie, osłabienie, ból pleców, grzybica,
zmiana masy ciała, obrzęk kończyn dolnych”. Ulotka dla pacjentek dołączona do tabletek hormonalnych Jeanine. Często głoszona jest teoria, iż
kobiety, które przyjmują tabletki antykoncepcyjne są nawet zdrowsze od
tych, które tego nie robią. Dlaczego? Wytłumaczenie jest proste – ponieważ
częściej zgłaszają się do ginekologa, robią to w celu wypisania przez niego
recepty na tabletki, a przy okazji są badane. To dlatego wszelkie zmiany w
piersiach, czy macicy zostają szybciej wykryte, niż u kobiet, które badają
się rzadziej. Nie wpływa to jednak na to, że tabletki antykoncepcyjne nie są
obojętne dla zdrowia kobiety, a nawet mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ
na ich ogólny stan.
29
Szczególna niegodziwość aborcji płynie z faktu, iż zbrodnia zabójstwa dokonywana jest na niewinnej i całkowicie bezbronnej istocie ludz28
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ronienia stanowią około 70% wskazań. Te proporcje pokazują,
że respondenci nie mają pełnej świadomości odnośnie sposobów działania i skutków środków antykoncepcyjnych. Dlatego
należy przyjąć, że wskazania mają bardziej charakter przypadkowego wyboru, niż przemyślanej decyzji. Przede wszystkim
pokazuje to równe traktowanie przez respondentów prezerwatywy i spirali. Natomiast wyraźnie widać nieznajomość skutków środków antykoncepcyjnych w różnicach wyboru między
prezerwatywą, spiralą, poronnymi środkami farmaceutycznymi i aborcją.30 Każdy z tych sposobów kończy się unicestwiekiej. „Jest ona słaba i bezbronna do tego stopnia, że jest pozbawiona nawet
tej znikomej obrony, jaką stanowi dla nowo narodzonego dziecka jego błagalne kwilenie i płacz. Jest całkowicie powierzona trosce i opiece tej, która
nosi ją w łonie. Ale czasem to właśnie ona, matka, podejmuje decyzję i domaga się zabójstwa tej istoty, a nawet sama je powoduje”. Jan Paweł II,
Encyklika Evangelium vitae, 58.
30
Aborcja czy inaczej przerywanie ciąży, spędzanie płodu (łac. „abortus” – poronienie) to zamierzone działanie mające na celu sztuczne przerwanie procesu rozwoju płodowego człowieka. Zwolennicy i przeciwnicy
aborcji przytaczają różne dane na temat liczby dokonywanych zabiegów.
Wydaje się, że bliższe rzeczywistości są dane ustalone przez przeciwników
aborcji, jako że nie służą one usprawiedliwieniu działań, które – nawet
w opinii wielu zwolenników aborcji – nie są dobre. Sztuczne poronienie, ze
względu na swoją istotę, nigdy nie może być uznane za „zabieg lekarski”.
Dziecko poczęte jest dla lekarza drugim pacjentem. Sztuczne poronienie
najczęściej jest wykonywane chirurgicznie, metodą wyłyżeczkowania lub
wyssania zawartości macicy ciężarnej (dziecko poczęte, łożysko i błony
płodowe). Wprowadzenie do macicy stosowanych w tym celu narzędzi wymaga rozszerzenia zamkniętego ujścia kanału szyjki macicy za pomocą serii rozszerzadeł o zwiększającej się średnicy. Podczas sztucznego poronienia metodą wyłyżeczkowania (curetage) ciało żywego dziecka poczętego
(płodu) jest stopniowo rozkawałkowywane i usuwane ostrym narzędziem
(łyżką) przez kanał szyjki macicy. Także sztuczne poronienie jest nazywane
w języku potocznym „skrobanką”. Podczas sztucznego poronienia metoda
wyssania, przez kanał szyjki macicy jest wprowadzana końcówka urządze-
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niem poczętego życia. Dlatego nie ma różnicy między nimi,
choć różnie się nazywają.
Planowanie rodziny określa pożądaną liczbę dzieci oraz odstępy pomiędzy ciążami (poczęciem kolejnych dzieci) w danej
rodzinie, a także liczbę dzieci we wszystkich rodzinach danego społeczeństwa. Małżonkowie jako ludzie obdarowani wolną wolą i rozumem zgodnie z zasadami wynikającymi z natury
małżeństwa, mają prawo do podejmowania współżycia płciowego zarówno w okresie płodnym, jak i niepłodnym kobiety,
a także prawo do okresowej rezygnacji ze współżycia.31 Jeżeli
opanowali oni umiejętność rozpoznawania faz płodności i niepłodności kobiety, wówczas mogą podejmować współżycie
małżeńskie lub z niego zrezygnować – w zależności od planowania poczęcia dziecka lub odkładania jego poczęcia. Z punktu widzenia etyki postawa taka jest jak najbardziej poprawna,
pod warunkiem zachowania postawy otwartości wobec każdego poczętego dziecka oraz potencjalnego rodzicielstwa, realizowanego w sposób odpowiedzialny i wielkoduszny.32
Zupełnie inną postawą wobec ewentualnej ciąży, będącą
zamknięciem się na dziecko, jest kontrola urodzeń. W zależności od potrzeb, państwo może np. usiłować wpłynąć na wzrost
lub obniżenie dzietności poprzez odpowiednie rozwiązania
prawno-administracyjne i ekonomiczne dotyczące małżeństwa

nia ssącego, które odrywa kawałek po kawałku delikatne ciało żywego
dziecka poczętego (płodu), a następnie strzępki tkankowe odsysa wraz
z krwią do zbiornika. Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 345-346.
Zob. także: J. C. Willke, Aborcja. Pytania i odpowiedzi, Gdańsk 1990.
31
Por. Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 335. Zob. także: Katolik a planowanie rodziny, Kraków 1984.
32
Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 335.
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i rodziny, propagując ich określone wzory.33 Kontrola urodzin
jest obecnie postawą powszechną wśród małżeństw. Obejmuje
ona zespół działań bezwzględnie zmierzających do skutecznego ograniczenia liczby urodzeń, bez liczenia się z normami
moralnymi, zdrowiem, a także potrzebami rozwoju demograficznego. Do metod kontroli urodzeń (ang. birth control) zalicza się: 1) antykoncepcję, 2) stosowanie środków wczesnoporonnych, 3) sztuczne poronienia (zabiegowe lub w następstwie
stosowania środków poronnych) oraz 4) sterylizację.34 Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae pisze na ten temat:
„Z pewnością antykoncepcja i przerywanie ciąży, z moralnego
punktu widzenia, to dwa zasadniczo różne rodzaje zła: jedno
jest sprzeczne z pełną prawdą aktu płciowego jako właściwego
wyrazu miłości małżeńskiej, drugie zaś jest sprzeczne z cnotą
sprawiedliwości i bezpośrednio łamie Boże przykazanie «nie
zabijaj»”.35
Do metod kontroli urodzeń nie należy zaliczać naturalnego
planowania rodziny, czyli planowania poczęć, którego stosowanie nie narusza prawa do życia poczętego ani jakichkolwiek
zasad moralnych, ani zdrowia stosujących je osób, a małżonkowie konsekwentnie zachowują możliwość podjęcia decyzji
zarówno o poczęciu dziecka, jak i o odłożeniu jego poczęcia,
a także jej zmiany w dowolnym czasie.36
Kościół nieustannie przypomina, że życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem,
udziałem w jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedyPor. D. Orłowski, Polityka rodzinna w Polsce w okresie transformacji – ocena, interpretacja, „Zeszyt Sekcji Analiz Demograficznych”
(2010)5, s. 4.
34
Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s. 335.
35
EV 13.
36
Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s.203.
33
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nym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać.
37
Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae jasno i wyraźnie
podkreślił wartość poczętego życia, wskazując jednocześnie
na zagrożenie jakim jest cywilizacja śmierci: „Współczesna
cywilizacja wydaje się często zawierać wiele cech, które pozwalają nazywać ja cywilizacją śmierci. Mówić można nawet
o swoistym spisku współczesnego świata przeciw życiu,
szczególnie przeciw życiu poczętemu”.38 Papież nie waha się
określić niesprawiedliwości prawa, uwłaczającego ludzkiej
godności i zagrażającego egzystencji szczegółónie najsłabszych, mianem totalitarnego. Jan Paweł II wzywa zatem, aby
chrześcijanie radykalnie stanęli w obronie życia poprzez indywidualne świadectwo i zorganizowane akcje. Zaproponował:
„aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia, podobnie jak dzieje się to już z inicjatywy niektórych Konferencji Episkopatów. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków
Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 48; 50; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 39.
38
Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 12. „Ogólna i nie
mniej poważna odpowiedzialność spoczywa zarówno na tych, którzy przyczynili się do rozpowszechnienia postawy permisywizmu seksualnego
i lekceważenia macierzyństwa, jak i na tych, którzy powinni zatroszczyć się
– a nie uczynili tego – o skuteczną politykę rodzinną i społeczną, wspomagającą rodziny, zwłaszcza wielodzietne albo zmagające się ze szczególnymi
trudnościami materialnymi i wychowawczymi. Na koniec, nie należy lekceważyć zorganizowanego sprzysiężenia, ogarniającego także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnianie aborcji na świecie”. Jan Paweł II,
Encyklika Evangelium vitae, 59.
37
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świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia
w każdym momencie i w każdej kondycji”.39
Summary
The article describes the phenomenon of contraception. The
author cites the Church’s teaching on birth control. It also presents the results of their empirical research on the use of
contraception.

39

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 85.
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Dzietność w perspektywie
uwarunkowań rodzinnych w Polsce.
Analiza socjologiczna
Fertility rate in conditions family in Poland.
Sociological analysis
Rodzina jest wspólnotą osób, która jest podstawową formą
życia indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniejszą grupa społeczną, której członkiem był i jest każdy z nas. To ona jest pierwszym środowiskiem dającym człowiekowi możliwości wszechstronnego rozwoju, zaspokajania
wielu potrzeb oraz wprowadzania każdej nowej jednostki
w świat wartości i norm społecznych. To, czego uczymy się
w rodzinie, pozostaje w nas przez całe życie1. Od tego, jaka
jest rodzina, w jaki sposób wypełnia zwłaszcza swoją funkcją
prokreacyjną zależy kondycja całego społeczeństwa. Odpowiedzialne rodzicielstwo związane jest z przekazywaniem życia. Obok wychowywania potomstwa jest to główne zadanie
małżeństwa. Całe życie w małżeństwie jest darem, ale dar ten
wyraża się w sposób szczególny w tym właśnie momencie,
kiedy małżonkowie oddając się sobie wzajemnie w miłości,
Por. d. Gębuś, Kreowane w mediach modele rodziny, „Edukacja i Dialog” (2001)4, s. 45.
1
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wspólnie przyjmują odpowiedzialność za związane z aktem
małżeńskim potencjalne rodzicielstwo. Pomimo zachodzących
zmian ustrojowych na polskie społeczeństwo oddziałują dwie
ideologie: katolicka i liberalna, które propagują swoje modele,
mające silny wpływ na kształtowanie systemów wartości i na
funkcjonowanie polskich rodzin. Model katolicki, oparty na
doktrynie Kościoła rzymskokatolickiego, preferuje małżeństwo sakramentalne, natomiast model liberalny, którego podstawową zasadą jest wolność, uwzględnia aktualne trendy społeczne, zwłaszcza feminizm, gender, czy tolerancję wobec
mniejszości seksualnych. W liberalnym podejściu do małżeństwa na pierwszym miejscu jest szczęście osobiste obojga małżonków, natomiast posiadanie dzieci jest celem wtórnym
związku, choć wychowanie ich uważa się za zadanie bardzo
ważne i odpowiedzialne. Rozwody w takim modelu małżeństwa i rodziny dopuszczalne są w wypadku braku pomyślnego
współżycia, nie powinny jednak zgodnie z tą teorią naruszać
szczęścia dzieci.
W polskiej rzeczywistości dużą rolę w zmianie mentalności
społeczeństwa odegrał feminizm. Przez feminizm2 rozumie się
ruchy społeczno-polityczne, mające na celu równouprawnienie kobiet we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej.
Feminizm interpretuje rzeczywistość społeczną w trzech
aspektach: intelektualnym (status kobiety jest zdeterminowany
wyłącznie przez czynniki kulturotwórcze), emocjonalnie-oceniającym (niezadowolenie z istniejących stosunków społecznych dyskryminujących kobietę oraz pozycję i rolę w społeczeństwie) oraz politycznym (działania na rzecz poprawy
statusu kobiety).3 Feminizm prezentuje się jako ruch logicznie
Łac. femina – kobieta.
Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łominaki 1999, s.145. Współcześnie wyróżnia się trzy rodzaje feminizmu: liberalny, radykalny i umiarkowany.
2
3
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niespójny i niekonsekwentny. Wysuwając postulaty absolutnej
równości kobiet i mężczyzn, ignoruje fakt naturalnej różnicy
psycho-biologicznej obydwu płci oraz wynikający z niej odmienny zakres ról społecznych podejmowanych przez
człowieka.4
Teorie feministyczne skupiają swoją uwagę na analizie fenomenu podporządkowania kobiety mężczyźnie w niektórych
społeczeństwach. Usiłują też wypracować sposoby zmiany tej
niesprawiedliwej sytuacji. Można zatem powiedzieć, że są one
wizją rodziny i świata z punktu widzenia negatywnych doświadczeń kobiety. Centralnym pojęciem feministycznych teorii jest gender rozumiane jako społeczne uwarunkowanie i wyakcentowanie różnic między mężczyznami i kobietami oraz
wykorzystanie tego do legitymizacji i utrwalenia relacji niesprawiedliwości, oraz wykorzystania kobiet przez mężczyzn.
Stąd relacje gender są nade wszystko relacjami władzy.
W konsekwencji sama rodzina w perspektywie feministycznej
widziana jest w terminach klasy, uwarunkowań kulturowych
oraz seksualnych podziałów ożywiających istniejące niesprawiedliwości. Nie jest zatem zaskoczeniem, że zwolenniczki
feministycznych teorii nie tylko studiują problematykę rodzinną, ale są też protagonistkami zmian niesprawiedliwych –
w ich ocenie – rodzinnych struktur.5
Filozofia geneder prowadzi do sformułowania nowej definicji małżeństwa,6 a jej celem jest przemiana obyczajowo-kultu
Słownik małżeństwa i rodziny, dz. cyt., s.146.
W. Majkowski, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej,
studium socjologiczne, Kraków 1997, s.17. Do najbardziej znanych zwolenniczek teorii feministycznych należą: R.W. Connell, K.E. Ferguson,
C. MacKinnon, A.Oakley i A. Rich.
6
Por. I. Krzemiński, Socjologia a przemiany współczesnego świata,
Warszawa 2004, s. 19.
4
5
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-rowa świadomości współczesnego społeczeństwa. Zwolennicy gender chcą m.in. zrównania tzw. związków partnerskich
z małżeństwem, a także zrównania związków heteroseksualnych z homoseksualnymi. W konsekwencji jest to działanie
mające na celu podważenie istoty i celów rodziny, której podstawowym wymiarem życia jest rodzicielstwo.7 Teorie feministyczne, w tym także gender, dążą również do przyznania kobietom, w imię haseł o wolność i równouprawnienie, prawa do
antykoncepcji, a zwłaszcza aborcji.
Jaki wpływ na społeczną świadomość polskich małżonków
mają współczesne wpływy feministyczne? Na to pytanie pośrednio odpowiadały kobiety w przeprowadzonych badaniach
socjologicznych.8
Badając problematykę planowania ilości potomstwa, ankietowanym kobietom zadano pytanie dotyczące stosowanych
przez nie środków antykoncepcyjnych. Było to pytanie wielokrotnego wyboru, w którym można było wskazać od 1 do 8
Po co zawierać małżeństwo, skoro prawo nie zachowuje dla niego
niczego szczególnego, co istnieje już bez potrzeby zawierania małżeństwa,
pomijając kilka drobnych korzyści, ucieka się do niego lub też każdy robi
to, co mu się podoba. Małżeństwo, które jest instytucją towarzyszącą mężczyźnie i kobiecie od zarania dziejów zostało zredukowane do zwykłego
kontraktu i ogołocone z konstytuujących je wartości: zaangażowania, wierności, odpowiedzialności, rodzicielstwa i jurydycznej więzi ze społeczeństwem. Por. T. Anatrella, Problemy z związane z „małżeństwem” homoseksualnym, „Communio” 158(2007)2, s. 148-149.
8
W anonimowych badaniach internetowych wzięli udział ojcowie
i matki, pochodzący z rodzin prowadzących edukację domową i są zaangażowani w działalność społeczną z tym związaną. Zob. M. Zakrzewska, Matka jako podmiot wychowania w edukacji domowej. Studium socjologiczno
-pastoralne, Warszawa 2013 (praca doktorska w archiwum Biblioteki
UKSW).
7
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odpowiedzi.9 Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że najbardziej popularną metodą jest stosowanie prezerwatywy
(15%). Drugą co do popularności deklarowaną metodą jest
stosunek przerywane (12%). Ponadto 9% kobiet deklaruje stosowanie spirali, zaś 7% środków farmakologicznych. Na poronne środki farmaceutyczne oraz wkładki domaciczne decyduje się po 6% ankietowanych. Żadna z kobiet nie przyznała
się do stosowania aborcji, jako metody antykoncepcji.10

Każdy słupek przedstawia procent udzielonych odpowiedzi w przeliczeniu na 124 osoby badane. Dodatkowo odpowiedź „inne” rozbija się na:
„nie używam” 6% oraz niedoprecyzowane odpowiedzi 9%. Brak danych: 0%.
10
Natomiast aż 15% kobiet wybrało odpowiedź „inne”, wśród których
aż 6% zdeklarowało niestosowanie antykoncepcji. Pozostałe 9% odpowiedzi z tej grupy badanych jest niedoprecyzowane.
9
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Metody antykoncepcji można podzielić następująco: antykoncepcja hormonalna doustna w postaci tabletek zwanych pigułkami, bądź w postaci plastrów; wkładki wewnątrzmaciczne: mechaniczne i bioaktywne; diafragma i plemnikobójcze
środki chemiczne; prezerwatywa; coitus interruptus (stosunek
przerywany); środki antykoncepcyjne w zastrzykach; podskórne wszczepy; sterylizacja.11 Wszystkie rodzaje „sztucznej” antykoncepcji są jednoznacznie negatywnie oceniane w aspekcie
moralnym. Środki antykoncepcyjne są jednak bardzo popularne, chociaż kobiety są zmęczone dźwiganiem odpowiedzialności za prokreację. Kobiety, stosujące antykoncepcję, narażając
się na jej szkodliwe działanie, czują się pokrzywdzone i wykorzystane. Mają żal do swego partnera, że negatywne konsekwencje współżycia ponoszą tylko one. Przeżywają uczucie
niepewności, czy są rzeczywiście kochane. Doprowadza to
często do apatii, depresji, oziębłości seksualnej i niechęci, czy
nawet agresji wobec mężczyzny.12
Szczególnie groźne są środki farmakologiczne. „Branie pigułki” oznacza bowiem, że płodność rozumiana jest jako choroba czy defekt, a nie naturalny stan. Bardzo groźne są też
uboczne działania pigułki. Dołączone do opakowań ulotki zawierają długą listę przeciwwskazań i skutków ubocznych. Pigułka może powodować skrzepy krwi, udary i bezpłodność –
co prawda u małego procentu zażywających, ale przy
masowym jej stosowaniu mały procent może oznaczać duże
liczby bezwzględne.13 Najpoważniejszy jednak problem zwiąE. Billings, A. Westmore, Metoda Billingsa. Sterowanie płodnością
bez pomocy środków farmakologicznych i mechanicznych, Warszawa 1986,
s. 102-122.
12
M. Ombach, W poszukiwaniu prawdziwej miłości, Warszawa 1994, s. 86.
13
J. Smith, Humanae vitae – 25 lat później, w: XVIII Międzynarodowy
Kongres Rodziny, red. A. Czarnocki, Warszawa 1994, s. 284.
11
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zany z pigułką polega na tym, że może ona mieć działanie poronne. Pigułka działa na trzy sposoby. Po pierwsze zatrzymuje
owulację: kobieta nie może zajść w ciążę, jeśli jej organizm
nie wytworzy komórki jajowej. Po drugie zmienia strukturę
śluzu, który jest dla spermy pomocą albo utrudnieniem w dotarciu do jaja. I wreszcie zmienia ściankę macicy w środowisko wrogie zapłodnionemu jaju – maleńka istota ludzka nie
może zagnieździć się w łonie matki i zostaje po prostu wyrzucona na zewnątrz. Kobieta nigdy do końca nie wie, jak pigułka
działa na jej organizm, w jaki sposób nie dopuszcza do rozwoju ciąży. Może to być niedopuszczenie do owulacji, ale niewykluczone jest również samoistne poronienie.14
Kościół potępia antykoncepcję, ponieważ jest ona naruszeniem zarówno prokreacyjnego, jak i zjednoczeniowego znaczenia
aktu płciowego. Umniejsza ona to, co ze swej natury ma ogromny
i niepowtarzalny sens. Współżyć płciowo stosując antykoncepcję,
znaczy uczestniczyć w aktach o ogromnym potencjale twórczym
– zarówno w odniesieniu do nowego życia, jak i w sferze męskodamskich więzi emocjonalnych – a jednocześnie niszczyć ten potencjał. Akt płciowy ukierunkowany jest na nowe życie i zjednoczenie z ukochaną osobą – kto nie akceptuje jednego lub drugiego,
nie powinien w takich aktach uczestniczyć.15 W tym kontekście
nawet stosowanie prezerwatywy, czy stosunku przerywanego,
najczęściej preferowanych przez badane kobiety metod antykoncepcyjnych, jest obciążone nie tylko negatywną oceną moralną,
ale także poważnymi skutkami w sferze psychicznej i duchowej
zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Absurd działania antykoncepcyjnego polega przede wszystkim na tym, że małżonek wcale się
nie oddaje bez reszty osobie współmałżonka, dokonując już
14
15

J. Smith, Humanae vitae – 25 lat później, art. cyt., s. 288.
XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, dz. cyt., s. 286-288.
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przedtem osobowego rozdarcia w sobie, chociaż oferuje akt, który przedmiotowo oznacza całkowite oddanie. I dlatego taki małżonek manipulując przede wszystkim sobą, manipuluje nieuchronnie osobą współmałżonka.16
Pozytywnym rozwiązaniem jest natomiast stosowanie metod naturalnych. Małżonkowie stosujący metodę naturalną
stwierdzają, że wspomaga ona wzajemną komunikację – okresy wstrzemięźliwości stwarzają ku temu odpowiednią przestrzeń. Ucząc się wyrażania swojej miłości w formie nie fizycznej oraz panowania nad pragnieniami seksualnymi,
odnajdują w zdolności do powstrzymania się od współżycia
nową wolność. Wielu z nich doświadcza tego, że w okresach
wstrzemięźliwości wzajemna relacja zostaje wzbogacona
o element romantyzmu, a moment ponownego zjednoczenia
staje się ogromnym przeżyciem. małżonkowie ci sięgają po
cnotę samoopanowania – oni bowiem sprawują kontrolę nad
swym popędem seksualnym, a nie odwrotnie. Kobiety stosujące metodę naturalną czują się adorowane przez mężów – nie są
przez nich zmuszane do stosowania niezdrowych i nieprzyjemnych środków antykoncepcyjnych. Mężczyźni stosujący
metodę naturalną mają z reguły więcej szacunku dla samych
siebie, ponieważ panują nad sobą, potrafią podejmować współżycie z miłości, a nie pod naciskiem popędu. Dowodem na to,
że metoda naturalna służy małżeństwu jest fakt, iż podczas
gdy 50% amerykańskich małżeństw kończy się rozwodem,
nadzwyczaj rzadko zdarza się, by rozwodziło się małżeństwo
stosujące metodę naturalną. Pomiędzy tymi małżonkami zdaje
się zachodzić daleko głębsza więź niż pomiędzy małżonkami
uciekającymi się do antykoncepcji.17
16
17

T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993, s.93.
J. Smith, Humanae vitae - 25 lat później, art. cyt., s.294.
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W celu weryfikacji czy rodzaj związku stosowanych przez
kobiety środków antykoncepcyjnych zależy od deklarowanego
modelu rodzinnego, zastosowano nieparametryczny test chi
-kwadrat do oceny istotności różnic podziału względem każdej
z kategorii odpowiedzi. Zmienna niezależna to deklarowany
przez respondentki model rodzinny, który dzieli badane na trzy
grupy: żyjące w modelu tradycyjnym, partnerskim i mieszanym. Zmienna zależna natomiast to rodzaj stosowanego środka antykoncepcyjnego, wybranego z następującej listy: prezerwatywa, spirala, środki farmakologiczne, wkładki domaciczne,
stosunek przerywany, aborcja oraz inne. Uzyskane wyniki dla
poszczególnych grup przedstawiono na poniższych
wykresach.
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Uzyskana wartość statystyki chi-kwadrat okazała się istotna
statystycznie tylko względem deklaracji dotyczących stosowania „spirali” i wyniosła χ2(2; N = 124) = 10,424; p < 0,01 jest
istotna statystycznie. Można zatem stwierdzić, że w zależności
od modelu rodziny kobiety preferują inne środki antykoncepcyjne. W modelu tradycyjnym dominuj środki farmakologiczne (30%), jednak niewiele mniej kobiet decyduje się także na
„spiralę” (26%). Co więcej, jako trzecie znalazły się aż trzy
metody ex aequo: prezerwatywa, stosunek przerywany i inne,
uzyskując po 17% zwolenników w omawianej grupie. W modelu partnerskim ponad połowa kobiet deklaruje korzystanie
ze środków farmakologicznych (53%). Natomiast pozostałe
metody cieszą się już dużo mniejszą popularnością – wśród
nich do najczęściej stosowanych można zaliczyć: prezerwatywę (14%) oraz inne (12%). Natomiast w modelu mieszanym
po dominujących środkach farmakologicznych (56%) znajdują
się „inne” środki (22%) oraz ex aequo prezerwatywa oraz stosunek przerywany (po 15%).
Stosowanie antykoncepcji jest uznawane rzez Kościół za
moralne zło. Nie chodzi tu tylko o ocenę moralną, ale przede
wszystkim o właściwe traktowanie prokreacji. Według Karola
Wojtyły w pojęciu prokreacji wskazujemy na porządek natury,
który zmierza do rozrodczości na drodze współżycia płciowego. „Naturalna celowość współżycia małżeńskiego, każdy fakt
spółkowania płciowego mężczyzny i kobiety z natury rzeczy
staje w orbicie tej celowości. Rozważony przeto z całym
obiektywizmem stosunek małżeński nie jest tylko zjednoczeniem osób, mężczyzny i kobiety, w ich wzajemnej relacji, ale
jest ze swej natury (istoty) zjednoczeniem osób w relacji do
procreatio. Wyraz procreatio pełniej oddaje zawartość problemu, podczas gdy wyraz «rozrodczość» posiada znaczenie raczej czysto «przyrodnicze», biologiczne. Wiadomo zaś, że
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chodzi w tym przypadku nie tylko o początek życia w znaczeniu czysto biologicznym, ale chodzi o początek istnienia osoby, stąd lepiej powiedzieć «prokreacja»”.18
Bardzo jasny wykład na temat prokreacji i rodzicielstwa
znajduje się w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w których uznano miłość i prokreację jako cele równorzędne w małżeństwie, co stanowi znaczącą nowość na tle encykliki Piusa
XI. W tej encyklice prokreację wskazywano jako cel pierwszorzędny, a w godziwym zaspokajaniu popędu seksualnego
cel drugorzędny małżeństwa. W całym nauczaniu Kościoła
płodność pozostaje jednak podstawową cechą miłości
małżeńskiej.19
Przekazywanie życia należy do obowiązku małżonków.
Spełnianie tego obowiązku należy uważać za główną ich misję, gdyż są oni współpracownikami i wyrazicielami miłości
Boga-Stwórcy. To zadanie mają „wykonywać w poczuciu
ludzkiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności oraz z szacunkiem pełnym uległości wobec Boga”. Natomiast „w sposobie
działania nie mogą postępować wedle własnego kaprysu, lecz
zawsze kierować się mają sumieniem, dostosowanym do prawa Bożego”, „ufając Bożej Opatrzności i wyrabiając w sobie
ducha ofiary, przynoszą chwałę Stwórcy i zdążają do doskonałości w Chrystusie, kiedy w poczuciu szlachetnej, ludzkiej
i chrześcijańskiej odpowiedzialności pełnią zadanie rodzenia
potomstwa”.20
Ważnym dokumentem dla myśli teologicznej na temat prokreacji i rodzicielstwa stała się Encyklika Pawła VI Humanae
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s.203.
Por. D. Duch-Krzystoszek, Małżeństwo, seks, prokreacja, Warszawa
1998, s.71.
20
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 50.
18
19
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vitae. Papież, ukazując moralne zło antykoncepcji, równocześnie ukazał możliwie integralny obraz etycznej regulacji poczęć, czyli odpowiedzialnego rodzicielstwa. Z tej racji encyklika Humanae vitae stwarza przesłanki do kształtowania
chrześcijańskiej duchowości powołania i życia małżeńskiego,
a zarazem rodzicielskiego i rodzinnego.21 W tej encyklice zostało jasno sprecyzowane pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa: „Biorąc najpierw pod uwagę procesy biologiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza znajomość i poszanowanie
właściwych im funkcji: rozum człowieka bowiem odkrywa
w zdolności dawania życia prawa biologiczne, które są częścią
osoby ludzkiej. Człowiek odnajduje w prawach biologicznych
własnego ciała dar Boży, możliwość przekazywania życia,
która go czyni współpracownikiem stwórczego działania Bożego. Ta moc przekazywania życia należy do ludzkiej osoby,
jest jej bogactwem i nie może być unicestwiona bez kaleczenia
ludzkiej osoby”.22 Znaczące słowa znalazły się również w tej
encyklice na temat planowania rodziny: „Jeśli więc istnieją
słuszne powody dla wprowadzenia przerw między kolejnymi
urodzeniami dzieci, wynikające bądź z warunków fizycznych,
czy psychicznych małżonków, bądź z okoliczności zewnętrznych, Kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom
uwzględniać naturalną cykliczność właściwą funkcjom rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresach
niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć, bez łamania zasad moralnych”. Małżonkowie świadczą sobie w ten
sposób wzajemną miłość i dochowują wzajemnej wierności.

21
22

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiasta stworzył ich, Lublin 1998, s. 127.
Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 10.
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Postępując w ten sposób, dają oni świadectwo prawdziwie
i w pełni uczciwej miłości.23
Podsumowaniem przeprowadzonej refleksji mogą być słowa Jana Pawła II: „Akt małżeński jest nie tylko znakiem miłości, ale i płodności osoby, nie może być w sztuczny sposób pozbawiany zdolności do przekazywania daru życia. Odarty
z potencjalnej zdolności prokreacji akt seksualny traci swoją
wewnętrzną tożsamość, przestaje być znakiem miłości, a tym
samym przestaje być znakiem wewnętrznego zjednoczenia
osób”.24
Summary:
The article presents an empirical study on contraception.
Takers were women who were asked about the methods of
contraception used in the sexual act. The results of the study
were divided into women who are in the mixed model, the traditional model and the partnership model.

23
24

Por. Paweł VI, Encyklika Humanae vitae, 16.
or. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 119.
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Duszpasterstwo
kapelanów szpitalnych w Niemczech
Pastoral care hospital chaplains in Germany
Wstęp
Każda z diecezji niemieckich posiada Wytyczne odnośnie
do pracy kapelanów szpitalnych. Wytyczne te regulują zakres
pracy i obowiązków kapelanów. Treść Wytycznych dotyczą
trzech diecezji niemieckich: Kolonii, Magdeburga i Regensburga. Są one w swoich podstawach do siebie podobne. Wytyczne te oparte są o podstawy biblijne, a także przesłanki teologiczne. Uwzględniają też wytyczne Stolicy Apostolskiej,
Episkopatu Niemiec oraz dekrety biskupa diecezjalnego.
Dość interesującym jest projekt diecezjalnej grupy roboczej
kapelanów szpitalnych w diecezji Bamberg (Diecezjalna Grupa Robocza Kapelanów szpitalnych – Diözesanarbeitsgemeinschaft Krankenhausseelsorge – DiAG KS), która opracowała
Dyrektywy dla kapelanów szpitalnych. Pierwszy projekt powstał w kwietniu 1994 roku. Ponownie opracowany został zaakceptowany 5 kwietnia 1995 roku. Dyrektywy te miały początkowo obowiązywać w diecezji Bamberg, zostały jednak
przedstawione szerszemu forum. W międzyczasie w innych
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biskupstwach pracowano nad podobnymi wytycznymi. Wysiłki tychże grup zostały wspólnie opracowane i przyjęte przez
Konferencję Episkopatu Niemiec w kwietniu 1999 roku jako
Dokument pod tytułem: Troska Kościoła o chorych1.
Różnica pomiędzy dwoma wyżej wspominanymi dokumentami widoczna jest pod wieloma względami.
1. Wytyczne diecezji mają charakter obowiązującego prawa.
Natomiast Dyrektywy są raczej sformułowane w formie zaleceń jako pomoc duszpasterska.
2. Poza tym dokument Troska Kościoła o chorych jest zdecydowanie bardziej obszerny, ponieważ wychodzi od sytuacji egzystencjalnej pacjenta, personelu i całej struktury szpitalnej
i szeroko ją objaśnia. Wytyczne diecezji skupiają się raczej
na treściwym ujęciu najważniejszych zaleceń, które mają
fundamentalne znaczenie w duszpasterstwie szpitalnym.
Dokumenty powyższe częściowo się pokrywają w swej treści. Dlatego niniejszy artykuł będzie analizą obszerniejszego
dokumentu, ponieważ rzuca on o wiele bogatsze światło na sytuację Kościoła i duszpasterstwa szpitalnego w Niemczech. Zatem omówimy najpierw, zgodnie z treścią dokumentu, sytuację
egzystencjalną duszpasterstwa szpitalnego, następnie podstawy
teologiczne duszpasterstwa szpitalnego, by dojść do wniosków,
które winni uwzględnić w swojej pracy kapelani szpitalni.
I. Sytuacja egzystencjalna duszpasterstwa szpitalnego
Dokument zawiera dość ważne wskazania dotyczące sytuacji pacjenta w szpitalu oraz odnośnie do personelu szpitala
Troska Kościoła o chorych (Die Sorge der Kirche um die Kranken, „
Die deutschen Bischöfe“, nr. 60, 20 April 1999.
1
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uwzględniając całościową opiekę, strukturę szpitali, jak i konkretną sytuację kapelanów szpitali.
1. Sytuacja pacjenta w szpitalu

Choroba sprawia, że człowiek zaczyna inaczej patrzeć na
świat i na siebie. Choroba zagraża zarówno ciału jak również
psychice i socjalnej tożsamości chorego. Cierpienia, zwłaszcza chroniczne, doprowadzają do wyczerpania nerwowego
i podrażnień. Poza tym wymagają nowego spojrzenia na swoją
cielesność. Ze zmianami cielesnymi są związane zmiany psychiczne. Ciągłe zdanie się na pomoc innych może doprowadzić do kompleksów i napadów lęku2. Poza tym wraz z chorobą zmienia się również środowisko socjalne. Kontakt
z rodziną, znajomymi, wymaga od obu stron nowej formy podejścia do siebie wzajemnie.
Bycie chorym jest również doświadczeniem pewnego kryzysu, ponieważ wyrywa chorego z jego środowiska i „wrzuca”
go w obcy mu system. W codziennym życiu zazwyczaj prowadzimy życie w formie aktywnej. W szpitalu chcąc nie chcąc
musimy przyjąć rolę pasywną. W strukturze szpitala personel
nie ma zazwyczaj czasu na rozmowę z pacjentem na temat
jego lęków, obaw, a także metod dotyczących zabiegów3.
Por. tamże, s. 8. (Gesundheit gilt den Menschen als ein hoher Wert.
Krank zu sein wird dagegen als Unglück empfunden. Körperliche Leiden,
Schmerzen sowie lebensbedrohliche Diagnosen stürzen einen Menschen
nicht selten in eine Krise. Er durchlebt Angst und Verzweiflung, Resignation und Trauer. Angesichts des bedrohten Lebens wird die eigene Zukunft in
gesundheitlicher, beruflicher und sozialer Hinsicht ungewiss; dazu kommen
die Sorg e n um die von seiner Krankheit, seinen Leiden oder gar einem
möglichen Sterben mitbetroffenen Angehörigen).
3
Leitlinien für die Krankenhausseelsorge, Diecezja Bamberg 1995,
s. 3. (Krankwerden ist für viele Menschen eine Krisenerfahrung, vor allem
2
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Wraz z rozwojem medycyny wielu pacjentów przychodzi
do szpitala z wyobrażeniem, że medycyna wszystko może.
Niestety często dochodzi do ogromnych rozczarowań. Wielu
lekarzy specjalizuje się tylko w swojej wąskiej dziedzinie, tak,
że pomiędzy wieloma specjalistami trudno czasami o całościowy obraz choroby. Skutkiem takiego podejścia jest spojrzenie
na pacjenta jako tylko na „ciało”. Nawet sposób komunikowania się między lekarzami jest językiem medyczno-technicznym nieuwzględniającym uczuć, psychiki czy sfery religijnej
pacjenta4.
Innym ważnym tematem jest zagadnienie śmierci. Większość chorych pragnie umrzeć w domu, tam gdzie czują się
u siebie, w swoim naturalnym środowisku. Rzeczywistość jest
jednak zupełnie inna. Dwie trzecie wszystkich zmarłych umiera w szpitalu, najczęściej w samotności. Często brakuje odpoim Kontext Krankenhaus. Sie werden – oft plötzlich und unerwartet – aus
ihrem gewohnten sozialen Umfeld herausgerissen. Sie finden sich in einer
Institution wieder, die ihnen fremd und überwiegend von festen Strukturen
geprägt ist… Deshalb ist für viele das einschneidendes Erlebnis im Krankenhaus die extrem passive Rolle, in die sie durch diese Strukturen hineingedrängt werden.)
4
Por. tamże, s. 3-4: Viele Menschen besitzen gerade auch wegen der
zunehmenden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung und Spezialisierung
völlig überzogene Vorstellungen von den Möglichkeiten der modernen Medizin. Damit verbinden sie die Hoffnung, neue Geräte und die besten Spezialisten müssten für sie bereitstehen und könnten jede Krankheit erforschen und „heilen“. Im Krankenhaus begegnen sie zwar den verschiedenen,
spezialisierten Therapeutinnen und Therapeuten, müssen dann aber häufig
erleben, dass diese sie nur unter einem bestimmten, sehr eingeschränkten
Blickwinkel betrachten und einschätzen (können). Dadurch erfahren sie
sich nicht als „ganzheitlich“ wahrgenommen. Das hat zur Folge, dass es für
viele sehr schwer wird, nach der Bedeutung ihrer Krankheit für ihr Leben zu
fragen. Sie sprechen dann selbst (wie viele Ärztinnen und Ärzte) nur noch
medizinisch-technisch darüber.
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wiednich pomieszczeń, w których umierający mogliby godnie
pożegnać się z tym światem.
2. Personel szpitala

W szpitalu używa się często stwierdzenia: „opieka całościowa” („ganzheitliche Pflege”)5. Niestety w praktyce rzadko
udaje się ją wprowadzić w życie. Ogromna biurokracja, brak
personelu, niejednokrotnie doprowadza naprawdę zaangażowany personel do ogromnego stresu z powodu niemożności
dobrego i z pełną odpowiedzialnością podejścia do swojego
zawodu. Wielu odchodzi przedwcześnie z zawodu ze względu
na objawy „wypalenia wewnętrznego” („Burn-Out-Syndrom”), a także ze względu na inne problemy zdrowotne.
Tak jak wśród lekarzy tak i wśród personelu postępuje wąska specjalizacja w ramach wykonywanego zawodu. I tak
obok pielęgniarek/pielęgniarzy jak również służby socjalnej,
obecni są fizjoterapeuci, psycholodzy, służba zajmująca się
wypisaniem ze szpitala itd. Wszystko to ma na celu poprawić
funkcjonowanie instytucji szpitala, jednakże wielu pacjentów
gubi się w tym labiryncie zatrudnionych.
Ponadto, struktura szpitalna jest odzwierciedleniem tego,
co się dzieje w społeczeństwie. Tak jak w społeczeństwie tak
i w szpitalu wiele decyzji podejmuje się przy „zielonym stoliku”. Zdarza się również wykorzystywanie pacjentów na potrzeby różnych badań (króliki doświadczalne, na których testuje się nowe metody i medykamenty). Obserwuje się również
wzrost takich zachorowań jak AIDS, uzależnienia od używek
Por. tamże, s. 4: Die in der Ausbildungsordnung favorisierte „ganzheitliche Pflege“ erweist sich in der Realität des Stationsalltages nur allzu
oft als schwer durchführbar.
5
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i nowotwory6. Wielu starszych ludzi zostaje „odesłanych”
przez rodzinę do szpitala, aby tam mogli doczekać swoich
ostatnich chwil.
Nowoczesna medycyna objawia się w dwóch przeciwstawnych kierunkach: z jednej strony staje się coraz bardziej perfekcyjna, święci triumfy, pojawiają się coraz to nowe metody,
leki, rozwija się technika i z tym związane możliwości, o których jeszcze kilka lat temu nie było mowy. Z drugiej strony
postępuje związana z tym redukcja człowieka tylko do funkcji
cielesnych. Chory człowiek, czy człowiek w ogóle, jest postrzegany jako maszyna z określoną ilością funkcji cielesnych,
których źródła można zawsze zbadać i wyleczyć7. (To, co dzisiaj jest niemożliwe, może stać się możliwe w niedalekiej
przyszłości). Takie spojrzenie na człowieka rodzi ze sobą wiele problemów np.: eutanazja, zagadnienie śmierci, manipulacja
genami, a także przeszczepy organów. Dzięki rozwojowi medycyny coraz więcej staje się to możliwe, ale pociąga to za
sobą ogromne koszty. Coraz bardziej staje się oczywiste, że
z jednej strony starzejące się społeczeństwo, a z drugiej strony
Por. tamże, s. 5-6: Das Krankenhaus bildet einen Spiegel der jeweiligen Gesellschaft, es stellt die Gesellschaft im Kleinen dar. Gesamtgesellschaftliche Prozesse dominieren deshalb in ihm: naturwissenschaftliches
Denken, betriebswirtschaftliche Effizienz, Individualisierung und Auflösung der „klassischen“ Milieus. Wie in allen Großorganisationen werden
auch im Krankenhaus viele Entscheidungen am „grünen Tisch“ getroffen,
d.h. häufig ohne Mitwirkung der Betroffenen… Weiterhin ist eine Zunahme
schwerer Krankheitsbilder zu beobachten: AIDS, Sucht, Krebs.
7
Por. tamże, s. 6: Das moderne westliche Verständnis von Medizin
zeigt sich in seiner ganzen Zwiespältigkeit. Einerseits eine wachsende Perfektionierung: großartige Heilungserfolge, neue Medikamente, neue Operationstechniken, immer bessere Geräte zur Diagnostik, eine vielfältige Forschungstätigkeit. Andererseits ist damit eine materialistische Sicht vom
Menschen verbunden, der ein Geist-Körper-Dualismus zu Grunde liegt.
6
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ciągle rosnące koszty leczenia w przyszłości będą nie do
udźwignięcia. Medycyna stała sie ogromną dziedziną przemysłu, w której ścierają się różne lobby walczące o swoje wpływy, zapominając zupełnie o tych, którzy te koszty ponoszą:
o pacjentach8.
Również duszpasterstwo szpitalne nie uniknie konfrontacji
z tymi zagadnieniami, które powyżej zostały wskazane. Z jednej strony duszpasterstwo szpitalne cieszy się dużym zaufaniem wśród pacjentów, rodzin i pracowników szpitala. Z drugiej strony często zdarza się, zwłaszcza w ostatnich latach, że
duszpasterze szpitalni są wykorzystywani do wylewania przeróżnych żali na Kościół. Związane jest to z wieloma skandalami, którymi Kościół został dotknięty w ostatnich latach. Dla
personelu szpitala duszpasterstwo chorych kojarzy się najczęściej z „ostatnim namaszczeniem”.9
Por. tamże, s. 6: Die aktuelle Diskussion um die Gesundheitsreform
zeigt jedoch, dass das Gesundheitswesen anscheinend nicht mehr – so wie
bisher – bezahlbar ist, wobei auffällt, dass die gesellschaftliche Diskussion
fast ausschließlich um ökonomische Fragen kreist. Ein Grund dafür ist die
Tatsache, dass das Gesundheitswesen einen riesigen Wirtschaftszweig unserer Gesellschaft darstellt und dass Standesvertreter, Krankenhausvertreter, die Lobby der Pharmaindustrie und viele andere versuchen, möglichst
wenig zu den neuen Sparmaßnahmen beitragen zu müssen. Der Blick auf
die berechtigten Interessen der Patientinnen und Patienten geht dabei völlig
verloren.
9
Por. tamże, s. 6: In jedem Fall wird die Krankenhausseelsorge ambivalent wahrgenommen: Kranke und deren Angehörige, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bringen den Seelsorgerinnen und Seelsorgern häufig einen
hohen Vertrauensvorschuss entgegen und/oder benützen sie als „negative
Projektionsfläche“ für schlechte Erfahrungen mit der Kirche. Vom Personal
werden sie oft als „Experten für Sterbebegleitung“, als „Sakramentenspender“ oder als Feuerwehr bei „schwierigen“ Patientinnen und Patienten eingeschätzt und angefordert.
8
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Duszpasterstwo chorych nie należy do struktury szpitala, co
wydaje się być zjawiskiem negatywnym, jednak ma to także
swoje pozytywy: pozwala na swobodne poruszanie się w ramach całej instytucji i sprawia, że duszpasterstwo szpitalne
może zachować dość dużą neutralność, pozostając stroną
bezpartyjną. Duszpasterstwo szpitalne znajduje się obecnie
w fazie ogromnych zmian. Mają na to wpływ, m.in.: ciągle
wzrastająca liczba duszpasterzy szpitalnych w wielu diecezjach; rosnąca liczba świeckich zatrudnionych jako duszpasterze szpitalni; dramatycznie spadająca liczba księży posługujących w szpitalach (ogólna tendencja w kościele niemieckim);
różnorodność koncepcji (niektóre są ukierunkowane na pacjenta, inne zwracają baczniejszą uwagę na posługę sakramentalną,
inne koncentrują się na odwiedziny i na rozmowę z pacjentem);
trudności w konstruktywnej pracy między księżmi a świeckimi; zalety ale i trudności na podłożu ekumenicznym czy ogromna ilość kursów dokszczałcających czy superwizji itp.
II. Podstawy teologiczne duszpasterstwa szpitalnego
Aby rozeznać, co w przyszłości może okazać się pomocne
w duszpasterstwie chorych, należy na powyżej przedstawioną
analizę spojrzeć krytycznie ze strony teologicznej. Albo tak
jak mówi konstytucja pastoralna „Gaudium et Spes: „szukać
znaków czasu i w świetle Ewangelii je rozpoznawać” (KDK
1). Podstawą analizy teologicznej, która ma istotne znaczenie
dla duszpasterstwa szpitalnego, jest doświadczenie Boga w Biblii, nauka sakramentalna, nauka Soboru Watykańskiego II odnośnie powołania człowieka przez Boga, a także pojęcie ewangelizacji, tak jak to zostało przedstawione w encyklice Pawła
VI „Evangelii nuntiandi” z 1975 roku.
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1. Historia zbawienia człowieka przez Boga w Piśmie Świętym

Jahwe ÷ Bóg Starego Testamentu idzie z człowiekiem. Bóg
wybiera lud Izraela. Towarzyszy mu. Idzie z nim pomimo niewierności ludu Bożego. Nie jest to Bóg odległy, obcy. On słyszy i widzi ból, cierpienie człowieka (przykład Hioba). Bóg
towarzyszący człowiekowi w Nowym Testamencie – Jezus
Chrystus. Jezus zwraca się w swojej posłudze szczególnie ku
ludziom chorym i cierpiącym. Poza tym dostrzega człowieka
jako jedność ciała i duszy. Nie uzdrawia tylko choroby, lecz
przede wszystkim oczyszcza duszę.
To Chrystus ustanowił Sakramenty jako znaki uzdrawiające
Kościoła. W sakramentach Chrystus objawia swoją boską moc
w i poprzez nie człowieka uzdrawia i uświęca. Z obrazu Kościoła jako jednego ciała złożonego z wielu członków (por.
1 Kor 6; 12) wyłania się obraz Chrystusa jako sakramentu
pierwotnego, który towarzyszy człowiekowi na wszelkich drogach jego życia, a co objawia się w siedmiu sakramentach.
Chrystus jest pierwotnym kapłanem. Wszyscy wierzący na
mocy chrztu mają udział w kapłaństwie powszechnym Chrystusa, tzn. są pierwszym sakramentem, który mogą innym złożyć w darze. W innym wymiarze znaczy to również, że kto
zwraca się ku cierpiącemu człowiekowi, spotyka w nim cierpiącego Chrystusa (por. Mt 25, 36).
Centralnym punktem nauczania Soboru jest troska o „całego” człowieka. Zgodnie z nauczaniem Ojców soborowych
człowiek znajduje swoje powołanie w Chrystusie. Nauka ta
można powiedzieć określa powołanie człowieka, jest pryncypium jego egzystencji. Z wiary, że człowiek jest dzieckiem
Bożym wynika godność człowieka. Nikt nie może twierdzić,
że wierzy w Boga, jeśli nie szanuje człowieka. Kluczem do
tego stwierdzenia są słowa konstytucji duszpasterskiej, Gau335
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dium et Spes: „Za dni naszych rodzaj ludzki przejęty podziwem dla swych wynalazków i swojej potęgi, często jednak
roztrząsa niepokojące kwestie dotyczące dzisiejszych ewolucji
świata, miejsca i zadania człowieka we wszechświecie, sensu
jego wysiłku indywidualnego i zbiorowego, a wreszcie ostatecznego celu rzeczy i ludzi” (por. KDK 3).
Sobór przyznaje, że w każdym człowieku tkwi to powołanie Boże do miłości bliźniego, dlatego proponuje nauczanie
Kościoła, jako pomoc w urzeczywistnieniu tego powołania
(por. KDK 3). Chrystus przyszedł na ziemię, aby „ubogim
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie” (Łk 4, 16). „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł
szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19, 10). Poprzez służbę
chorym i cierpiącym Kościół odnajduje swoje powołanie
i tożsamość.
Ponieważ każdy człowiek, a szczególnie cierpiący człowiek
jest obrazem Boga, który zamieszkał w człowieku. Przy tym
należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
* respekt dla osoby: poszczególni ludzie winni uważać bliźniego bez żadnego wyjątku za „drugiego samego siebie”
(KDK 27);
* szacunek i miłość względem przeciwników: „Tych, którzy
w sprawach społecznych, politycznych lub nawet religijnych inaczej niż my myślą i postępują, należy również poważać i kochać” (KDK 28);
* wszyscy ludzie stworzeni na obraz Boga mają tę samą naturę i ten sam początek, a odkupieni przez Chrystusa cieszą
się tym samym powołaniem i przeznaczeniem, należy coraz
bardziej uznawać podstawową równość między wszystkimi
(KDK 29).
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2. Ewangelizacja jako zadanie Kościoła

Kościół rozumie, że ewangelizacja jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich zakątków rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła
z nich nową ludzkość (EN 16). To zadanie wymaga od samego
Kościoła wiarygodnego przepowiadania, które nie jest możliwe bez nieustannego nawracania się (por. EN 15). Ewangelizacja jest łaską i właściwym powołaniem Kościoła, jego samourzeczywistnieniem się (por. EN 14). W tym sensie Kościół
jest odpowiedzialny za wszystkich (por. EN 1). Z tego samego
powodu Kościół nie może zredukować swojego zadania, tylko
do wymiaru religijnego, nie interesując się wymiarem ludzkim
każdego człowieka (por. EN 34).
Przepowiadanie Kościoła dokonuje się poprzez świadectwo
życia chrześcijan w społeczeństwie. Tzn. poprzez wzajemne
zrozumienie i akceptację, wspólnotę życia z innymi, solidarność
i wysiłki, aby wszystkim wychodzić naprzeciw w dobrem (por.
EN 21). Ewangelizacja jest zadaniem całego Kościoła. Nikt nie
może się przed nią skryć. Zarówno duchowni jak i świeccy są
do niej zobowiązani. „Cały więc Kościół jest powołany do głoszenia Ewangelii, ale w jego łonie jest wiele rozmaitych zadań
do wykonania. Ta rozmaitość funkcji służebnych w pełnieniu
jednego i tego samego mandatu tworzy bogactwo i piękno
ewangelizacji”.10 Przy czym należy zwrócić uwagę na to, co jest
w danej sytuacji konieczne, a z czego można, a nawet należy,
zrezygnować. „To powinno uchronić (...) przed oczywistym wyczerpaniem zasobów czasu i energii ( ...)”.11
Apostolisches Sendschreiben Papst Pauls VI über die Evangelisierung in der Welt von heute, w: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 2
z 8.12.1975.
11
O. Fuchs, Ist der Begriff der „Evangelisierung“ eine „Stopfgans“?,
w: Katechetische Blätter, rok 112, z. 7, s. 498-514.
10
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Wiarygodne towarzyszenie Boga współczesnemu człowiekowi zależy od tego jak blisko i namacalnie chrześcijanie będą
towarzyszyć chorym i cierpiącym. W strukturze szpitala Dobra
Nowina o wyzwoleniu człowieka musi mieć konkretne przesłanie. Chorzy będą tylko wtedy w stanie zdynamizować swoje
siły, które prowadzą do wyzdrowienia, jeśli spotkają ludzi:
* którzy im wytłumaczą z medycznego punktu widzenia, co
się z nimi dzieje;
* którzy na ich pytania mają czas i potrafią słuchać;
* którzy uszanują ich godność i osobowość;
* którzy zostaną przy nich, także w trudnych sytuacjach;
* którzy potrafią wziąć za rękę i rozmawiać, chociaż chorzy
nie zawsze potrafią się wysłowić;
* którzy potrafią w śmierci towarzyszyć;
* którzy z nimi się pomodlą i ofiarują sakramenty;
* którzy się z nimi zastanowią nad sensem życia, śmierci
i cierpienia;
* którzy będą się nimi interesować zarówno w życiu jak
i śmierci12.
Leitlinien für die Krankenhausseelsorge, „ Die deutschen Bischöfe“,
nr. 60, 20 April 1999, s. 11: Die Patienten sind vor allem dann in der Lage,
die für ihre Heilung in ihnen wohnenden Kräfte zu aktivieren und ihre
Krankheit als Krise, die zu neuen Lebenschancen führen kann, wahrzunehmen, wenn sie Menschen im Krankenhaus erleben:
– die ihnen erklären, was mit ihnen medizinisch geschieht,
– die für ihre Fragen Zeit haben und zuhören,
– die ihre Würde und Individualität bewahren und respektieren,
– die auch in schwierigen Situationen bei ihnen bleiben,
– die ihnen die Hand halten und mit ihnen sprechen, auch wenn sie sich
selbst nicht mehr verständlich machen können,
– die sie in ihrem Sterben begleiten,
– die mit ihnen beten und ihnen die Sakramente spenden, wenn sie es
möchten,
12
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III. Wnioski dla duszpasterstwa szpitalnego
Duszpasterstwo szpitalne jest otwartą propozycją, spotkania, towarzyszenia, dla wszystkich przebywających w szpitalu13. Idzie do chorych i umierających. Jego celem jest towarzyszenie nie tylko chorym, ale również rodzinom cierpiących.
Ważną sprawą ze strony duszpasterstwa jest ocenienie potrzeb
pacjenta. Czy pacjent życzy sobie w ogóle spotkania z duszpasterzem szpitalnym14. Jeśli tak, to w jakiej formie. To pacjent
ostatecznie rozstrzyga, „kiedy, jak i czego oczekuje”. Zadaniem
kapelana jest przede wszystkim uszanować wolę pacjenta.
Duszpasterstwo szpitalne stoi poza strukturą szpitala –
otwiera to pewne możliwości dla pastoralnego działania.
„Duszpasterze przychodzą z pustymi rękami, gotowi na rozmowę i komunikację, z ich niepewnościami i otwartością, z ich
nadwyrężoną motywacją, z ich zaufaniem zarówno do człowieka jak i do Boga. Przychodząc wystawiają siebie na próbę, aby
móc dobrze służyć tym, których spotkają. Ta niepewność tego,
co ich spotka jest jednocześnie ich wielką szansą”.15
Duszpasterstwo spełnia swoją rolę, kiedy pacjenci w ich
obecności doświadczą:
– die mit ihnen der Frage nach dem (möglichen) Sinn ihres Leidens
nachgehen können
– und die ihnen helfen, Subjekt ihres Lebens und Sterbens zu werden.
13
Por. tamze, s. 12: Krankenhausseelsorge versteht sich grundsätzlich
als offenes Angebot der Begegnung und Begleitung an alle Menschen im
Krankenhaus.
14
Por. O. Fuchs, Die Situation der Fernstehenden aus der praktischtheologischen Perspektive der Evangelisierung, w: Ordenskorrespondenz,
31(1990), z. 1, s. 1-23.
15
A. Heller, Seelsorge in der Krise – Krankenhausseelsorge, w: Handbuch der Pastoralpsychologie, red. I. Baumgartner, Regensburg 1990,
s. 443-460.
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–
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że są w swojej sytuacji, taka jaka jest, akceptowani;
że duszpasterz przy nich zostanie i „wszystko zniesie”;
że mogą się wyżalić;
że mogą wszystko o sobie opowiedzieć i powspominać;
że przez to wszystko aktywują swoje własne siły;
że przez ich obecność wskażą na Tego, w którego imieniu
przy nich pozostają, niekoniecznie nazywając Go po
imieniu16.
Duszpasterstwo szpitalne jest adwokatem chorych. Dlatego
to profetycznym zadaniem duszpasterstwa jest rozeznanie
struktur szpitalnych i tam gdzie to możliwe ich ulepszanie dla
dobra przede wszystkim chorych jak również całego systemu
opieki szpitalnej. Poza tym, zadaniem posługi duszpasterstwa
szpitalnego jest sprawowanie Eucharystii, nabożeństw Słowa
Bożego, Komunii chorych, namaszczenia chorych, spowiedzi,
nabożeństw itd.
Duszpasterstwo szpitalne musi pozostać otwarte na współpracę z personelem szpitala. Pozostanie ono efektywne, jeśli:
* kapelani szpitalni będą pracować zespołowo;
* zaangażuje świeckich i będzie z nimi współpracować;
* uwzględni wspólne działania i współpracę w dziedzinie
ekumenicznej;
* uwzględni zdolności każdego z członków teamu i konsekwentnie rozdzieli zadania pomiędzy siebie (chodzi o rozeznanie zdolności każdego z członków teamu i dopasowanie
oddziałów i zadań według zdolności poszczególnych dusz-

Leitlinien für die Krankenhausseelsorge, dz. cyt., s. 12: (…) daß sie
in ihrer Situation angenommen sind. daß die Seelsorgerin/der Seelsorger bei
ihnen bleibt und mit aushält, daß dadurch der Prozess des Trauerns möglich
wird, daß sie ihre eigene Lebensgeschichte erzählen und sich so erinnern
dürfen, daß sie dadurch ihre eigenen Kräfte erfahren, daß in all dem eine
größere, tragende Wirklichkeit, die wir Gott nennen, spürbar wird.
16
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pasterzy. Trudno jest wysłać kogoś na intensywną terapię,
jeśli ten ktoś ma traumatyczne doświadczenia
z reanimacją);
* umiejętnie oceni swoje możliwości i będzie je ciągle
reflektować.17
Duszpasterstwo szpitalne często – zwłaszcza na początku –
nie jest chętnie widziane w strukturze szpitala. Dlatego trzeba
ogromnej pracy i zaangażowania, aby to patrzenie na posługę
kapelanów zmienić. Czasami trzeba dużo czasu i cierpliwości,
aby zdobyć zaufanie personelu szpitalnego. Ogromną pomocą
w tym względzie może okazać się kontakt z personelem szpitala, a także praca w różnych gremiach. Doświadczenie, które
posiada duszpasterstwo szpitalne powinno również znaleźć
miejsce w hospicjach,18 a także w oddziałach paliatywnych.
Poza tym wymagana jest współpraca z duszpasterstwem parafialnym, a także opieką społeczną.

Por. tamże, s. 13: Für die Krankenhausseelsorge ist es sinnvoll und
effektiv, erstens im Team zu arbeiten: innerhalb der eigenen Konfession
zwischen den Haupt- und/oder Ehrenamtlichen zwischen den Konfessionen
mit einem ökumenischen Seelsorgekonzept, welches gemeinsame Veranstaltungen, ökumenische Gottesdienste, gemeinsame Fortbildungen, sowie
gegenseitige Vertretung beinhaltet innerhalb ausgewählter Stationen
(z. B. Suchtstation, Kinderstation) im therapeutischen Team, was eine
kontinuierliche stationsbezogene Arbeit, kleinere Seelsorgeeinheiten und
spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse erfordert. Zweitens eigenverantwortliche Schwerpunkte im jeweiligen Arbeitsbereich zu setzen, diese zu begründen, sie immer wieder zu reflektieren und gegebenenfalls zu verändern.
18
Por. Die deutschen Bischöfe, Schwerstkranken und Sterbenden beistehen / Menschenwürdig sterben und christlich sterben, w: Die deutschen
Bischöfe, nr 27 vom 20.2.1991 (Ten tekst jest poszerzony o słowa: „Die
Hospizbewegung“ i „Im Sterben: Umfangen vom Leben“, dostępny
w Nr. 47 der Reihe: Die deutschen Bischöfe (1996)).
17
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Dlatego istnieje konieczność dobrego przygotowania duszpasterstwa szpitalnego poprzez permanentne uczestnictwo
w kursach i szkoleniach, stałą refleksję nad sobą oraz udział
w spotkaniach regionalnych duszpasterstwa szpitalnego.
W rozmowach duszpasterze często napotkają pewne przeszkody, które związane są z własną historią życia, pewnymi przeżyciami, czy bolesnymi doświadczeniami. Dlatego jest ważne,
aby być tego świadomym i umieć się bronić, rozeznać swoje
granice i możliwości, a jeśli to konieczne, zwrócić się po fachową pomoc.
Zakończenie
Wobec zmian personalnych powstaje pytanie jak zaradzić
takim potrzebom, jak: posługa sakramentalna w szpitalu, dostępność i dyżur telefoniczny. Wobec braku księży każda z diecezji będzie wkrótce zmuszona do opracowania odpowiedniego stylu pracy. Już teraz wiele duszpasterstw szpitalnych
rezygnuje z dyżuru telefonicznego (24 godz. na dobę), ze
względu na braki personalne, a zwłaszcza dotkliwy brak
księży.
Coraz bardziej palącym problemem jest także ochrona danych osobowych, która znacznie utrudnia dostęp do informacji
o pacjentach i dotarcie do nich. Tak jak cały Kościół w Niemczech, tak również i posługa kapelana szpitalnego stoi przed
wielkimi wyzwaniami, ale również i zmianami, które już
wkrótce będą miały ogromny wpływ na działalność duszpasterską. Mimo wielu negatywnych czynników, które nie napawają optymizmem, nie trzeba tracić ducha i z ufnością patrzyć
w przyszłość, ufając i pokładając nadzieję w Bogu. To Bóg
prowadzi swój Kościół, a także każdego ze swoich członków.
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To nie duszpasterz jest Zbawicielem świata, lecz Bóg. Duszpasterz może się tylko Jemu podporządkować i prosić o jego łaski, z ufnością w Jego miłosierdzie.
Streszczenie
„Duszpasterstwo kapelanów szpitalnych w Niemczech”
Każda z diecezji niemieckich posiada Wytyczne odnośnie
do pracy kapelanów szpitalnych. Interesującym jest bardziej
obszerny projekt diecezjalnej grupy roboczej kapelanów szpitalnych w diecezji Bamberg (Diözesanarbeitsgemeinschaft
Krankenhausseelsorge – DiAG KS), która opracowała Dyrektywy dla kapelanów szpitalnych, który został zaakceptowany
5 kwietnia 1995 roku.
Artykuł jest analizą obszerniejszego dokumentu, ponieważ
rzuca on o wiele bogatsze światło na sytuację Kościoła i duszpasterstwa szpitalnego w Niemczech. W artykule zostały omówione, zgodnie z treścią dokumentu, następujące zagadnienia:
sytuacja egzystencjalna duszpasterstwa szpitalnego, podstawy
teologiczne duszpasterstwa szpitalnego oraz wnioski pastoralne, które winni uwzględnić w swojej pracy kapelani szpitalni.
Summary
„Pastoral care hospital chaplains in Germany”
Each diocese has a Germany Guidelines for the work of hospital chaplains. An interesting is more extensive the diocese
workgroup hospital chaplains in the diocese of Bamberg
(Diözesanarbeitsgemeinschaft Krankenhausseelsorge – DiAG
343

Józef Zabłocki SAC

KS), which has developed Directives for hospital chaplains. It
has been accepted 5 April 1995 year.
The article is an analysis of the broader document because
is casts a much richer light on the situation of the Church and
pastoral care hospital in Germany. The article discusses, in accordance with any content, the following issues: existential situation of pastoral care hospital, the theological foundations of
pastoral care hospital and pastoral applications which should
into account in its work hospital chaplains.
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Przesłanki warunkowego
przedterminowego zwolnienia
The conditions for parole
Wstęp
Przyjmuje się, że powstanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia powstało wraz ze stosowaniem łaski przez
króla wobec skazanych na karę śmierci w XIV w. w Anglii.
Ostatecznie instytucja ta ukształtowała się w XVIII w., kiedy to angielski gubernator kolonii zamorskich „otrzymał prawo zwolnienia od kary skazanego, który dobrze się prowadził
oraz wykonywał zleconą mu pracę. Przy zwolnieniu można
było nałożyć obowiązki”.1
W literaturze na całym świecie toczyły się spory o istotę
warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zakładano, że
jest ono formą ułaskawienia, darowania części kary w nagrodę, sposobem modyfikacji kary, ustalenia jej ostatecznej wielkości, formą łagodzenia surowości prawa. Utrzymywano, że
pozwala indywidualizować karę, korygować wymiar sprawiedliwości. Można powiedzieć, że warunkowe zwolnienie przeM. Ryba, Warunkowe zwolnienie w polskim prawie karnym, Warszawa 1966.
1
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ciwdziała przygnębieniu więźniów, apatii, otępieniu, dodaje
otuchy oraz wzmaga energię. Służy także utrzymywaniu dyscypliny w więzieniu oraz zaoszczędza kosztów.
Warunkowe przedterminowe zwolnienie od odbycia części
kary pozbawienia wolności nie jest probacją w sensie ścisłym,
gdyż nie stanowi środka reakcji na przestępstwo związanego
z poddaniem sprawcy próbie2. Zalicza się jednak do środków
probacyjnych ze względu na warunkowy charakter zwolnienia, poddaniu zwolnionego próbie i dozorowi kuratorskiemu
oraz uzależnienie skutków prawnych od przebiegu i wyników
próby3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest instytucją
prawa karnego materialnego (art.77-82) i wykonawczego
(art.159-163). Warunkowe zwolnienie związane jest z wykonaniem kary, która rządzić się musi innymi dyrektywami niż
samo orzeczenie o wymiarze kary. Artykuł 67 kodeksu karnego wykonawczego stanowiący cel wykonania kary przyjmuje
aby nastąpiło wzbudzenie w skazanym woli współdziałania
w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się
od powrotu do przestępstwa4. Chodzi więc o cel indywidualno
-prewencyjny. Orzeczenie warunkowego zwolnienia jest fakultatywne, a podstawą jego zastosowania jest spełnienie
przez skazanego wielu warunków.5
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne część ogólna, Kraków
2010r., s.472.
3
A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, wyd. VIII,
Toruń 2007 r., s.204.
4
M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd.3, Warszawa 2010r., s.185.
5
Postanowienie SA we Wrocławiu z z 31 stycznia 2007 r., II AKzw
1238/06, KZS 2008, nr 2, poz.61.
2
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Materialne przesłanki warunkowego przedterminowego
zwolnienia
Materialną przesłanką warunkowego przedterminowego
zwolnienia z odbycia reszty kary jest dodatnia prognoza kryminologiczna, pojmowana w kategoriach uzasadnionego przekonania, że sprawca nie popełni ponownie przestępstwa6. Istotą każdej prognozy, a więc i kryminologicznej, jest brak
pewności, co do zaistnienia określonych zdarzeń lub zjawisk.
Warto sobie uświadomić, że pewność, co do tego, iż dana osoba nie popełni czynu zabronionego nie istnieje. Przyszłe postępowanie człowieka jest uzależnione od wielu okoliczności natury indywidualnej (endogennych) i społecznej (egzogennych),
których wystąpienie i siła wpływu nie dadzą się przewidzieć
w sposób pewny. Sąd Apelacyjny w Lublinie zwraca uwagę na
to, że: „O udzieleniu warunkowego zwolnienia decyduje pozytywna prognoza społeczno-kryminologiczna, nie zaś prognoza
penitencjarna. Prognozę społeczno-kryminologiczną formułuje zaś sąd penitencjarny, w oparciu o okoliczności wymienione
w art.77§1 k.k., i nie jest związany w tym zakresie stanowiskiem jednostki penitencjarnej”.7
Ujęte w art.77§1 kk materialne podstawy omawianej instytucji pozwalają na warunkowe zwolnienie skazanego na karę
pozbawienia wolności „tylko wówczas”, gdy jego postawa,
właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary
M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd.3, Warszawa 2010 r., s.185.
7
Postanowienie SA w Lublinie z 12 sierpnia 2009r., AKzw 688/09, Lex
nr 524006.
6
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uzasadniają przekonanie, iż skazany będzie przestrzegał porządku prawnego.8 W odróżnieniu od poprzednio obowiązującego stanu prawnego (kodeks karny z 1969 r. art. 90), odrzucone zostało wymaganie, by sąd decydujący o warunkowym
zwolnieniu, badał także osiągnięcie celów kary po częściowym jej wykonaniu. Tym samym, osiągnięcie celów w zakresie społecznego oddziaływania kary (prewencja generalna) nie
stanowi już przesłanki stosowania tej instytucji. Konstrukcja
przepisu wyraźnie eksponuje to, co się tyczy samego skazanego, a nie przedmiotowej strony przestępstwa.9
Zasadnicze zmiany warunkowego przedterminowego zwolnienia w stosunku do dawnego kodeksu karnego to:
1. rezygnacja z warunku, by „mimo niewykonania kary w całości jej cele zostały osiągnięte”;
2. wprowadzenie nowej przesłanki „postawy skazanego”, która nakazuje dokładniejsze poznanie skazanego przez administracje zakładu karnego i sądu penitencjarnego;
3. wprowadzenie zmiany słowotwórczej uzasadnienia „przypuszczenia” na „przekonanie” – postuluje, by organ orzekający był całkowicie pewien, że zastosowanie warunkowego
przedterminowego zwolnienia będzie słuszne.10
Dokonane zmiany uważa się za słuszne, gdyż wykonanie
kary pozbawienia wolności ma na celu resocjalizację, a ta
w warunkach izolacji penitencjarnej rzadko jest osiągalną. Warunkowe zwolnienie jest, więc instytucją spełniającą funkcję
wychowawczą oraz stanowi akt humanitaryzmu skierowany
do skazanego. Wymaganie spełnienia celów kary dawało podM. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd.3, Warszawa 2010 r., s.185.
9
A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna komentarz, t.I, Warszawa
2007r., s.881.
10
tamże., s.881,882.
8
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stawę do przenoszenia na grunt wykonania kary i orzekania
o warunkowym zwolnieniu także kryteriów prewencji ogólnej,
która należy do celów kary. „Było to sprzeczne z istotą instytucji warunkowego zwolnienia, która od jej powstania (system
progresywny) oparta jest na racjonalizacji indywidualno-prewencyjnej”11. Należy więc podzielić pogląd Sądu Apelacyjnego w Warszawie, że „Warunek spełnienia celów kary związanych z prewencją generalną nie należy już do kręgu przesłanek
warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jego udzielenie
uzależnione jest od przekonania sądu o pozytywnej prognozie
kryminologicznej, co do osoby skazanego”.12
Tak jednoznacznie i wprost wyrażony pogląd, co do wykładni art. 77§1 kk nie występuje w publikowanych orzeczeniach innych sądów apelacyjnych. Orzecznictwo to dowodzi jednak, że
w praktyce sądów penitencjarnych nie zawsze dostrzegane jest,
że prewencja ogólna wyeliminowana została z podstaw warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności. Słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie, że: „Ogólnoprewencyjne cele kary, w tym wzgląd na jej społeczne oddziaływanie,
są uwzględnione przy oznaczeniu wymiaru kary, a między innymi przez ustalenie warunków zwolnienia surowszych od zasadniczo przewidzianych ustawą (np.77§ kk). Nie mają one znaczenia w orzekaniu o przedterminowym zwolnieniu z kary
pozbawienia wolności, które kieruje się jedynie celami penitencjarnymi (np.77§1 kk). Charakter przestępstwa i sposób działania sprawcy mają przy tym znaczenie o tyle tylko, że ujawniając
cechy osobowości sprawcy, wskazują zakres badania jego poprawy w trakcie odbywania kary”.13
A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego, Warszawa 2010 r., s. 242.
Postanowienie SA w Warszawie z 6.10.1998 r., IIAKz 14/98, KZS
1998, nr.3, poz.28.
13
Postanowienie SA z dnia 29.10.1999 r. – II AKz 441/99, KZS 1999,
Nr 10(106), poz.43.
11
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Udzielając aprobaty wyrażonemu poglądowi w tym postanowieniu, zauważyć wypada, że ustawa nie operuje pojęciami
„charakter przestępstwa i sposób działania sprawcy” oraz „cechy osobowości sprawcy”. Tylko w sposób dorozumiany można
przyjąć, że pojęcia te użyte zostały zamiast ustawowo określonych przesłanek prognozowania. Prawnomaterialny charakter
przepisu art.77§1 kk zwraca uwagę, aby odwołanie się do jego
treści było wystarczająco precyzyjne i nie wywoływało
wątpliwości.
Opisany powyżej komentarz odnieść można również do innego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w którym czytamy: „Pozytywna prognoza kryminalna, warunkująca
udzielenie przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności, wynika nie tylko z zachowania się
skazanego w trakcie odbywania kary, ale i cech osobowości,
które przejawił, popełniając przestępstwo. Dla ustalenia ich
nie wystarczy sama kwalifikacja prawna przestępstwa; niezbędne jest rozważyć treść materialną przestępstwa, a w szczególności elementy strony podmiotowej przestępstwa i czynności wykonawcze skazanego”.14
Także w tym cytowanym postanowieniu nie zostały
uwzględnione rygory języka prawnego i prawniczego, co
może doprowadzić do wątpliwości czy sąd prawidłowo interpretuje treść art.77§1 kk. Wymóg przestrzegania tych rygorów
wynika w szczególności z ogólnych zasad stosowania prawa.
Nie można też nie brać pod uwagę tego, że adresatem treści
orzeczenia jest skazany, dla którego takie określenia jak „treść
materialna przestępstwa”, elementy strony podmiotowej przestępstwa” oraz „czynności wykonawcze skazanego” mogą być
kompletnie niezrozumiałe.
Postanowienie SA w Krakowie z 26.11.1998r., II AKz 87/98, Prok.
i Pr. 1998, nr 4, poz.16.
14
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Część przesłanek z art.77§1 kk stanowi powtórzenie
z art. 53§2 kk, w tym, co dotyczy zasad wymiaru kary i środków karnych. Dla jasności warto przytoczyć część art.53§2:
„Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności (…) właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po popełnieniu
(…)”. Wypada przyjąć, że to powtórzenie nie jest przypadkowe. Warunkowe zwolnienie na podstawie art..77§1 kk jest instytucją z problematyki kary. Sąd penitencjarny, orzekając
o skróceniu jej wykonania, powinien ponownie rozważyć te
same okoliczności, jakie znajdowały się u podstaw wymierzenia kary. Oczywiście podczas odbywania przez skazanego
kary mogły nastąpić nowe okoliczności.
Skoro art.77§1 kk doprowadza do zawężenia zakresu przesłanek warunkowego zwolnienia, w porównaniu z zakresem
przesłanek wymiaru kary, nie można stosować do niego wykładni rozszerzającej, poprzez włączenie wszystkich przesłanek z art.53§2 kk. Te merytoryczne przesłanki, zawarte
w art. 77§1 kk muszą wystąpić kumulatywnie. Taki pogląd
wyraża Sąd Apelacyjny w Lublinie: „dodatnia prognoza kryminologiczna powinna być rezultatem kumulatywnej oceny
wszystkich kryteriów zawartych w przepisie dopuszczającym
skorzystanie przez skazanego z instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia”.15
Poddając analizie treść art.77§1 kk należy zadać pytanie,
czy wartość wymienionych w tym przepisie materialnych
przesłanek stanowiących podstawę prognozy kryminologicznej jest jednakowa, czy też niektóre z nich stanowią przesłanki
priorytetowe, wiodące. Wypowiedziane na ten temat w doktryPostanowienie SA w Lublinie z 24.04.2010 r. II AKzw 291/10, Lex
nr 734121.
15
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nie poglądy są zróżnicowane. W orzecznictwie zwraca się
uwagę na to, że wszystkie przesłanki przyjęcia pozytywnej
prognozy kryminologicznej, wymienione w art.77§1 kk, mają
jednakowe znaczenie.16
Niektóre wypowiedzi zdają się preferować okoliczności popełnienia przestępstwa jako podstawę prognozowania o przyszłym zachowaniu skazanego.17
Innego zdania jest Andrzej Marek, który twierdzi, że takie
czynniki jak dotychczasowe życie skazanego, sposób życia
i okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie się
bezpośrednio po jego popełnieniu sąd orzekający uwzględnił
przy wymiarze kary, i byłoby mało logiczne, gdyby te same
okoliczności miały odgrywać decydującą role na etapie wykonywania kary. Mogą one mieć jedynie znaczenie pomocnicze,
natomiast głównym kryterium oceny, czy skazany zasługuje
na warunkowe zwolnienie jest jego zachowanie w czasie odbywania kary.18
Postawa skazanego obejmuje nabyte przez człowieka
względnie trwałe składniki osobowości, wyrażające się
w określonym, stereotypowym zachowaniu wobec określonych osób, sytuacji itp.19 Ważne znaczenie ma stosunek skazanego do popełnionego przestępstwa i do osoby pokrzywdzonej. Stwierdzenie, czy w czasie odbywania kary skazany
przedsiębrał działania, zmierzające do zniwelowania skutków
popełnionego przestępstwa, np. pisemne przeproszenie pokrzywdzonego, wynagrodzenie szkody, jest bardzo istotne.
Postanowienie SA w Lublinie z 31.12.2007 r., II Akzw 523/08, KZS
2008, nr.5, poz.85.
17
A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna komentarz, t.I, Warszawa
2007r., s.884.
18
A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego, Warszawa 2010 r., s.243.
19
Leksykon PWN – Warszawa 1972r., s.926.
16
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W tej kwestii Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał postanowienie: „Osobiste inicjatywy skazanego w podejmowaniu działań
świadczących o jego poprawie należy uznawać za szczególnie
doniosłe dla powzięcia przekonania co do spełnienia celów
kary, istotnych dla przedterminowego zwolnienia z reszty kary
pozbawienia wolności (np.77§1k.k).20 Do postawy skazanego
należeć będzie również wykonywanie pracy zarobkowej czy
wywiązywanie się z nałożonych na niego obowiązków.
Na temat postawy skazanego wypowiedział się również
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który wydał następujące postanowienie: „Postawa skazanego jest to jego stosunek wobec
norm i reguł społecznych oraz mniej lub bardziej widoczna
skłonność do naruszania dóbr prawem chronionych. Fakt, że
skazany po raz kolejny narusza porządek prawny, ponownie
dopuszcza się podobnego przestępstwa umyślnego, mimo
wcześniejszego warunkowego przedterminowego zwolnienia,
bezpośrednio rzutuje na ocenę jego postawy, a ta z kolei nie
może być pomijana przy konstruowaniu prognozy
społeczno-kryminologicznej”.21
Sąd Apelacyjny w Łodzi w jednym ze swoich uzasadnień
do postanowień wywodził, że kolejność, w jakiej ustawodawca wymienia przywołane okoliczności nie jest przypadkowa,
czyli ustalił hierarchię.22 Podważając takie ujęcie, wystarczy
zauważyć, że ustawodawca w art. 77§1 kk w sposób logiczny
sytuuje opisywany stan w trzech płaszczyznach : charakterystyka, cechy osoby przed popełnieniem przestępstwa, sytuacja
Postanowienie SA w Krakowie z 16 września 1999r., II AKz 385/99,
Prok. i Pr. 2000, nr 1, poz.23,dodatek.
21
Postanowienie SA we Wrocławiu z 12.01.2005 r., II AKzw 116/04,
OSA 2005, nr 8, poz.54.
22
Uzasadnienie do postanowienia SA w Łodzi z dnia 20.10.1998 r.,
niepublikowane.
20
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związana z okolicznościami występującymi w czasie czynu
i bezpośrednio po nim oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, nie
wskazując, aby którąkolwiek z zawartych w tym przepisie
przesłanek, była wiodąca czy priorytetowa. Ustawodawca
traktuje je na równi, a kolejność, w jakiej zostały umieszczone
jest bez znaczenia.23 Szukanie w technicznej systematyce hierarchii ważności materialnych przesłanek nie znajduje żadnego uzasadnienia. Identyczne stanowisko zajmuje Sąd Apelacyjny w Lublinie: „Żadna z okoliczności wymienionych
w np.77§1 kk nie ma znaczenia przesądzającego dla ustalenia
prognozy kryminologicznej, ale wszystkie one mają równe
znaczenie i łącznie powinny być podstawą ukształtowania
przekonania sądu.24
Po analizie opisywanego przepisu, nasuwa się spostrzeżenie, że zdarzają się przypadki, w których wszystkie przesłanki
orzekania o warunkowym zwolnieniu, w różnym stopniu, były
już przedmiotem analizy sądu w procesie wyrokowania. Kolejna gruntowna i wszechstronna analiza tych przesłanek dokonana przez sąd penitencjarny mogłaby rodzić niebezpieczną
tendencję w postaci prób weryfikacji bądź wręcz poprawienia
wyroków sądowych w postępowaniu wykonawczym. Z przypadkiem takim można by mieć do czynienia, gdyby sąd penitencjarny oceniając treść wyroku z punktu widzenia tych przesłanek z art.77§1 kk, które zostały wzięte pod uwagę przy
wyrokowaniu, uznał, że wyrok ubiegającego się o warunkowe
zwolnienie skazanego jest zbyt łagodny. Powstanie takich
A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna komentarz, t.I, Warszawa
2007r., s.882.
24
Postanowienie SA w Lublinie z 31 grudnia 2007r., IIAKzw 1083/07,
KZS 2008, nr 5, poz.85.
23
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przypadków mogłoby wypaczyć sens instytucji warunkowego
przedterminowego zwolnienia. Nieodzowne staje się, ustalenie, w jakim stopniu przesłanki na podstawie, których sąd wymierzył karę, są następnie uwzględnione w postępowaniu
o warunkowe zwolnienie.25
Formalne przesłanki warunkowego przedterminowego
zwolnienia
Ustawa nowelizująca kodeks karny z dnia 15 listopada
2009 r. zmieniła pierwotne znaczenie art. 78§1 i 2, który otrzymał nowe brzmienie 8 czerwca 2010r. Zgodnie z nowo obowiązującym przepisem co do zasady skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Surowsze
wymagania ustawy są skierowane do recydywistów specjalnych zwykłych (art.64§1 k.k.) warunkowe przedterminowe
zwolnienie możliwe jest po odbyciu 2/3 kary. W przypadku
multirecydiwistów, którzy uczynili sobie stałe źródło dochodu
z popełnienia przestępstw lub popełnili przestępstwo o charakterze terrorystycznym, można stosować przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary26. Wprowadzone zmiany
do obowiązującego kodeksu karnego polegają na rezygnacji
z określenia minimalnych „sztywnych” okresów kary pozbawienia wolności, których odbycie otwiera możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia, z pozostawieniem jedynie okresów określonych ułamkowo.
A. Zoll(w:) K. Buchała, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do
art.1-116 kk, Zakamycze 1998r., s.535-536.
26
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne część ogólna, Kraków
2010r., s.491.
25
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Przy stosowaniu formalnych przesłanek należy podzielić pogląd Sądu Apelacyjnego w Lublinie: „Warunkowe przedterminowe zwolnienie wymaga kumulatywnego spełnienia zarówno
przesłanek formalnych, jak i merytorycznych (tj. pozytywnej
prognozy kryminologicznej określonej w art.77), z tym że niespełnienie przesłanek formalnych zamyka możliwość rozważania przez sąd czy zachodzą przesłanki merytoryczne”.27
Formalny charakter przesłanek wynika stąd, iż niezależnie
od oceny prognozy społecznej skazanego musi on odbyć określoną część kary, aby ta prognoza mogła zostać oceniona. Warunek ten to sine qua non wszczęcia postępowania w przedmiocie warunkowego zwolnienia.
Okres ten wyznaczony jest dwoma istotnymi elementami:
– wymiarem orzeczonej kary pozbawienia wolności
– czasem efektywnego jej wykonywania.
Kodeks karny rezygnuje z licznych kryteriów różnicujących, które mogłyby mieć wpływ na zastosowanie instytucji
warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Zalicza się do nich:
– charakter przestępstwa, czyli czy było to umyślne czy nieumyślne dokonanie czynu zabronionego przez skazanego
– wiek sprawcy
– płeć sprawcy
Za kryterium pomocnicze kodeks przyjął, że przy orzekaniu o warunkowym przedterminowym zwolnieniu sąd bierze
pod uwagę przynależność skazanego do określonej kategorii
sprawców, którzy byli już karani.
Przesłanki formalne nie są jednak pozbawione uzasadnienia
materialnego. Okres efektywnego odbywania kary pozbawiePostanowienie SA w Lublinie z 2 grudnia 1998r., II AKz 10/98, KZS
1999, nr 4, poz.84.
27
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nia wolności, który jest niezbędny do stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia, ma nie tylko spełniać zadania kary w zakresie prewencji indywidualnej, ale służyć
pozostałym celom kary.28 Takie materialne uzasadnienie znajdujemy w art.77§2 k.k., który mówi o możliwości wyznaczenia surowszego ograniczenia do skorzystania przez skazanego
z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art.78k.k.29
To surowsze ograniczenie stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia może nastąpić tylko w szczególnie
uzasadnionych wypadkach30. Pojecie „szczególnie uzasadniony wypadek” jest oczywiście pojęciem ocennym. Będzie ono
z pewnością przedmiotem wykładni sądowej, gdyż sąd jest zobligowany do wykazania w uzasadnieniu wyroku, że w sprawie ma miejsce ów „szczególnie uzasadniony wypadek”. Wymiar kar z zastosowaniem art.77§2 k.k. może być przedmiotem
zarzutu apelacyjnego z powodu „rażącej niewspółmierności
kary” (art.438 pkt.4 kpk), co powinno sprzyjać kształtowaniu
praktyki sądowej w przedmiocie stosowania tego przepisu.
Art.77§2 kk nie dopuszcza wyłączenia przez sąd w wyroku
zastosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Ma to istotne znaczenie w przypadku dożywotniej kary pozbawienia wolności, dla której warunkowe przedterminowe zwolnienie może być dokonane po odbyciu 25 lat (art.78§3 kk).
Wprowadzenie w tym wypadku dalszego zaostrzenia musi być
dokonane bardzo rozważnie. Należy mieć na uwadze, że określenie surowszych ograniczeń do skorzystania przez skazanego z warunkowego przedterminowego zwolnienia niż ograniA. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna komentarz, t.I, Warszawa
2007r., 890.
29
tamże, s.890.
30
S. Pawela, Prawo karne wykonawcze zarys wykładu, wyd.2, Warszawa 2007 r., s.231.
28
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czenie przewidziane w przepisach art.78 kk nie może iść zbyt
daleko, w tym sensie, iż dochodziłoby wówczas do rażących
dysproporcji pomiędzy częścią kary objętą warunkowym
zwolnieniem a czasem trwania okresu próby, co nie pozostawałoby też bez wpływu na skuteczność dozoru sprawowanego
nad zwolnionym przez kuratora sądowego. Dlatego zgodnie
z zasadą humanitaryzmu ujętą w art.3 kk i z poszanowaniem
godności człowieka zaostrzenie takie nie powinno przekraczać
30 lat przy dożywotnim skazaniu.
Postanowienie w przedmiocie zastosowania ograniczeń
musi być zawarte w treści wyroku skazującego i jest zaskarżalne na ogólnych zasadach.
Podmioty uprawnione do wszczęcia postępowania
karnego w przedmiocie
warunkowego przedterminowego zwolnienia
Na podstawie art.19§1 i art.161§2 kkw o warunkowym
zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na wniosek, który złożył:
– prokurator;
– sam skazany;
– obrońca lub pełnomocnik skazanego;
– dyrektor zakładu karnego, w którym skazany odbywa karę;
– sądowy kurator zawodowy wyznaczony do wypełniania zadań w określonym zakładzie karnym;
– oraz z urzędu.31
Jedną z najistotniejszych zmian, jakich dokonał kkw
z 1997 r. w przepisach normujących wszczynanie tego postęH. Machel: „Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna”,
Gdańsk 2003 r., s.288.
31
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powania incydentalnego, jest wprowadzenie do postępowania
dotyczącego warunkowego zwolnienia instytucji kuratora sądowego, któremu przysługuje prawo składania wniosków
o zwolnienie.32
W art.19§1 kkw ujęta jest zasada ograniczonej skargowości. Upoważnia ona do pierwszeństwa wszczynania tego postępowania stronom, a dopiero w dalszej kolejności przewiduje możliwość wszczęcia z urzędu. Rozwiązanie to powinno
mobilizować strony do zwiększonej aktywności w postępowaniu wykonawczym, a przez to powinno również wpływać na
pobudzanie aktywności skazanego wobec obowiązków ciążących na nim z mocy orzeczenia o warunkowym zwolnieniu.
Wnioski które są składane o warunkowe zwolnienie przez
inne osoby sąd pozostawia bez rozpoznania, a decyzje w tym
przedmiocie w postaci zarządzenia podejmuje przewodniczący wydziału lub upoważniony sędzia. Natomiast organ, do
którego taki wniosek wpłynął, może go potraktować jako
czynność sygnalizacyjną. W końcu po ustaleniu stanowiska
skazanego, sąd może rozważyć kwestie orzeczenia z urzędu.
Kodeks karny wykonawczy nie wskazał warunków formalnych, jakie powinien zawierać wniosek o wszczęcie tego postępowania incydentalnego. Zgodnie z art.1§2 kkw mają tu zastosowanie odpowiednie przepisy kpk, a zwłaszcza art.119§1
kpk określający warunki formalne każdego pisma procesowego oraz art.120 kpk stanowiący o trybie postępowania sądu,
gdy wniosek nie odpowiada warunkom formalnym. Należy
w tym miejscu dodać, że wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie na podstawie szczególnej regulacji zawartej
w art. 19§2 kkw może być zgłoszony na piśmie lub ustnie.
J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, wyd.3, a Wolters Kulwer business 2006 r., s. 167.
32
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Jednakże w przypadku ustnego zgłoszenia na sądzie penitencjarnym ciąży obowiązek spisania protokołu.33
Wnioski złożone przez skazanego lub jego obrońcę podlegają opłacie, natomiast inne legitymowane do tego podmioty
opłat nie uiszczają. Skazany może być zwolniony z opłat w całości lub części, jeżeli wykaże, że ze względu na jego sytuację
rodzinną, majątkową i wysokość dochodów byłoby to dla niego zbyt uciążliwe.
Wnioski składane przez organy wykonujące karę, tj. dyrektora zakładu karnego, sądowego kuratora zawodowego oraz
prokuratora, powinny uwzględniać: wymagania ustawowe zawarte w art.77-81 kk, uzasadnienie merytoryczne, a także propozycje co do okresu próby, nałożenia obowiązków bądź warunków oddania pod dozór. Dołączyć do nich należy wszelkie
inne dokumenty mające znaczenie dla orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz opinię administracji zakładu karnego
o skazanym. Zakład karny jest zobligowany sporządzić szczegółową opinię o skazanym w wypadku złożenia wniosku przez
któregokolwiek z uprawnionych podmiotów oraz na żądanie
sądu. Wydana opinia jest oparta na codziennej obserwacji skazanego, przedstawia rezultaty stosowanych metod resocjalizacyjnych, stanowi ocenę postępowania skazanego i określa stanowisko administracji zakładu karnego co do celowości
udzielenia warunkowego zwolnienia. Takie opinie powinny
być należycie udokumentowane i w miarę możliwości uzupełnione opinią psychologa lub lekarza.
Zwrócić uwagę należy na to, że w głównej mierze od poszczególnych sformułowań opinii będzie zależeć postawienie
właściwej prognozy kryminologicznej, dotyczącej przypuszS. Lelental, Kodeks karny wykonawczy komentarz, wyd.3, Warszawa
2010r., s.98.
33
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czalnego zachowania się skazanego po warunkowym zwolnieniu. Ponadto opinia o osobie skazanego ma ogromne znaczenie procesowe, może być silnym argumentem w przypadku
złożenia zażalenia na orzeczenie udzielające lub odmawiające
warunkowego zwolnienia.
Summary
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie materialnych i formalnych przesłanek warunkowego przedterminowego zwolnienia a w szczególności najważniejszego kryterium
jakim jest zachowanie skazanego w czasie odbywania kary.
Ponadto wskazano rolę podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania karnego w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.
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Wstęp
Po wejściu w życie dekretu Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych organy państwowe często
postępowały niezgodnie z porządkiem prawnym w zakresie
stosowania tego aktu, posługując się w procedurze niesprawdzonymi informacjami oraz podejmując próby bezprawnego
ingerowania w proces zwalniania ze stanowisk kościelnych.
Nowy dekret, w porównaniu z poprzednimi uregulowaniami
prawnymi, był mniej restrykcyjny w stosunku do osób duchownych Kościoła katolickiego w Polsce. Jednak władze komunistyczne nadal wykorzystywały zawarte w nim normy do
kontrolowania działalności duchownych. Organy państwa
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych skupiały się na
uniemożliwianiu mianowania na stanowiska proboszczów
i administratorów parafii osób, które uważały za nieprzychylne
ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W wielu przypadkach władze administracyjne nie zamieszczały faktycznych i prawnych uzasadnień swych negatywnych decyzji. Takie postępowanie często uniemożliwiało wykorzystanie trybu
odwoławczego i rozstrzygnięcie rozbieżności na drodze porozumienia władzy kościelnej z Rządem PRL, co przewidywał
art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.
Władze państwowe podejmowały próby blokowania nominacji proboszczów i administratorów parafii także poprzez
wzywanie kandydatów proponowanych na stanowiska kościelne i przesłuchiwaniu ich w celu ustalenia, czy zobowiążą
się do przedkładania administracji państwowej sprawozdań
z nauki religii i prowadzenia księgi inwentarzowej. Od złożonych deklaracji uzależniano wydanie zgody na objęcie stanowiska. Konferencja Episkopatu Polski w latach pięćdziesią364
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tych i sześćdziesiątych konsekwentnie przeciwstawiała się
niezgodnym z obowiązującym prawem praktykom.
Artykuł ma na celu przedstawienie działań podejmowanych
przez Konferencję Episkopatu Polski w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w związku z wykonywaniem postanowień dekretu Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
1. Stan prawny obowiązujący w latach siedemdziesiątych
na podstawie dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.
W latach siedemdziesiątych nadal obowiązywał stan prawny dotyczący obsadzania i organizowania stanowisk kościelnych określony w dekrecie z dnia 31 grudnia 1956 r.1 Według
powyższych przepisów tworzenie, przekształcanie i znoszenie
oraz ustalanie granic diecezji, parafii i ich siedzib wymagało
porozumienia z właściwymi organami państwowymi.2 W przypadku, gdy uprawniony organ administracji państwowej
w określonym terminie nie zgłaszał zastrzeżeń, uznawano, że
wyraził zgodę.3 Instytucją państwową właściwą do zgłaszania
zastrzeżeń wobec osób mianowanych na stanowiska arcybiskupów, biskupów diecezjalnych i koadiutorów z prawem następstwa był Rząd PRL, a przy mianowaniu proboszczów i administratorów parafii prezydia poszczególnych wojewódzkich
rad narodowych. W przypadku wystąpienia rozbieżności stanowisk wobec zgłaszanych kandydatów na stanowiska kościelne, rozstrzygnięcie miało nastąpić w drodze porozumienia
Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
2
Art. 1, tamże.
3
Art. 2, tamże.
1
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władzy kościelnej z Rządem PRL.4 Motywem przedstawienia
zastrzeżeń mogła być szkodliwa dla Państwa działalność duchownego, co w konsekwencji mogło skutkować uruchomieniem trybu usunięcia takiej osoby z zajmowanego stanowiska
zgodnie z art. 7 dekretu.5 Osoby mianowane na stanowiska kościelne były zobowiązane do złożenia przed ich objęciem „ślubowania” na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.6
W dniu 9 grudnia 1973 r. weszła w życie ustawa z dnia
22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych,
tym samym wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.7 Nadal obowiązywał Kodeks
postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
Wymienione akty prawne miały zastosowanie przy wykonywaniu przepisów dekretu Rady Państwa z dnia 31 grudnia
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.8
2. Działania Konferencji Episkopatu Polski w związku
ze stosowaniem dekretu z końca grudnia 1956 r.
Działania podejmowane przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z wykonywaniem dekretu Rady Państwa z dnia
Art. 5, tamże.
Art. 7, tamże.
6
Art. 6, tamże. Treść roty „ślubowania” była następująca: „Ślubuję
uroczyście dochować wierności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przestrzegać jej porządku prawnego i nie przedsiębrać niczego, co mogłoby zagrażać dobru Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.” – Tamże.
7
Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych, Dz. U. 1973, Nr 47, poz. 276.
8
Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1960, Nr 30,
poz. 168.
4
5
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31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych w latach siedemdziesiątych dotyczyły przede
wszystkim mianowania proboszczów i administratorów parafii. Strona kościelna wykazywała też niekonstytucyjność tego
aktu prawnego i jego sprzeczność z prawem Kościoła powszechnego oraz postulowała wprowadzenie zmian w treści
„ślubowania” osób obejmujących stanowiska kościelne.
2.1. Mianowanie proboszczów i administratorów parafii

W dniu 27 kwietnia 1970 r. Aleksander Skarżyński, ówczesny dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań zaproponował biskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski, aby sprawy zgłaszane
przez biskupów ordynariuszy na podstawie art. 5 ust. 3 dekretu
Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r.9 do Komisji Wspólnej
przedstawicieli Rządu i Episkopatu były rozstrzygane przez
dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań i sekretarza generalnego
Konferencji Episkopat Polski. Biskup Dąbrowski, powołując
się na decyzję podjętą podczas 119. Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, kategorycznie sprzeciwił się temu
rozwiązaniu i podkreślił, że tego typu kwestiami powinna zajmować się Komisja Wspólna. Biskup zaznaczył, że kierowane
do niej w tym trybie sprawy są wyjątkowej wagi i pochodzą
z rozbieżności stanowisk w kwestiach ustalanych na niższym
szczeblu, a w trybie drugiej instancji dyrektor Urzędu do
Spraw Wyznań brał już udział w wydawaniu decyzji. W świeArt. 5 ust. 3 dekretu brzmiał następująco: „3. W razie rozbieżności
stanowisk wskutek zgłoszonego zastrzeżenia ostateczne rozstrzygnięcie następuje w drodze porozumienia zwierzchniego organu kościelnego z Rządem”. Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych, Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
9
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tle art. 21 § 1 pkt 5 i art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego ponowne uczestniczenie dyrektora Urzędu do
Spraw Wyznań nie jest prawnie możliwe.10
Na początku lipca tego samego roku biskup Bronisław Dąbrowski ponownie zwrócił się pisemnie do dyrektora Urzędu
do Spraw Wyznań. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu zakomunikował, że jest w posiadaniu odpisu listu skierowanego w końcu czerwca 1970 r. przez dyrektora Urzędu do
Spraw Wyznań do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, w którym
znalazło się stwierdzenie, że „Sekretarz Episkopatu w piśmie
z dn. 20.IV.1970 r., L.dz. 39/348/70 – odrzucił propozycję załatwiania tego rodzaju spraw w trybie ustalonym w 1957 r.
przez Komisję Wspólną”.11 W związku z zaistniałymi faktami
biskup wystąpił z prośbą o zapoznanie go „z tym «trybem załatwiania» ustalonym rzekomo w 1957 r. przez Komisję
Wspólną”12 oraz o ścisłe i obiektywne przedstawianie w pismach urzędowych ustaleń powziętych w wyniku dwustronnych kontaktów na szczeblu Urzędu do Spraw Wyznań i Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.13 W odpowiedzi
Pismo. Bp B. Dąbrowski do A. Skarżyńskiego. Warszawa, 20-051970 (L.dz. 3g/348/70, uwierzytelniony odpis). Archiwum Konferencji
Episkopatu Polski – adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015
Warszawa (skrót: AKEP), sygn. Archiwum 1969-1979 (skrót: II) 10. 119.
Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się od dnia 4 do
6 maja 1970 r. we Wrocławiu. Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu
Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski.
AKEP, sygn. Archiwum 1945-1969 (skrót: I) 0130/III, s. VI 4. Zob. Art. 21
§ 1 pkt 5 i art. 162, Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1960,
Nr 30, poz. 168.
11
Pismo. Bp B. Dąbrowski do A. Skarżyńskiego. Warszawa, 07-071970 (L.dz. 3g/544/70, uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. II 10.
12
Tamże.
13
Tamże.
10
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dyrektor Skarżyński krótko i lakonicznie stwierdził, że biskupowi Dąbrowskiemu „powinno być wiadomo, Komisja Wspólna w 1957 r. ustaliła, że sprawy mianowania proboszczów
i administratorów parafii, rozpatrywane w trybie art. 5 ust. 3
dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. – załatwiać będą szef Urzędu
do Spraw Wyznań i Sekretarz Episkopatu”.14 W piśmie z dnia
4 września 1970 r., skierowanym do dyrektora Urzędu do
Spraw Wyznań, biskup Dąbrowski kategorycznie stwierdził,
że nie są mu znane ustalenia Komisji Wspólnej z 1957 r., na
które powołuje się dyrektor Skarżyński, a w Sekretariacie nie
ma śladu takich ustaleń. Dalej sekretarz generalny Konferencji
Episkopatu powołał się na pisma Urzędu do Spraw Wyznań
z września 1967, czerwca 1969 i kwietnia 1970 r., w których
stwierdzano – po pierwsze – że rozpatrywane sprawy mogą
być wnoszone do obrad Komisji Wspólnej przez przedstawicieli Episkopatu, po drugie – że przepisy dekretu nie przewidują dalszego postępowania, i – po trzecie – że dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań oświadczył, iż jest upoważniony do
składania propozycji wspólnego rozpatrywania spraw z sekretarzem Episkopatu, co spotkało się z brakiem zgody ze strony
autora, odwołującego się do decyzji Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu.15
W korespondencji z końca października 1970 r., kierowanej
do sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu, dyrektor
Urzędu do Spraw Wyznań po raz kolejny z naciskiem podkreślił, że Komisja Wspólna ustaliła w 1957 r. tryb postępowania,
w którym sprawy objęte art. 5 ust. 3 dekretu Rady Państwa
z końca 1956 r. miały być rozpatrywane w trybie odwoławPismo. A. Skarżyński do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 25-07-1970 (Nr. RK-5001/1/70). AKEP, sygn. II 10.
15
Pismo. Bp B. Dąbrowski do A. Skarżyńskiego. Warszawa, 04-09-1970 (L.dz. 3g/687/70, uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. II 10.
14
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czym przez dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań i sekretarza
generalnego Konferencji Episkopatu. Aleksander Skarżyński
nie przedstawił jednak w tej kwestii żadnych dowodów, podtrzymał swoją poprzednią propozycję, zaznaczając, iż do chwili jej przyjęcia przez stronę kościelną, sprawy będą przekazywane do decyzji wiceprezesowi Rady Ministrów. Dyrektor
Urzędu zaznaczył, że art. 4 dekretu o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych przewiduje, że brak zastrzeżeń
organu państwowego musi być uzyskany przed nominacją
proboszcza lub administratora diecezji, co jego zdaniem
w wielu przypadkach nie było przestrzegane, gdyż utrzymywano stan tymczasowy polegający na powierzaniu wikariuszom tymczasowego zarządu parafii. Dyrektor Skarżyński wezwał stronę kościelną do zaprzestania tego rodzaju praktyk
i wypełniania wyżej wymienionego dekretu.16
Po upływie miesiąca biskup Dąbrowski ustosunkował się
do powyższego przedłożenia dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 27 października 1970 r. Na wstępie pisma stwierdził, że nie otrzymał dowodów w formie protokołów świadczących o tym, że Komisja Wspólna w 1957 r. podjęła
jakiekolwiek wiążące decyzje przekazania uprawnień określonych w art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. dyrektorowi Urzędu do Spraw Wyznań i sekretarzowi generalnemu
Konferencji Episkopatu. Biskup Dąbrowski zaznaczył, że we
wszystkich posiedzeniach Komisji Wspólnej uczestniczył ówczesny sekretarz Konferencji Episkopatu, bp Zygmunt Choromański, który nie odnotował podjęcia decyzji przez Komisję
Wspólną w tym zakresie ani też ustnie nie przekazał takich informacji biskupowi Dąbrowskiemu, który wówczas był jego
Pismo. A. Skarżyński do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 27-10-1970 (Nr. RK-5001/1/70). AKEP, sygn. II 10.
16
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najbliższym współpracownikiem. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu podkreślił, że decyzje wiceprezesa Rady Ministrów w tych sprawach nie spełniają przesłanek zawartych
w art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.17 Dalej biskup w imieniu Episkopatu Polski stwierdził, że nie można przyjąć „jako
uzasadnionych prawnie, faktycznie zgłoszonych zastrzeżeń
przez władze wojewódzkie przeciwko kandydatom przedstawianym na stanowiska kościelne, które są fikcyjne, bo nie dotyczą osobistej działalności przedstawianego duchownego”.18
W ten sposób formułowane zastrzeżenia nie mają podstawy
prawnej w wyżej przytoczonym dekrecie ani w innych obowiązujących ustawach, ale oparte są na subiektywnej wykładni
obowiązujących przepisów. Zdaniem sekretarza Konferencji
Episkopatu czyni się to w celu bezpodstawnego obarczenia
winą zainteresowanych. Takie praktyki są sprzeczne z art. 4
i 33 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i art. 4
Kodeksu postępowania administracyjnego.19 W związku
z przyjętym przez władze państwowe trybem postępowania,
nie jest możliwe znalezienie kandydata bez zastrzeżeń na stanowisko proboszcza czy administratora parafii. W takich sytuacjach prawo Kościoła powszechnego nakazuje wyznaczenie
wikariusza, który tymczasowo będzie zarządzał parafią. Biskup Dąbrowski stanowczo stwierdził, że interpretacja art. 4
dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., stosowana przez państwowe
Pismo. Bp B. Dąbrowski do A. Skarżyńskiego. Warszawa, 26-11-1970 (L.dz. 3g/869/70, uwierzytelniony odpis). AKEP, sygn. II 10, s. 1.
18
Tamże, s. 2.
19
Tamże. Zob. Art. 4 i 33, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz. U.
1952, Nr 33, poz. 232; zob. art. 4, Kodeks postępowania administracyjnego,
Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168.
17
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władze administracyjne, jest niezgodna z prawem i utrudnia
legalną działalność administracji kościelnej. Zdaniem sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu kontynuowanie przez
władze dotychczasowych praktyk i zgłaszanie zastrzeżeń do
kandydatów na stanowiska proboszczów i administratorów parafii na podstawie tego, że kandydaci nie prowadzą księgi inwentarza i nie składają sprawozdań władzom oświatowym
z nauki religii, doprowadzi do sytuacji, że w ogóle nie będzie
można znaleźć „odpowiednich” kandydatów na stanowiska
proboszczów i administratorów parafii20. Pismo to zostało podpisane przez biskupa Dąbrowskiego z adnotacją: „Z upoważnienia 122 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski”.21
W powyżej przedstawionych kwestiach, jak się wydaje,
strony pozostały na swoich stanowiskach, gdyż biskup Dąbrowski w połowie 1973 r. wystosował pismo do Józefa Tejchmy, wiceprezesa Rady Ministrów, w którym stwierdził, że
interpretacja art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., dokonywana przez Urząd do Spraw Wyznań, jest pozbawiona
podstawy prawnej. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu podkreślił, że chociaż w art. 5 ust. 3 dekretu nie precyzuje
się trybu postępowania, to jednak mówi się o „porozumieniu”
zwierzchniego organu kościelnego z Rządem. Zdaniem strony
kościelnej zbędne jest tu ustalanie specjalnego trybu postępowania, tym bardziej, że poprzednio załatwianie tego typu
spraw leżało w gestii Komisji Wspólnej. Konferencja Episkopatu Polski jako zwierzchni organ kościelny przekazała swe
uprawnienia w tym względzie Komisji Wspólnej. W związku
Tamże, s. 2-3.
Tamże, s. 3. Biskupi obradowali na 122. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 25 i 26 listopada 1970 r.
Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz
Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski. AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI 4.
20
21
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z powyższym decyzje podejmowane w tych sprawach przez
Komisję Wspólną wypełniałyby przesłanki zapisane w art. 5
ust. 3 dekretu.22
W połowie października 1973 r. na przedłożenie biskupa Dąbrowskiego w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzielił Józef Pietrusiński, dyrektor biura, który stwierdził,
że Józef Tejchma „zaakceptował dotychczasowy tryb postępowania w sprawach dotyczących przypadków przewidzianych
w art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych”.23 W uzasadnieniu autor
pisma zaznaczył, że „w latach 1957-1961 sprawy tego rodzaju
były rozpatrywane z upoważnienia Komisji Wspólnej dwuosobowo przez ówczesnego szefa Urzędu do Spraw Wyznań i Sekretarza Episkopatu”.24 Następnie władze przyjęły praktykę, że
tego rodzaju sprawy będzie rozpatrywał w imieniu Rządu właściwy merytorycznie wiceprezes Rady Ministrów, uznawszy, że
taki tryb nie jest sprzeczny z art. 5 ust. 3 dekretu.25
Kolejną interwencję u władz komunistycznych podjął
w końcu stycznia 1974 r. kard. Stefan Wyszyński, przewodniczący Konferencji Episkopatu, prymas Polski. W piśmie wystosowanym do Piotra Jaroszewicza, prezesa Rady Ministrów
przedstawił bezskuteczne działania Sekretariatu Konferencji
Episkopatu i odpowiedzi udzielane przez Urząd do Spraw Wyznań i kancelarię Józefa Tejchmy, wiceprezesa Rady Ministrów. Prymas Polski stanowczo stwierdził, że Konferencja
Episkopatu nie może się zgodzić z zajmowanym dotychczas
Pismo. Bp B. Dąbrowski do J. Tejchmy. Warszawa, 20-07-1973
(L.dz. II/g/703/73, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II 10, s. 1-2.
23
Pismo. J. Pietrusiński do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 16-10-1973 (Nr I-73/M/73). AKEP, sygn. II 10.
24
Tamże.
25
Tamże.
22
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przez władze państwowe stanowiskiem w sprawie obsady stanowisk kościelnych, które ewidentnie jest niezgodne z obowiązującym w PRL porządkiem prawnym. Kardynał Wyszyński podkreślił, że racje strony kościelnej zostały podane przez
Sekretariat Episkopatu w pismach z maja, września i listopada
1970 r. oraz z lipca 1973 r. Prymas Polski z naciskiem zaznaczył, że w art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych stwierdza się,
że w razie rozbieżności stanowisk rozstrzygnięcie następuje
w drodze porozumienia zwierzchniego organu kościelnego
z Rządem. Dlatego też decyzje nie mogą być podejmowane
jednoosobowo przez wiceprezesa Rady Ministrów. Treść odpowiedniego przepisu prawnego jest wyraźna i nie budzi żadnej wątpliwości, dlatego jednostronne oświadczenie strony
rządowej, że dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań jest upoważniony do rozpatrywania tych spraw w trybie art. 5 ust. 3 wyżej
wymienionego dekretu jest pozbawione podstaw prawnych
i niezgodne z art. 21 Kodeksu postępowania administracyjnego.26 W zakończeniu kard. Wyszyński podkreślił, że „podtrzymywanie dotychczasowego trybu postępowania polegającego
na jednostronnym podejmowaniu decyzji, zamiast wymaganego dekretem dwustronnego porozumienia, nie sprzyja normalizacji stosunków między Kościołem a Państwem, wprost przeciwnie, może sprowokować Episkopat Polski do zastosowania
w stosunku do poszczególnych przepisów miary praktykowanej przez władze państwowe”.27
Na pismo prymasa Polski odpowiedział w dniu 16 marca
1974 r., z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, wicepremier
Pismo. Kard. S. Wyszyński do P. Jaroszewicza. Warszawa, 29-01-1974 (N. 228/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II 10, s. 1-3.
27
Tamże, s. 3.
26
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Józef Tejchma, który stwierdził, że realizowanie dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych odbywa się w trybie postępowania administracyjnego i kończy się wydaniem decyzji przez właściwy organ
państwowy. Po wyczerpaniu drogi odwoławczej decyzja taka
jest ostateczna i podlega wykonaniu, gdyż Kodeks postępowania administracyjnego w art. 12 określa zasadę stabilizacji decyzji ostatecznych. Oznacza to, że decyzja zachowuje moc
obowiązującą do czasu, gdy zostanie jej pozbawiona w trybie
i warunkach przewidzianych w ustawie. Zdaniem wicepremiera Tejchmy postępowanie porozumiewawcze, o którym jest
mowa w art. 5 ust. 3 wyżej wymienionego dekretu, toczy się
poza instancyjnym tokiem postępowania administracyjnego,
a ewentualne osiągnięcie porozumienia doprowadziłoby do
uchylenia ostatecznej decyzji organu państwowego. Józef Tejchma podkreślił, że wniesienie sprawy do Komisji Wspólnej
nigdy nie wstrzymywało wykonania ostatecznych decyzji organów państwowych, a przepis art. 5 ust. 3 dekretu nie określa
ani tego kto jest „zwierzchnim organem kościelnym”, ani formy i szczegółowego trybu postępowania. Wicepremier ostatecznie stwierdził, że strona państwowa nadal podtrzymuje
propozycję, aby tego typu sprawy były rozpatrywane na podstawie art. 5 ust. 3 dekretu przez dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań i sekretarza Episkopatu.28
Prymas Polski odpowiedział Józefowi Tejchmie w sierpniu
1974 r., na wstępie zaznaczając, że pismo od wicepremiera
„zawiera wiele nieścisłości i powołuje się na fakty niebyłe, co
w konsekwencji spowodowało błędne wnioski postanowiePismo. J. Tejchma do kard. S. Wyszyńskiego. Warszawa, 16-03-1974
(N. GTe 095-63/73). AKEP, sygn. II 10. Zob. art. 12, Kodeks postępowania
administracyjnego, Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168.
28
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nia”29 i nie można się zgodzić z podaną w nim wykładnią art. 5
ust 3. dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, gdyż odrzuca ona postanowienia dekretu, które nakazują ostateczne rozstrzygnięcie rozbieżności w drodze „porozumienia” między zwierzchnią władzą
kościelną i państwową. Prymas Polski podkreślił, powołując
się na stanowisko zajmowane przez Urząd do Spraw Wyznań,
że ten w przeszłości nie kwestionował działalności ani właściwości Komisji Wspólnej.30 Oprócz tego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że od wejścia w życie
wyżej wymienionego dekretu strona kościelna zawsze przyjmowała, iż „zwierzchni organ kościelny” to Konferencja Episkopatu Polski, „która przez swoich przedstawicieli występuje
w ramach działalności Komisji Wspólnej Rządu PRL i Episkopatu”.31 Taki stan faktyczny dotychczas nie był kwestionowany
przez stronę państwową. Natomiast Komisja Wspólna nigdy
nie zlecała spraw Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Stosunków
z Kościołem i Sekretarzowi Episkopatu.32 W zakończeniu pisma kard. Stefan Wyszyński poprosił o ponowne przeanalizowanie kwestii i stwierdził, że „w razie stosowania wykładni,
wg której decyzje wojewody odnośnie Kościoła i jego instytucji wydane w I instancji będą traktowane jako ostateczne, Kościół będzie to uważał za dyskryminację potępioną przez Konstytucję i liczne umowy międzynarodowe”.33
Biskupi na Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski w końcu listopada 1974 r. zostali zapoznani ze stanowiPismo. Kard. S. Wyszyński do J. Tejchmy. Warszawa, 22-08-1974
(N. 2030/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II 10, s. 1.
30
Tamże, s. 1-2.
31
Tamże, s. 2.
32
Tamże.
33
Tamże, s. 3.
29
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skiem władz państwowych, dotyczącym stosowania dekretu
Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Po przeprowadzonej dyskusji
w konkluzji stwierdzono, że w obowiązującym stanie prawnym nie można zgodzić się ze stanowiskiem, zgodnie z którym od decyzji wydanych na podstawie dekretu przez wojewodów i prezydentów miast w pierwszej instancji nie
przysługuje odwołanie. W imieniu Konferencji Episkopatu
Polski takie stanowisko przedstawili kard. Stefan Wyszyński
i bp Bronisław Dąbrowski w piśmie z grudnia 1974 r. skierowanym do wicepremiera Józefa Tejchmy.34 Biskupi powtórzyli
w nim, że Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza rozpatrywania tego typu spraw w jednej instancji,
a Konstytucja nakazuje ścisłe przestrzeganie prawa obowiązującego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.35 W zakończeniu autorzy pisma w imieniu Konferencji Episkopatu Polski
poprosili o pouczenie odpowiednich organów władzy administracyjnej, aby w stosowaniu dekretu uwzględniano zasadę
dwuinstancyjności.36 Na początku 1975 r. nadeszła odpowiedź
od wicepremiera Tejchmy, w której ustosunkował się do pism
z sierpnia i grudnia 1974 r. i omówił tryb realizacji przepisu
zawartego w art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych37 i podtrzymał poprzednio prezentowane stanowisko, stwierdzając,
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do J. Tejchmy. Warszawa, 10-12-1974 (N. 2883/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II
10, s. 1-2.
35
Tamże.
36
Tamże, s. 2.
37
Pismo. J. Tejchma do kard. S. Wyszyńskiego. Warszawa, 31-01-1975
(GTe 096-100/75). AKEP, sygn. II 10.
34
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że decyzje wojewodów i prezydentów miast będą traktowane
jako ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.38
Władze państwowe w latach siedemdziesiątych powróciły
do wcześniejszej praktyki żądania od kandydatów na stanowiska proboszczów wypełniania kwestionariuszy i przedkładania
życiorysów. W piśmie Sekretariatu Konferencji Episkopatu
Polski z dnia 21 stycznia 1975 r., skierowanego do Aleksandra
Merkera, wicedyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, strona kościelna kategorycznie zażądała zaprzestania tego typu praktyk,
gdyż jej zdaniem wprowadzanie takich procedur jest pozbawione wszelkich podstaw prawnych. W piśmie wykazano, że
w procedurach administracyjnych należy powoływać się nie
tylko na Kodeks postępowania administracyjnego, ale także na
prawo materialne określające procedury administracyjne w zakresie rozpatrywanych spraw.39 Władze państwowe nie zaprzestały jednak opisanych powyżej praktyk. Już w lutym 1976 r.
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski wystosował pismo do dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, w którym
podał przykłady działania organów administracji państwowej
żądających od kandydatów na stanowiska administratorów parafii w procedurze prowadzanej w oparciu o przepisy dekretu
z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, składania wyjaśnień i zeznań, co było równoznaczne z wypełnianiem kwestionariuszy i przedstawianiem
życiorysów. Biskup poprosił dyrektora właściwego urzędu
o zrewidowanie stanowiska w przedstawionej sprawie.40
Tamże, s. 2.
Pismo. Ks. F. Gościński do A. Merkera. Warszawa, 21-01-1975
(L.dz. WP.1/A/69/75, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II 10.
40
Pismo. Bp B. Dąbrowski do K. Kąkola. Warszawa, 28-02-1976
(L.dz. II/7/146/76, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II 10. Sekretariat
Konferencji Episkopatu Polski zbierał dane z kurii diecezjalnych na temat
38
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Kazimierz Kąkol, odpowiadając sekretarzowi generalnemu
Konferencji Episkopatu, udzielił wyjaśnień i podtrzymał wykładnię przepisów prawnych poprzednio przyjmowaną przez
organy władzy państwowej oraz stwierdził, że „każde wystąpienie zwierzchniego organu kościelnego w sprawie organizacji lub obsady stanowisk kościelnych jest wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 57
kpa”.41 Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań podkreślił, że organy państwowe będą nadal żądać od zainteresowanych wyjaśnień, zeznań, dokumentów i innych dowodów, w tym życiorysów, jeśli uznają to za niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy,
gdyż tego typu działania kwalifikują jako zgodne z obowiązującym prawem.42
Biskup Bronisław Dąbrowski nie zgodził się z argumentacją i wnioskami zawartymi w piśmie dyrektora Urzędu do
Spraw Wyznań. W końcu maja tego samego roku, odpowiadailości wniosków kierowanych do władz państwowych o ewentualnych zastrzeżeniach w stosunku do osób, które miały być mianowane proboszczami. Proszono o przytoczenie ilości wniosków w poszczególnych latach od
1971 r. do 1975 r., z wyróżnieniem ilości odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Od 1971 do 1975 r. złożono 2107 wniosków, z tego pozytywnie
rozpatrzono 1977, a negatywnie 130. W zebranych informacjach brakowało
danych z diecezji mających siedziby w: Gorzowie Wielkopolskim, Łomży,
Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu i Sandomierzu. Ankieta Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski za lata 1971-1975. (bez daty – z przesłaniem danych do dnia 15 maja 1976 r.). AKEP, sygn. II 10; Zestawienie Ankiety dotyczącej stanowisk proboszczów za lata 1971-1975 (bez daty).
AKEP, sygn. II 10.
41
Pismo. K. Kąkol do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 25-03-1976
(Nr RK-Ep/2/76). AKEP, sygn. II 10. Zob. art. 57, Kodeks postępowania
administracyjnego, Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168.
42
Pismo. K. Kąkol do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 25-03-1976
(Nr RK-Ep/2/76). AKEP, sygn. II 10, s. 2-3.
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jąc, podkreślił, że zawiadomienie przez kurię biskupią o zamiarze mianowania duchownego na określone stanowisko kościelne nie jest „wnioskiem” i nie wymaga „decyzji” oraz nie
jest „żądaniem wszczęcia postępowania”, lecz przewidzianym
w dekrecie z dnia 31 grudnia 1956 r. aktem jednostronnym,
niezawierającym żądania. Sekretarz generalny argumentował,
że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, w których strona nie występuje z „żądaniem”, nie mogą
mieć zastosowania, a tym samym nie można w nich żądać
przedkładania życiorysów i wypełniania kwestionariuszy. Takie działania określił jako bezpodstawne i odwołał się do pisma Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z dnia
21 stycznia 1975 r., które pozostawało bez odpowiedzi. Po ponownej interwencji, podjętej w dniu 28 lutego 1976 r., dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań skierował do kurii biskupich
enigmatyczną odpowiedź podtrzymującą stanowisko władz
państwowych. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu
zakończył pismo z końca maja 1976 r. wezwaniem do zaniechania praktyk niezgodnych z dekretem z dnia 31 grudnia
1956 r.43
Jak się wydaje, wyżej opisane, niezgodne z obowiązującym
prawem działania władz komunistycznych były nadal kontynuowane. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w końcu
kwietnia 1976 r. zwrócił się do kurii diecezjalnych z prośbą,
powołując się na postanowienie 152. Zebrania plenarnego
Konferencji Episkopatu, o zbadanie wśród duchowieństwa,
czy od kandydatów na stanowiska proboszczów nadal żąda się
pisania życiorysów i wypełniania kwestionariuszy przed wydaniem decyzji. Dane miały dotyczyć okresu od 1973 do
Pismo. Bp B. Dąbrowski do K. Kąkola. Warszawa, 28-05-1976
(L.dz. II/7/340/76, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II 10.
43
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1976 r., a termin nadsyłania odpowiedzi ustalono na dzień
1 czerwca 1976 r.44 Z zebranych informacji wynikało, że
w okresie prawie trzech i pół roku władze państwowe żądały
od kandydatów na stanowisko proboszcza sporządzania życiorysów w ok. 260 przypadkach, a wypełniania kwestionariuszy
przez ok. 230 osób45.
Podsumowując można stwierdzić, że kwestią sporną między stroną kościelną i państwową była interpretacja art. 5
ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Strona kościelna nie wyrażała zgody, aby sprawy na podstawie wyżej wymienionego przepisu były rozpatrywane przez dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi stali na stanowisku, aby te sprawy rozstrzygano
na forum Komisji Wspólnej. W efekcie, w trybie art. 5 ust. 3
dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, władze powierzały ostateczne rozstrzyganie spraw wiceprezesowi Rady Ministrów, na co również strona kościelna nie wyrażała zgody, argumentując, że
w tych przypadkach nie jest spełniany warunek zawarty
w art. 5 ust. 3 dekretu, gdyż nie dochodzi tu do porozumienia
zwierzchniego organu kościelnego z Rządem. Władze państwowe często żądały od kandydatów na stanowiska proboszList do Kurii Diecezjalnych Kościoła Katolickiego w Polsce. Warszawa, 29-04-1976 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. II 10. Biskupi
obradowali w Warszawie na 152. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 28 i 29 kwietnia 1976 r. Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski. AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI 5.
45
Ankieta dotycząca żądań od proboszczów wypełnienia kwestionariuszy i pisania życiorysów. Dana za lata 1973-1976 (bez daty). AKEP,
sygn. II 10.
44

381

Marek Stępień

czów i administratorów parafii przedkładania życiorysów
i wypełniania kwestionariuszy oraz sprawdzały, czy kandydaci
prowadzą księgi inwentarza i składają sprawozdania władzom
oświatowym z nauki religii, co zdaniem biskupów było niezgodne z obowiązującym prawem.
2.2. Żądanie przez Konferencję Episkopatu uchylenia dekretu
z dnia 31 grudnia 1956 r. jako niezgodnego z obowiązującym
porządkiem prawnym

W 1974 r. kard. Stefan Wyszyński i bp Bronisław Dąbrowski, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, wystosowali pismo do Prezesa Rady Ministrów, Piotra Jaroszewicza, datowane na dzień 22 sierpnia, powołując się w nim na decyzję
Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Przedłożenie dotyczyło niezgodności dekretu Rady Państwa z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych z obowiązującym porządkiem prawnym. Biskupi
podkreślili, że dekret jest niezgodny z zasadami prawno-ustrojowymi PRL, a w szczególności z art. 70 ust. 2 Konstytucji
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdzie stwierdzono, że Kościół może swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne,
a wzajemne stosunki winny być oparte na rozdziale Państwa
i Kościoła, oraz z postanowieniami Soboru Watykańskiego II
i prawem Kościoła powszechnego.46 Na podstawie ogólnie
przyjętych zasad zaznaczono, że „«ślubowanie wierności
PRL» obowiązuje tylko osoby zależne służbowo od PańPismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza.
Warszawa, 22-08-1974 (N. 2031/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn.
II 10, s. 1. Zob. Art. 70, ust. 2, Zob. art. 4 i 33 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca
1952 r., Dz. U. 1952, Nr 33, poz. 232.
46
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stwa”.47 Zdaniem strony kościelnej władze państwowe postawiły pod znakiem zapytania aktualność dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., gdyż ciągle odmawiały stosowania i przestrzegania
wszystkich zawartych w nim postanowień, a w szczególności
art. 5 ust. 3 dekretu, który nakazywał rozstrzyganie rozbieżności „w drodze porozumienia zwierzchniego organu kościelnego z Rządem”.48 Władze dowolnie interpretowały przepisy
art. 7, wbrew art. 2 dekretu, przez rozszerzanie go na stanowiska w administracji kościelnej oraz uchylanie się od zamieszczania uzasadnienia decyzji odmownych, wbrew postanowieniom art. 99 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
i instrukcji Ministra Szefa Rady Ministrów z 9 września
1953 r. (Nr 7263/53).49 Odmawiano też przyjmowania odwołań od decyzji urzędów wojewódzkich wydanych w pierwszej
instancji, opierając się na błędnej wykładni przepisu art. 62
ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.50
Wobec zaistniałego stanu faktycznego, Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się z prośbą o podjęcie niezbędnych działań
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza.
Warszawa, 22-08-1974 (N. 2031/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn.
II 10, s. 1.
48
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza.
Warszawa, 22-08-1974 (N. 2031/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn.
II 10, s. 2; Art. 5 ust. 3 Dekretu Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, Dz. U. 1957, Nr 1,
poz. 6.
49
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza.
Warszawa, 22-08-1974 (N. 2031/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn.
II 10, s. 2. Zob. art. 99 § 1, Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U.
1960, Nr 30, poz. 168.
50
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza.
Warszawa, 22-08-1974 (N. 2031/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn.
II 10, s. 2.
47
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w celu uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.51
Apele i działania Konferencji Episkopatu Polski zmierzające do uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. nie odniosły
skutku aż do rozpoczęcia zmian ustrojowych w Polsce i wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.52
2.3. Żądanie przez Konferencję Episkopatu zmiany treści
„ślubowania” składanego przez osoby obejmujące stanowiska
kościelne

Przewodniczący oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w dniu 22 sierpnia wystosowali drugie pismo
do Piotra Jaroszewicza, w którym przedstawili stanowisko biskupów polskich zajęte na 141. Zebraniu plenarnym Konferencji, obradującym w Warszawie w dniach 27 i 28 marca
1974 r., które dotyczyło ślubowania biskupów i księży na
wierność PRL: „Konferencja podziela stanowcze zastrzeżenia
wiernych przeciwko nadawaniu wymiaru spektakularnego
tzw. «ślubowaniom» księży z racji objęcia stanowisk proboszczów w niektórych województwach. Wypowiada się przeciwko składaniu ślubowań, które zaniepokoiły społeczeństwo,
gdyż w ten sposób poddaje się w wątpliwość lojalność obywatelską duchowieństwa polskiego, co ma znamiona dyskryminacji. Konferencja uważa, że przepisy, na podstawie których
władze państwowe domagają się «ślubowań» powinny być
Tamże, s. 3.
Zob. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1989, Nr 29,
poz. 154.
51
52
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uchylone, ponieważ zostały wydane w szczególnych warunkach politycznych w Polsce w latach pięćdziesiątych, a nadto
są one nie do pogodzenia z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, który domaga się, aby Kościół miał prawo obsadzania stanowisk kościelnych samodzielnie – bez ingerencji władz
cywilnych”.53 Biskupi wskazali, że elementy zawarte w ślubowaniu występują w innych aktach prawnych, które konstytucyjnie wiążą każdego obywatela, dlatego nie ma potrzeby ich
powtarzania. Zastrzeżenia budzi też negatywny wydźwięk ślubowania, co wskazuje na to, że władze uważają duchowieństwo katolickie za element szczególnie niebezpieczny i niepraworządny.54 Podkreślono też, że dekret został wydany
w szczególnych warunkach politycznych i treści roty nie można zaakceptować, a duchowni nie są w żadnym stopniu zależności służbowej od Państwa.55 Przewodniczący oraz sekretarz
generalny Konferencji Episkopatu zwrócili się z prośbą
„o podjęcie kroków niezbędnych dla uchylenia przedstawionych anomalii, rażących całe społeczeństwo katolickie w Polsce i na świecie”.56
W imieniu prezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzielił wicepremier Józef Tejchma, pismem z dnia 31 grudnia 1975 r.57,
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza.
Warszawa, 22-08-1974 (N. 2032/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn.
II 10, s. 1. Zob. Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–
1989. Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski. AKEP, sygn. I
0130/III, s. VI 5.
54
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza.
Warszawa, 22-08-1974 (N. 2032/74/P, uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn.
II 10, s. 1-2.
55
Tamże, s. 3.
56
Tamże, s. 4.
57
Pismo. J. Tejchma do kard. S. Wyszyńskiego. Warszawa, 31-01-1975
(GTe 096-95/74). AKEP, sygn. II 10. W ostatnim dniu stycznia 1974 r. Józef
53
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który stwierdził: „Rząd Rzeczypospolitej Ludowej uważa, że
dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych (Dz. U. z 1957 r. Nr 1, poz. 6) określa
mniej niż minimum niezbędnych uprawnień władz państwowych. Rząd PRL z tych uprawnień nie zrezygnuje”.58 Natomiast w sprawie roty przysięgi wicepremier stanął na stanowisku, że „sprawa jej aktualizacji mogłaby być przedyskutowana
w celu sprecyzowania w sposób bardziej pozytywny, niż to
czyni obecna rota, obowiązków duchownych wobec socjalistycznego ustroju Państwa”.59 Do przedstawionego stanowiska
władz państwowych odnieśli się kard. Stefan Wyszyński i bp
Bronisław Dąbrowski w piśmie z 17 lipca 1975 r., w którym
podkreślili, że deklaracja władz o możliwości zmian w treści
ślubowania została przyjęta z nadzieją. Jednocześnie zwrócili
uwagę na to, że strona państwowa w przedstawionym stanowisku faktycznie nie odniosła się do argumentacji zaprezentowanej przez stronę kościelną.60 Podsumowano: „148 Konferencja
Plenarna Episkopatu podtrzymała z całą stanowczością postulat całkowitego uchylenia przepisu o ślubowaniach, zakomunikowany już w piśmie z dn. 22.VIII.1974 r. Jego realizacja mogłaby stanowić jeden z pożytecznych etapów na drodze
Tejchma skierował do kard. S. Wyszyńskiego dwa pisma. Drugie dotyczyło
realizacji przepisu zawartego w art. 5 ust. 3 dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Zob. Pismo.
J. Tejchma do kard. S. Wyszyńskiego. Warszawa, 31-01-1975 (GTe 096100/75). AKEP, sygn. II 10.
58
Pismo. J. Tejchma do kard. S. Wyszyńskiego. Warszawa, 31-01-1975
(GTe 096-95/74). AKEP, sygn. II 10, s. 3.
59
Tamże, s. 4.
60
Pismo. Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do J. Tejchmy. Warszawa, 17-07-1975 (L.dz. IV/1/492/75, uwierzytelniona kopia). AKEP,
sygn. II 10, s. 1-2.
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normalizacji stosunków pomiędzy Kościołem i Państwem”.61
Mimo podejmowanych prób nie doszło jednak do zmiany treści roty ślubowania aż do uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r., co nastąpiło dopiero w 1989 r.
Zakończenie
Na początku 1957 r. wszedł w życie dekret Rada Państwa
o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Ten akt
prawny był mniej restrykcyjny w stosunku do osób duchownych Kościoła katolickiego w Polsce od poprzednich uregulowań w tej dziedzinie. Mimo to władze komunistyczne wykorzystywały zawarte w nim normy do kontrolowania
działalności duchownych. Temu celowi służyły arbitralne interpretacje przepisów zawartych w dekrecie, dokonywane
przez Urząd do Straw Wyznań.
Konferencja Episkopatu Polski w latach siedemdziesiątych
konsekwentnie przeciwstawiała się niezgodnym z obowiązującym prawem praktykom władz komunistycznych, dotyczących instrumentalnego wykorzystywania zapisów prawa w zakresie organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych,
a także wykazywała niekonstytucyjność dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych. Działalność organów państwowych skupiała się
na dążeniu do utrudniania mianowania na stanowiska probosz-

Tamże, s. 4. 148. Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski
odbyło się w Warszawie w dniach 26 i 27 czerwca 1975 r. Zob. Uchwały
Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji
Plenarnych Episkopatu Polski. AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI 5.
61
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czów i administratorów parafii osób, które władze uważały za
nieprzychylne ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Kwestią sporną nadal była interpretacja art. 5 ust. 3 dekretu
z dnia 31 grudnia 1956 r. Strona kościelna protestowała przeciw dążeniom władz do rozpatrywania spraw na podstawie
wyżej wymienionego przepisu przez dyrektora Urzędu do
Spraw Wyznań i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi postulowali, aby te kwestie rozstrzygano
na forum Komisji Wspólnej. Przy braku porozumienia władze
powierzały ostateczne rozstrzyganie tych spraw wiceprezesowi Rady Ministrów, co strona kościelna uważała za sprzeczne
z prawem, gdyż nie dokonywano tego w drodze porozumienia
zawieranego między stroną kościelną i państwową. Organy
państwowe przy wydawaniu decyzji o istnieniu zastrzeżeń lub
ich braku, co do osób mających być mianowanymi na stanowiska proboszczów i administratorów parafii, często żądały od
kandydatów przedkładania życiorysów i wypełniania kwestionariuszy oraz sprawdzały, czy kandydaci prowadzą księgi inwentarza i składają sprawozdania władzom oświatowym z nauki religii, co zdaniem biskupów było niezgodne
z obowiązującym prawem. Mimo zabiegów strony kościelnej
podejmowanych w latach siedemdziesiątych, nie doszło do
uchylenia całości dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych ani do zmiany „ślubowania” zamieszczonego w art. 6 tego aktu prawnego.
Streszczenie
Na początku 1957 r. wszedł w życie dekret Rada Państwa
z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Ten akt prawny był mniej restrykcyjny
388

Działania Konferencji Episkopatu Polski...

w stosunku do osób duchownych Kościoła katolickiego w Polsce od poprzednich uregulowań w tej dziedzinie.
Konferencja Episkopatu Polski w latach siedemdziesiątych
konsekwentnie przeciwstawiała się niezgodnym z obowiązującym prawem praktykom władz komunistycznych, dotyczących instrumentalnego wykorzystywania przepisów prawa
w zakresie organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych,
a także wykazywała niekonstytucyjność dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r.
Działalność organów państwowych skupiała się na dążeniu
do utrudniania mianowania na stanowiska proboszczów i administratorów parafii osób, które władze uważały za nieprzychylne ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przy
wydawaniu decyzji o istnieniu zastrzeżeń lub ich braku, co do
osób mających być mianowanymi na stanowiska proboszczów
i administratorów parafii, władze często żądały od kandydatów
przedkładania życiorysów i wypełniania kwestionariuszy, co
zdaniem biskupów było niezgodne z obowiązującym prawem.
Mimo zabiegów strony kościelnej podejmowanych w latach
siedemdziesiątych, nie doszło do uchylenia całości dekretu
z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, ani do zmiany „ślubowania” zamieszczonego w art. 6 tego aktu prawnego.
Summary:
At the beginning of 1957, the Decree of the State Council of 31 December 1956 on creating and filling church positions came into force. This decree was less restrictivetowards the clergy of the Catholic Church in Poland than
the previous regulations in this matter.In the seventies, the Po389
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lish Episcopal Conference consistently opposed unlawfulpractices of the Communist authoritiesregarding the creation and filling of church positions, as well as
repeatedly showedthe unconstitutionality of the Decree
of 31December 1956.The activity of the state bodies focused on preventing the people who wereconsidered hostile to
the regime of thePeople’s Republic of Poland from being appointed to the positions of pastors andparish administrators. When issuing decisions on the existence or lack of
existence of any objections to people who were to be appointed to the positions ofpastors and parish administrators, theauthorities often demanded that thecandidates submit CVs
and fill inquestionnaires, which, in the bishops’opinion, was
against the law. Despite the efforts taken by the Church in the
seventies, the Decree of 31 December1956 on creating and filling churchpositions was not repealed, nor was the „Vows”
section of the article 6 of this act changed.
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Działania Konferencji
Episkopatu Polski podejmowane
w latach osiemdziesiątych
w związku z dekretem Rady Państwa
PRL z dnia 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych
The activities of the Conference of the Polish Episcopate
taken in the 80’s relationship with the decree of the State
Council of the Polish People’s Republic on 31 December
1956 by filling the clergy of Church
Wstęp
Do początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku dekret
Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych1 obowiązywał już ponad dwadzieścia lat. W ciągu
tego okresu władze komunistyczne instrumentalnie interpretowały i wykorzystywały zawarte w nim normy prawne do konZob. Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych, Dz. U. 1957, Nr 1, poz. 6.
1
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trolowania działalności duchownych. Podejmowano próby
blokowania nominacji proboszczów i administratorów parafii
poprzez uzależnianie wydania pozytywnej decyzji od przedkładania organom państwowym sprawozdań z nauki religii
i prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz wypełniania kwestionariuszy osobowych i przedstawiania życiorysów. Konferencja Episkopatu Polski w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych konsekwentnie przeciwstawiała
się niezgodnym z obowiązującym prawem praktykom.
Kwestią sporną była interpretacja art. 5 ust. 3 dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r. Strona kościelna protestowała przeciw dążeniom władz do rozpatrywania spraw na podstawie wyżej
wymienionego przepisu przez dyrektora Urzędu do Spraw
Wyznań i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi postulowali, aby kwestie te rozstrzygano na forum
Komisji Wspólnej. Przy braku porozumienia władze powierzały podjęcie ostatecznej decyzji w tego typu sprawach wiceprezesowi Rady Ministrów, co strona kościelna uważała za
sprzeczne z prawem, gdyż nie dokonywano tego w drodze
ustaleń dokonywanych między stroną kościelną i państwową.
Mimo zabiegów strony kościelnej podejmowanych w latach
siedemdziesiątych, nie doszło do uchylenia dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych ani do zmiany treści „ślubowania” zamieszczonego w art. 6 tego aktu prawnego.
Artykuł ma na celu przedstawienie działań podejmowanych
przez Konferencję Episkopatu Polski w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w związku z wykonywaniem postanowień dekretu Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych oraz ukazanie
okoliczności uchylenia tego aktu prawnego.
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1. Mianowanie rządców diecezji, proboszczów
i administratorów parafii
W Pro memoria Sekretariatu Konferencji Episkopatu
w sprawie obsadzania stanowisk biskupów rezydencjalnych
z marca 1984 r. stwierdzono, że po wyborze na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyły należało zmodyfikować praktykę stosowania dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych, gdyż papież sua sponte
mianuje biskupów dla Kościoła w Polsce. Został wówczas
przez władze zaakceptowany sposób powiadamiania ich przez
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o nominacjach biskupów diecezjalnych i koadiutorów dokonywanych
przez papieża. Taka praktyka stosowana była od nominacji arcybiskupa Franciszka Macharskiego2. Przewodniczący Konferencji Episkopatu i jednocześnie prymas Polski powiadamiał
prezesa Rady Ministrów, że papież mianował daną osobę biskupem diecezjalnym lub koadiutorem i podawał informację
o terminie ogłoszenia nominacji. W odpowiedzi minister –
kierownik Urzędu do Spraw Wyznań informował, że rząd
PRL, na podstawie art. 4 i 5 ust. 1 dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych,
nie zgłasza co do niej zastrzeżeń.
Za przykład może posłużyć nominacja bpa Zygmunta Kamińskiego na koadiutora diecezji płockiej. Kardynał Józef
Glemp zawiadomił Wojciecha Jaruzelskiego o nominacji pismem z dnia 9 stycznia 1984 r., a odpowiedź Urzędu do Spraw
Pro memoria Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie
obsadzania stanowisk biskupów rezydencjalnych. Warszawa, 26-03-1984.
Archiwum Konferencji Episkopatu Polski – adres: Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa (skrót: AKEP), sygn. Archiwum 19801989 (skrót: III) 10.
2
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Wyznań była datowana już na dzień 11 stycznia3. Jednak tego
samego dnia Urząd do Spraw Wyznań przesłał do Sekretariatu
Konferencji Episkopatu Pro memoria (bez podpisu), w którym
odniesiono się do trybu powiadamiania o nominacji bpa Zygmunta Kamińskiego. Zaznaczono tam, że nadal obowiązuje
dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych, który wymaga „uprzedniego”, przed
mianowaniem upewnienia się, czy przeciw osobie nie zachodzą uzasadnione zastrzeżenia rządu, który na odpowiedź ma
czas trzech miesięcy. W Pro memoria podkreślono, że tryb nominacji bpa Zygmunta Kamińskiego był sprzeczny z prawem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w zakończeniu stwierdzono, że „władze państwowe PRL mają pełne prawo oczekiwać, że obowiązujące przepisy dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. będą przestrzegane”.4
Mimo żądań władz, strona kościelna nie zmieniła procedury
powiadamiania o nominacji biskupów diecezjalnych, gdyż już
w końcu października 1984 r. Urząd do Spraw Wyznań przesłał
do Sekretariatu Konferencji Episkopatu pismo informujące
o braku zastrzeżeń rządu PRL do nominacji ks. Stanisława Nowaka biskupem częstochowskim5 i dołączył kolejne Pro memoria, w którym zarzucono, że nie zostały dopełnione wymogi
prawne zawarte w dekrecie z 31 grudnia 1956 r., i stanowczo
przypomniano o konieczności ich przestrzegania oraz stwierdzono, że dalsze nieprzestrzeganie przepisów prawa przez StoliPismo. Kard. J. Glemp do W. Jaruzelskiego. Warszawa, 09-01-1984
(uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. III 1000; Pismo. A. Łopatka do kard.
J. Glempa. Warszawa, 11-01-1984. AKEP, sygn. III 1000.
4
Pro memoria Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa, 11-01-1984
(Nr RK-540/29/84). AKEP, sygn. III 1000.
5
Pismo. A. Łopatka do kard. J. Glempa. Warszawa, 26-10-1984. AKEP,
sygn. III 1000.
3

394

Działania Konferencji Episkopatu Polski...

cę Apostolską obciąży ją odpowiedzialnością za negatywne
skutki w stosunkach z rządem polskim6. Na Pro memoria Urzędu do Spraw Wyznań odpowiedział pismem arcybiskup Bronisław Dąbrowski, który stwierdził, że „w perspektywie rozwijających się stosunków PRL – Stolica Apostolska, powrót do
praktyk wprowadzonych dekretem z dnia 31.XII.1956 r. jest
niemożliwy”7. Sekretarz Konferencji podkreślił, że Polska jest
w okresie wprowadzania zasad zmierzających do odnowy życia
społecznego i nowych norm polityki wyznaniowej, które opierają się na stwierdzeniu: „Nie ma powrotu do czasów sprzed
sierpnia 1980 r.”8. Arcybiskup Dąbrowski zaznaczył, że od wyboru nowego papieża nastąpił odwrót od dyskryminujących Kościół w Polsce praktyk i od tego czasu zostało już obsadzonych
dwanaście stolic biskupich według nowych zasad. Na zakończenie sekretarz Konferencji Episkopatu wyraził nadzieję, że nie
trzeba będzie wracać do minionych, konfliktowych praktyk9.
W końcu 1985 r. Urząd do Spraw Wyznań przesłał do Sekretariatu Konferencji Episkopatu kolejne Pro memoria, informując, że władze państwowe ze zdziwieniem dowiedziały się
ze środków masowego przekazu o nominacji bpa Edmunda
Piszcza na administratora apostolskiego sede plena w diecezji
warmińskiej, zarzucając, że został on rządcą diecezji bez
uprzedniego upewnienia się u władz państwowych, czy zachodzą uzasadnione zastrzeżenia rządu PRL do tej nominacji10.
Pro memoria Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa, 26-10-1984
(Nr RK-540/2/84). AKEP, sygn. III 1000.
7
Pismo. Abp B. Dąbrowski do A. Łopatki. Warszawa, 21-11-1984
(uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. III 1000.
8
Tamże.
9
Tamże.
10
Pro memoria Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa, 02-12-1985 (Nr
RK-540/83/85). AKEP, sygn. III 1000.
6
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Arcybiskup Bronisław Dąbrowski odpowiedział pismem
z dnia 19 grudnia 1985 r., w którym podkreślił, że zarzuty sformułowane przez Urząd budzą zdziwienie i są bezzasadne,
gdyż przepisy art. 4 i 5 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych nie wymagają uprzedniego upewnienia się o ewentualnych zastrzeżeniach
odnośnie do nominacji administratorów apostolskich. Sekretarz Konferencji Episkopatu uznał zawarte w Pro memoria pogróżki połączone z ostrzeżeniami za „zupełnie nie na
miejscu”.11
W związku z ignorowaniem przez władze wojewódzkie
faktu objęcia urzędu administratora apostolskiego przez biskupa Edmunda Piszcza, arcybiskup Dąbrowski w marcu 1986 r.
wystosował do władz państwowych notę, w której z naciskiem
powtórzył, że nominacja administratora apostolskiego ma charakter tymczasowy, a mianowanie na ten urząd nie wymaga
uzgodnienia z władzą administracyjną.12 W Pro memoria
Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 3 kwietnia 1986 r. stwierdzono jednak, że bp Edmund Piszcz został mianowany rządcą diecezji bez zgody władz, a tym samym był to zamiar „obejścia”
przepisu art. 4 i 5 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Podkreślono, że
winę za ten stan rzeczy ponosi wyłącznie Stolica Apostolska
i wezwano stronę kościelną do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa.13 Jak wynika z przytoczonych faktów, władze państwowe nadinterpretowały zapisy dekretu z 31 grudnia
Pismo. Abp B. Dąbrowski do A. Łopatki. Warszawa, 19-12-1985
(uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. III 1000.
12
Nota w sprawie Księdza Biskupa Edmunda Piszcza. Warszawa,
20-031986. AKEP, sygn. III 1000.
13
Pro memoria Urzędu do Spraw Wyznań. Warszawa, 03-04-1986 (Nr
RK-423/33/86). AKEP, sygn. III 1000.
11
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1956 r. w przypadku nominacji administratorów apostolskich,
gdyż urząd ten nie był wymieniony w wykazie wyżej wspomnianego aktu prawnego.
Mimo wysiłków podejmowanych przez władze komunistyczne, procedura przyjęta przez stronę kościelną przy mianowaniu biskupów diecezjalnych nie uległa zmianie, gdyż na początku 1988 r. premier Zbigniew Messner skierował do kard.
Józefa Glempa pismo, w którym uznał, że tryb mianowania
bpa Henryka Muszyńskiego biskupem diecezji włocławskiej
budzi wątpliwości co do wymogów art. 4 dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r.14 Prymas Polski, odpowiadając premierowi,
podkreślił, że strona kościelna od blisko dziesięciu lat stosuje
przy nominacjach biskupów diecezjalnych tę samą procedurę,
zaś w przypadku nominacji bpa Muszyńskiego możliwość
konsultacji przez stronę rządową została zachowana.15
Minister – kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, Adam Łopatka w piśmie skierowanym w końcu czerwca 1985 r. do
kard. Józefa Glempa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wyraził głębokie zaniepokojenie w związku z naruszaniem prawa przy obsadzaniu stanowisk proboszczów
i administratorów parafii. Podkreślił, że od kilku lat nie jest
spełniany wymóg prawny uprzedniego upewniania się, czy
przeciwko osobom mającym otrzymać mianowanie nie zachodzą uzasadnione zastrzeżenia właściwego organu państwowego. Jako szczególny przykład minister podał działalność kurii
przemyskiej, gdzie, jego zdaniem z pominięciem wymogów
prawnych, mianowano w ostatnich latach 109 proboszczów
Pismo. Z. Messner do kard. J. Glempa. Warszawa, 05-01-1988.
AKEP, sygn. III 1000.
15
Pismo. Kard. J. Glemp do Z. Messnera. Warszawa, 29-01-1988 (podpisana kopia). AKEP, sygn. III 1000.
14
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i administratorów parafii.16 Na zakończenie kierownik Urzędu
do Spraw Wyznań stwierdził: „Władze państwowe PRL oczekują, że Kierownictwo Episkopatu podejmie stosowne kroki
zmierzające do tego, aby nie były naruszane przepisy prawa
państwowego regulującego sprawę organizowania i obsadzania stanowisk kościelnych…”.17
W czasie obrad Komisji Wspólnej w czerwcu 1986 r. strona
kościelna poruszyła sprawę stosowania dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski odniósł się do
wydawanych przez władze administracyjne decyzji nakazujących usunięcie proboszczów z zajmowanych stanowisk i podkreślił, że brakuje podstaw prawnych wydawania tego rodzaju
decyzji. Władze administracyjne nie są w żaden sposób uprawnione do usuwania proboszczów z ich stanowisk, a decyzje te
powinny zostać uchylone.18
2. Działania Konferencji Episkopatu Polski
zmierzające do uchylenia dekretu z 31 grudnia 1956 r.
W listopadzie 1980 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu przygotowano notatkę w sprawie żądania przez stronę kościelną uchylenia dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych.
W dokumencie podano argumenty przemawiające za pilnym
i całkowitym uchyleniem tego aktu prawnego. Podkreślono, że
Kościół w Polsce nie może się godzić, aby w jego sprawach
Pismo. A. Łopatka do kard. J. Glempa. Warszawa, 28-06-1985.
AKEP, sygn. III 10.
17
Tamże.
18
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu
i Episkopatu odbytego w dniu 13 czerwca 1986 r., o godz. 14.00, w willi
URM, ul. Bacciarellego. AKEP, sygn. III 03050/VII, s. 30-31.
16
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wewnętrzno-organizacyjnych decydowały władze państwowe,
a dekret jest sprzeczny „z istotą wolności religijnej, z zadaniami Kościoła, z art. 82 Konstytucji PRL”.19
W czasie obrad Komisji Wspólnej w drugiej połowie listopada 1980 r. biskup Bronisław Dąbrowski przedstawił stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obsadzania
stanowisk kościelnych, zgodnie z którym biskupi domagali się
od strony rządowej uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.
Sekretarz generalny podkreślił, że w czasie obowiązywania
tego aktu prawnego władze państwowe wykorzystywały go
jako narzędzie walki z Kościołem. Strona rządowa wyraziła
pogląd, że jest to problem trudny, do którego przywiązuje dużą
wagę, ale podkreśliła również, że należy znaleźć rozwiązanie
satysfakcjonujące obie strony. W konkluzji zgodzono się, aby
problem ten przekazać zespołowi mieszanemu do spraw legislacyjnych, który zajmie się sytuacją prawną Kościoła w Polsce.20 Na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 23 czerwca
1981 r. strona kościelna ponowiła żądanie uchylenia dekretu
z dnia 31 grudnia 1956 r.21
W czasie obrad Komisji Wspólnej w dniu 13 czerwca
1986 r. strona kościelna ponownie poruszyła sprawę stosowania dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., podkreślając, że Episkopat wielokrotnie zwracał się do władz państwowych z wnioskiem o uchylenie tego aktu prawnego i swoje stanowisko
nadal podtrzymuje. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski stwierdził, że art. 4 tego dekretu dotyczy mianowania arcybiskupów
Wyjaśnienia w sprawie żądania uchylenia dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Warszawa, 20-11-1980. AKEP, sygn. III 10.
20
Wyciąg z protokołu Komisji Wspólnej z dnia 20-21.XI.1980 r.
AKEP, sygn. III 10.
21
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu
i Episkopatu w dniu 23 czerwca 1981 r. AKEP, sygn. III 03050/II, s. 13-14.
19

399

Marek Stępień

i biskupów diecezjalnych, koadiutorów z prawem następstwa,
proboszczów oraz administratorów diecezji i nie może być
rozszerzany na inne stanowiska kościelne.22
Sprawa uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych była systematycznie przedstawiana władzom komunistycznym w latach
osiemdziesiątych. Zabiegi Konferencji Episkopatu Polski w tej
sprawie nie przyniosły spodziewanych efektów. Władze komunistyczne dopiero u schyłku swoich rządów w Polsce zgodziły się zakończyć okres ponad trzydziestoletniego obowiązywania tego dokumentu.
3. Negocjacje ze stroną rządową w celu zredagowania
nowego aktu prawnego, zawierającego przepisy
o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych
W końcu lat siedemdziesiątych, po wyborze kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową i w czasie przygotowań pierwszej
wizyty papieża w Polsce, kard. Stefan Wyszyński przedstawił
Edwardowi Gierkowi, I sekretarzowi KC PZPR wykaz tematów, które powinny być poruszone w czasie prowadzonych
rozmów. Wśród nich strona kościelna podkreśliła pilną potrzebę zapewnienia Kościołowi w Polsce swobody obsadzania stanowisk kościelnych. Obowiązujący wówczas dekret z dnia
31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych, jak stwierdzono, „jest wypaczeniem celów i in-

Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu
i Episkopatu odbytego w dniu 13 czerwca 1986 r. , o godz. 14.00, w willi
URM, ul. Bacciarellego. AKEP, sygn. III 03050/VII, s. 29-32.
22
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tencji, jakie mieliśmy przy omawianiu projektu w 1956 r.”.23
W dniu 29 maja 1979 r. w Warszawie doszło do drugiego spotkania prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu z I sekretarzem KC PZPR. W trakcie rozmów strony
wyraziły przekonanie, że „wizyta Papieża Jana Pawła II przyniesie nowe impulsy współdziałania Kościoła i Państwa…”.24
Biskupi obradujący na 174. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Górze Św. Anny w dniu 28 czerwca
1980 r. powołali do Komisji Mieszanej ad hoc do rozmów
z władzami: kard. Franciszka Macharskiego, bpa Lecha Kaczmarka i bpa Bronisława Dąbrowskiego.25 Po ponad 10 latach
przerwy w obradach Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu
i Konferencji Episkopatu Polski strona kościelna postanowiła
najpierw wyrazić zgodę na powołanie Komisji Mieszanej ad
hoc do prowadzenia wstępnych rozmów, które w konsekwencji miały doprowadzić do wznowienia funkcjonowania Komisji Wspólnej. W czasie negocjacji ustalono, że każda ze stron
deleguje do Komisji Wspólnej po czterech przedstawicieli, co
było rozszerzeniem składu osobowego, gdyż poprzednio Komisja liczyła po dwóch członków z każdej strony.26 Posiedzenie Komisji Mieszanej ad hoc odbyło się w dniu 24 września
1980 r. z udziałem kard. Franciszka Macharskiego, bpa Lecha
Kaczmarka i bpa Bronisława Dąbrowskiego ze strony kościelTematy do rozmowy kard. S. Wyszyńskiego z E. Gierkiem w dniu
24.I.1979 (bez daty). AKEP), sygn. Archiwum 1969-1979 (skrót: II)
031700, s. 14.
24
Nota ze spotkania Edwarda Gierka z Prymasem Polski. Warszawa,
29-05-1979. AKEP, sygn. II 031700.
25
Pismo. Bp B. Dąbrowski do J. Kuberskiego. Warszawa, 01-08-1980
(uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. III 0305/I.
26
Wniosek o uzupełnienie planu pracy (Komisji Wspólnej). Warszawa,
20-11-1980. AKEP, sygn. III 0305/I.
23
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nej i wicepremierem Kazimierzem Barcikowskim oraz ministrem Jerzym Kuberskim ze strony władz komunistycznych.
W wyniku rozmów uzgodniono, że Komisja Wspólna wznowi
obrady, o czym poinformowano we wspólnym komunikacie.
Ze strony Konferencji Episkopatu do Komisji Wspólnej zostali powołani: kard. Franciszek Macharski, abp Jerzy Stroba, bp
Bronisław Dąbrowski i ks. dyrektor Alojzy Orszulik, natomiast ze strony rządowej: wicepremier Kazimierz Barcikowski, minister Jerzy Kuberski, poseł Witold Lipski i Aleksander
Merker.27
Posiedzenie Komisji Wspólnej odbyło się w Warszawie
w dniach 20 i 21 listopada 1980 r. i w jego trakcie strona kościelna podkreśliła, że ponad dwadzieścia lat obowiązywania
omawianego aktu prawnego „to okres nieustannych konfliktów i zadrażnień, ponieważ obok dekretu były wydawane
okólniki, które właściwie nie liczyły się z dekretem; nadawana
mu była arbitralna interpretacja”.28 Następnie stwierdzono, powołując się na dokumenty Soboru Watykańskiego II, że Kościół odrzuca ingerencję władzy świeckiej w sprawy obsadzania stanowisk kościelnych, a prawo nominacji biskupów
należy do Stolicy Apostolskiej.29 Strona rządowa określiła ten
problem jako „trudny” i przyznała, że dekret był w przeszłości
„instrumentem walki”,30 po czym obie strony zgodziły, że
Sprawozdanie z I posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Warszawa, 24 września 1980 r. g. 17 do 20.00. AKEP, sygn. III 03050/I,
s. 1-11. Zob. List. Bp B. Dąbrowski do J. Kuberskiego. Warszawa, 01-081980 (uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. III 03050/I.
28
Sprawozdanie z I posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Warszawa, 24 września 1980 r. g. 17 do 20.00. AKEP, sygn. III 03050/I,
s. 19.
29
Tamże.
30
Tamże, s. 20.
27
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„sprawa dekretu wymaga zmian”31 i należy ją przekazać do zespołu prawnego, który zajmie się tą kwestią.32
Na początku 1981 r., zgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Wspólną, powołano Zespół do Spraw Legislacyjnych
i określono, że do połowy 1981 r. opracuje on projekt ustawy
zawierający trzy części: 1. Charakterystykę Kościoła; 2. Wykaz kościelnych osób prawnych i ich organów; 3. Normy określające obsadzanie stanowisk kościelnych.33
Ustalonego terminu nie udało się dotrzymać i dopiero po
upływie roku Bogusław Skręta, sekretarz zespołu przesłał do
Sekretariatu Konferencji Episkopatu uwagi do projektu ustawy dotyczącej Kościoła katolickiego w Polsce.34 W propozycjach stwierdzono, że „nie przewiduje się zinstytucjonalizowanego wpływu Państwa na organizowanie parafii, quasi-parafii,
a także zakonów, kongregacji zakonnych, instytutów świeckich oraz ich prowincji i domów”.35 Podobnie proponowano
odnieść się do stanowisk proboszczów i administratorów parafii oraz innych stanowisk kościelnych, z wyłączeniem ordynaTamże, s. 22.
Tamże.
33
Notatka. Komisja Wspólna Episkopatu i Rządu PRL (działalność od
24.IX.1980 r. – 27.VIII.1981 r.). Warszawa, 18-09-1981. AKEP, sygn. III
03050/II, s. 2-4. W skład Zespołu do Spraw Legislacyjnych weszli ze strony
kościelnej: bp Józef Glemp, bp Zygmunt Kamiński, ks. Alojzy Orszulik, ks.
prof. Marian Żurowski, prof. Andrzej Stelmachowski, ks. Jan Chmiel; ze
strony rządowej: prof. Adam Łopatka, prof. Michał Pietrzak, prof. Jerzy
Jodłowski, Aleksander Merker, Bogusław Skręta. Załącznik nr 1 do Notatki. Komisja Wspólna Episkopatu i Rządu PRL (działalność od 24.IX.1980 r.
– 27.VIII.1981 r.). Warszawa, 18-09-1981. AKEP, sygn. III 03050/II, s. 2.
34
Pismo. B. Skręta do ks. J. Chmiela. Warszawa, 15-12-1980. AKEP,
sygn. III 0210/I.
35
Materiały do projektu stawy dotyczącej Kościoła Katolickiego
w Polsce. Warszawa, 09-12-1980. AKEP, sygn. III 0210/I, s. 5.
31
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riuszy diecezji. W tym ostatnim przypadku przewidziano tryb
powiadomienia prezesa Rady Ministrów przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o zamierzonej nominacji
na arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych oraz koadiutorów z prawem następstwa w celu upewnienia się, czy nie występują istotne zastrzeżenia dotyczące osób nominowanych36.
Zespół Roboczy do spraw Legislacyjnych w marcu 1984 r.
przedstawił Komisji Wspólnej sprawozdanie ze swoich prac
i przekazał projekty uzgodnionych aktów prawnych.37 Do tego
pakietu należał projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce, gdzie w rozdziale III przewidziano
tryb powoływania biskupów diecezjalnych oraz tworzenia nowych metropolii i diecezji. Ustalono, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski będzie komunikował prezesowi
Rady Ministrów nazwiska kandydatów Stolicy Apostolskiej na
stanowiska arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych
i koadiutorów z prawem następstwa celem upewnienia się, czy
wobec kandydatów nie ma zastrzeżeń politycznych. O ile istTamże. Przyjęta formuła brzmiała następująco: „1. Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski zakomunikuje Prezesowi Rady Ministrów
nazwisko kandydata Stolicy Apostolskiej, obywatela polskiego, na stanowisko arcybiskupa rezydencjalnego, biskupa rezydencjalnego lub koadiutora
z prawem następstwa, w celu upewnienia się, że nie ma przeciw niemu
istotnych zastrzeżeń politycznych. Zakłada się, że zastrzeżenia nie istnieją,
o ile nie zostaną zgłoszone w terminie 21 dni od zakomunikowania nazwiska kandydata. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekaże
ewentualne zastrzeżenia Stolicy Apostolskiej celem rozważnego rozpatrzenia. 2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter poufny i nie
mają do niego zastosowania przepisy kodeksu postepowania administracyjnego”.
37
Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu
i Episkopatu odbytego dnia 26 marca 1984 r. godz. 14.00 w budynku Sejmu. AKEP, sygn. III 03050/V, s. 1-14.
36
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niałyby tego rodzaju zastrzeżenia, powinny być zgłoszone
w ciągu 21 dni od zakomunikowania nazwiska kandydata,
a przewodniczący Konferencji Episkopatu przekazywałby je
do Stolicy Apostolskiej celem rozważnego rozpatrzenia.38 Jednocześnie określono definicję tego typu zarzutów, stwierdzając, że pod tym terminem „rozumie się zarzuty dotyczące prowadzenia przez kandydata dających się udowodnić działań
wymierzonych przeciw konstytucyjnym założeniom ustroju
politycznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo szerzących nietolerancję religijną lub światopoglądową”.39 Podobny
tryb przewidziano w przypadku tworzenia nowych metropolii
i diecezji. Także wówczas strona państwowa mogła zgłaszać
zastrzeżenia w terminie 21 dni od zakomunikowania zamiaru
dokonania zmian.40
Art. 17-18, Projekt ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce uzgodniony przez Zespół Roboczy do spraw Legislacyjnych
w dniu 14 grudnia 1983 r. AKEP, sygn. III 0210.
39
Art. 17 ust. 2, tamże.
40
Art. 18, tamże. Rozdział III projektu ustawy zatytułowany „Powoływanie biskupów diecezjalnych oraz organizacja diecezji” brzmiał następująco: „Art. 17. 1. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zakomunikuje Prezesowi Rady Ministrów nazwisko kandydata Stolicy Apostolskiej,
obywatela polskiego, na stanowisko arcybiskup rezydencjalnego, biskupa
rezydencjalnego lub koadiutora z prawem następstwa, w celu upewnienia
się, że nie ma przeciw niemu istotnych zastrzeżeń politycznych. Zakłada
się, że zastrzeżenia nie istnieją, o ile nie zostaną zgłoszone w ciągu 21 dni
od zakomunikowania nazwiska kandydata. Przewodniczący Konferencji
Episkopatu przekaże Stolicy Apostolskiej ewentualne zastrzeżenia celem
rozważnego rozpatrzenia. 2. Przez istotne zastrzeżenia polityczne rozumie
się zarzuty dotyczące prowadzenia przez kandydata dających się udowodnić działań wymierzonych przeciw konstytucyjnym założeniom ustroju politycznego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo szerzących nietolerancję religijną lub światopoglądową. 3. Postępowania, o którym mowa w ust.
1 ma charakter poufny i nie mają do niego zastosowania przepisy kodeksu
38
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W kwietniu 1984 r. strona rządowa wycofała się z uzgodnień poczynionych przez Zespół Roboczy do spraw Legislacyjnych i przedstawionych Komisji Wspólnej w marcu 1984 r.
Minister Adam Łopatka, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań
na spotkaniach w dniach 12 i 18 kwietnia 1984 r. zakomunikował arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu, że tekst uprzednio
przyjętych przez strony projektów aktów prawnych został
zmieniony przez Urząd do Spraw Wyznań. Jednocześnie zaproponował, aby dalsze negocjacje były prowadzone w oparciu o projekty przedstawione przez Urząd do Spraw Wyznań
i zaznaczył, że w obecnych warunkach władze nie mogą zmienić dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, gdyż są pod silnym naciskiem,
że ciągle ustępują Kościołowi, a rząd, forsując uchwalenie
ustawy dotyczącej stosunku państwa do Kościoła katolickiego,
może upaść.41 Minister zaznaczył, że „nie ma takiego dokumentu w żadnym kraju socjalistycznym – a nawet nie ma konkordatu tak wygórowanego w krajach katolickich świata Zachodniego”.42 W odpowiedzi arcybiskup Dąbrowski
postępowania administracyjnego. Art. 18. 1. Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski zakomunikuje Prezesowi Rady Ministrów zamiar utworzenia w granicach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nowej metropolii
lub diecezji w celu upewnienia się, że nie ma przeciw temu istotnych zastrzeżeń. Zakłada się, że zastrzeżenia nie istnieją, o ile nie zostaną zgłoszone w ciągu 21 dni od zakomunikowania zamiaru. Przewodniczący Konferencji Episkopatu przekaże Stolicy Apostolskiej ewentualne zastrzeżenia
celem rozważnego rozpatrzenia. 2. Do spraw, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepis art. 17, ust. 3”. Art. 17-18, tamże.
41
Sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej przez Sekretarza Episkopatu z Ministrem Kierownikiem USW w Warszawie. Warszawa, 18-041984. AKEP, sygn. III 0210/III.
42
Tamże, s. 3.
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poinformował kierownika Urzędu do Spraw Wyznań pismem
z dnia 18 kwietnia 1984 r., że Komisja Wspólna powołała Zespół Roboczy do spraw Legislacyjnych, który przedstawił projekt aktów prawnych, a dokumenty te zostały parafowane
przez obie strony i dlatego powinny być skierowane pod obrady sejmu. Arcybiskup podkreślił, że, zdaniem strony kościelnej, sytuacja społeczno-polityczna nie zmieniła się od czasu
parafowania przez strony projektów aktów prawnych oraz
stwierdził, że nie podejmie negocjacji w oparciu o wersje projektów przekazanych w dniu 12 kwietnia 1984 r.43 Stanowisko
to podtrzymał w czasie spotkania z ministrem Łopatką w dniu
11 września tego roku, stwierdzając, że w przekazanej wersji
projektu ustawy z 12 kwietnia zostały wykreślone zapisy dotyczące mianowania osób na stanowiska kościelne. Adwersarz
zaznaczył, że strona rządowa nie chce podejmować sprawy
obsadzania stanowisk kościelnych, gdyż obecnie rząd mógłby
wprowadzić zmiany bardziej restrykcyjne, niż te obowiązujące
na podstawie dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r.44
Rozmowy prowadzone przez przedstawicieli Konferencji
Episkopatu Polski w latach 1985-1987 na temat nowych uregulowań prawnych dotyczących stosunku państwa do Kościoła katolickiego nie przyniosły znaczących efektów. Dopiero
w 1988 r. zostały wynegocjowane projekty aktów prawnych,

Pismo. Abp B. Dąbrowski do A. Łopatki. Warszawa, 18-04-1984
(uwierzytelniona kopia). AKEP, sygn. III 0210/III.
44
Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 11 września 1984 r. w sprawie dalszych prac nad projektami Deklaracji Rady Państwa PRL i Konferencji Episkopatu Kościoła Katolickiego w Polsce i ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. AKEP, sygn. III 0210/III, s. 1-3.
43
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które z późniejszymi poprawkami przyjął sejm i które ostatecznie weszły w życie.45
Do uchwalenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych doszło wraz
z przyjęciem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.46 W nowych uregulowaniach prawnych pominięto
zapisy uzgodnione przez Zespół Roboczy do spraw Legislacyjnych z końca 1983 r., ograniczając się do wymienienia osób
prawnych Kościoła i ich organów oraz do określenia sposobów nabywania osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła,47 stwierdzono również w sposób ogólny, że
„o powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu
osoby prawnej władza kościelna powiadamia właściwy organ
administracji państwowej, jeżeli ratyfikowane umowy nie stanowią inaczej”.48 Taki zapis prawny wynikał zapewne z istniejącej wówczas w Polsce sytuacji politycznej. Władze komunistyczne zdawały sobie sprawę w 1989 r., że ich pozycja
słabnie, a wręcz spodziewały się, że będą zmuszone do oddania władzy. Dlatego, jak się wydaje, przystały na tak ogólny
zapis ustawowy, dotyczący zawiadamiania o powoływaniu lub
odwoływaniu osób sprawujących funkcję organów kościelnych osób prawnych.

Zob. Makieta projektu ustawy wg stanu z 1988-10-07, Makieta projektu ustawy wg stanu z 1988-12-10. AKEP, sygn. III 0210/III.
46
Zob. art. 76 pkt 1, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U.
1989, Nr 29, poz. 154.
47
Zob. art. 5-13, tamże.
48
Art. 14, tamże.
45
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Zakończenie
Od początku 1957 r. obowiązywał w Polsce dekret Rada
Państwa o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
Władze komunistyczne wykorzystywały zawarte w nim normy do kontrolowania działalności duchownych. Służyły temu
celowi subiektywne interpretacje przepisów zawartych w dekrecie, dokonywane przez Urząd do Straw Wyznań.
Konferencja Episkopatu Polski w latach osiemdziesiątych
domagała się uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, przeciwstawiała się też rozszerzaniu listy stanowisk o administratorów
apostolskich – przepisy art. 4 i 5 dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. nie wymagały uprzedniego upewniania się o ewentualnych zastrzeżeniach odnośnie do tych nominacji.
Od czasu wyboru kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu
została zmieniona procedura informowania władz państwowych o nominacji biskupów diecezjalnych i koadiutorów.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiadamiał
prezesa Rady Ministrów o dokonanej nominacji przez papieża
i podawał datę ogłoszenia tej decyzji. Strona rządowa wielokrotnie protestowała przeciw takiemu trybowi powiadamiania,
zaznaczając, że jest to niezgodne z przepisami dekretu z dnia
31 grudnia 1956 r., gdyż nie ma możliwości przedstawić ewentualnych zastrzeżeń do nominowanych biskupów. Mimo nacisków strony rządowej, do czasu wejścia w życie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, strona kościelna nie
zmieniła trybu powiadamiania władz.
Na przestrzeni lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone były negocjacje przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski z władzami państwowymi w celu zredagowania
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nowych aktów prawnych, które regulowałyby stosunki państwa i Kościoła katolickiego w Polsce. Strona rządowa przedłużała te rozmowy, a przyjętych i parafowanych projektów
nie przekazywano do sejmu. Nowe akty prawne dotyczące
tych zagadnień weszły w życie dopiero w połowie 1989 r., kiedy komuniści zostali zmuszeni do oddania władzy w Polsce.
Streszczenie
Konferencja Episkopatu Polski w latach osiemdziesiątych
domagała się uchylenia dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych. Przeciwstawiała się też rozszerzaniu listy stanowisk o administratorów
apostolskich, gdyż przepisy art. 4 i 5 dekretu z dnia 31 grudnia
1956 r. nie wymagały uprzedniego upewnienia się o ewentualnych zastrzeżeniach odnoście do tych nominacji.
Od czasu wyboru kard. Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu
została zmieniona procedura informowania władz państwowych
o nominacji biskupów diecezjalnych i koadiutorów. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiadamiał prezesa Rady
Ministrów o dokonanej nominacji przez papieża. Strona rządowa wielokrotnie protestowała przeciw takiemu trybowi powiadamiania, zaznaczając, że jest to niezgodne z przepisami dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r., gdyż nie ma możliwości przedstawić
ewentualnych zastrzeżeń do nominowanych biskupów. Mimo
nacisków władz, do czasu wejścia w życie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, strona kościelna nie
zmieniła trybu powiadamiania strony rządowej.
Na przestrzeni lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku prowadzone były negocjacje przedstawicieli Konferencji Episko410
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patu Polski z władzami państwowymi w celu zredagowania
nowych aktów prawnych, które regulowałyby stosunki państwa i Kościoła katolickiego w Polsce. Strona rządowa przedłużała te rozmowy, a już przyjęte i parafowane projekty nie
przekazywano do sejmu. Nowe akty prawne dotyczące tych
zagadnień weszły w życie dopiero w połowie 1989 r., kiedy
komuniści zostali zmuszeni do oddania władzy w Polsce.
Summary:
Polish Bishops’ Conference in the eighties called for the repeal of the Decree of 31 December 1956 on the organization
and the filling of the church. Opposed the expansion of the list
of posts about the apostolic administrators, as the provisions of
Art. 4 and 5 of the Decree of 31 December 1956 did not require
prior ascertain any objections more robust to these
appointments.
Since the election of Cardinal Karol Wojtyla to the Bishop
of Rome was amended procedure to inform the state authorities nomination diocesan bishops. President of the Conference of the Polish Episcopate notify the premiere of nominations
made by the Pope. The government has repeatedly protested
against such a notification mode.
In the eighties of the last century were carried out negotiations representatives of the Polish Episcopal Conference of the
public authorities to the drafting of new laws, which regulate
the relations of the state and the Catholic Church in Poland.
The government prolonged the conversation. New legislation
on these issues only came into force in mid-1989, when the
Communists were forced to hand over power in Poland.
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Jan Kazimierz Przybyłowski, Recenzja książki: M. Guzewicza: Zasady wychowania w Piśmie Świętym. Studium teologiczno
-pastoralne, Wrocław 2010, ss. 202.

Na początku podkreślić należy, że koncepcja wychowania
biblijnego stoi w opozycji do wielu reguł pedagogicznych, jakie znaleźć można we współczesnej myśli pedagogicznej.
Przede wszystkim teologia biblijna domaga się zastosowania
pozytywnej argumentacji, dlatego Autor starał się przedstawić
zasady pedagogiki wydedukowane z kart Pisma Świętego jako
reguły uniwersalne, a tym samym pozbawione elementów polemicznych w kontekście współczesnych teorii pedagogicznych. Można zatem uznać, że głównym celem badawczym
było wykazanie, że księgi Pisma Świętego zawierają kompletne treści, niezbędne do realizacji procesu wychowawczego,
zgodnie z jego obiektywnymi założeniami. W ich prostych
formułach oraz w pozytywnych i negatywnych przykładach
zawierają się bardzo konkretne zasady wychowawcze, których
stosowanie daje gwarancję sukcesu. Autor starał się prowadzić
w swojej książce spokojny, rzeczowy wykład na temat zasad
wychowania w oparciu o Słowo Boże, które daje gwarancję na
skuteczne zrealizowanie przez rodziców stojącego przed nimi
zadania wychowawczego (s. 8).
Po tych wstępnych opiniach można przejść do oceny merytoryczno-formalnej książki M. Guzewicza. Rozdział pierwszy,
omawiający cele wychowania, stanowi poniekąd założenie
413

Recenzje

fundamentów pod zawartą w książce problematykę. Autor stara się w tej części udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania
związane z historią wychowania, specjalistyczną terminologią,
a także uszczegóławia cele wychowania. Zgodnie z przyjętą
główną tezą całej pracy Autor w tej części akcentuje znaczenie
wartości w procesie wychowania chrześcijańskiego. Tytuł tego
rozdziału nie oddaje jednak w pełni treści merytorycznych,
dlatego powinien zostać doprecyzowany. W tej części należało
także wprowadzić zagadnienie dotyczące funkcji wychowawczej Kościoła. W pedagogice kościelnej jasno ukazują się bowiem podstawowe założenia wychowania chrześcijańskiego,
które po pierwsze, powinno dotyczyć ludzkiej osoby, a po wtóre, wtedy jest autentyczne, kiedy dokonywane jest w wierze.
Innymi słowy, powinno dotyczyć człowieka takiego, jakim go
Pan Bóg stworzył wyznaczając mu jako cel osiągnięcie życia
wiecznego. W tej części należało także bardziej wyakcentować pedagogikę personalistyczną, opartą na założeniu, że
człowiek – od samego początku swego zaistnienia – jest bytem
osobowym.
Rozdział II zawiera zasady wychowawcze. Tę część można
najkrócej scharakteryzować jako próbę przeniesienia do praktyki wychowawczej teorii pedagogicznych Starego i Nowego
Testamentu. Jest to w miarę poprawnie opracowana teologia
biblijna z wyraźnym akcentem popularyzatorskim. Jeszcze
bardziej ten charakter popularnego upraktycznienia teorii biblijnej widać w rozdziale trzecim, zatytułowanym: „Osobowe
przykłady pozytywnego i negatywnego oddziaływania wychowawczego”. Już założenie merytoryczne tej części wydaje się
karkołomne, gdyż to sam Autor „zaryzykował” ocenę wychowawczej roli najważniejszych historiozbawczych postaci biblijnych. Już samo postawienie Jezusa w rzędzie postaci biblijnych jako jednego z przykładów pozytywnych wydaje się
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nie na miejscu. Poza tym spłycona analiza tekstów biblijnych
i powierzchowna próba syntetyzowania prowadzonych badań
przybiera postać redukcjonizmu, który nie upoważnia do formułowania daleko idących wniosków praktycznych w dziedzinie wychowawczej. Autor w tej części powinien raczej zastosować metodę holizmu, aby wydobyć do końca
personalistyczne oblicze wychowania chrześcijańskiego.
W rozdziale czwartym Autor starał się ukazać „wielką wartość wychowawczego oddziaływania rodziców na dzieci”. Biblijna wizja pedagogiki chrześcijańskiej pozwoliła Autorowi
w sposób prawidłowy ustawić relację między rodzicami
a dziećmi. Z pastoralnego punktu widzenia (a taki podtytuł
nosi książka) bardzo ważne jest jednak podkreślenie pierwszeństwa prawa rodziców do wychowania przed państwem
i Kościołem. Te podmioty mają sprawować funkcje pomocnicze w procesie wychowania. Papież Leon XIII zdecydowanie
przypomniał w encyklice Rerum novarum, że zadaniem państwa jest pomagać rodzicom w tym, co przekracza ich możliwości, interweniować zaś jedynie wówczas, „kiedy w obrębie
czterech ścian domu dojdzie do podeptania wzajemnych praw,
chcieć jednak, aby państwo wchodziło ze swoją władzą do
wnętrza domu, jest to wielki i zgubny błąd”. Kościół także
spełnia w wychowaniu dzieci i młodzieży rolę jedynie pomocniczą w stosunku do rodziców. Nie tylko w tym sensie, że
w realizacji wychowania kościelnego nie wystarczą kontakty
kapłana z aktywnymi członkami parafii w ramach duszpasterstwa zwyczajnego, ani też formacja w szkołach katolickich,
czy stowarzyszeniach religijnych. Dobrze zorganizowana
funkcja wychowawcza Kościoła wymaga współpracy duszpasterzy z rodzicami. Również w tym sensie, że rodzice w procesie wychowania dziecka powinni spełniać rolę zdecydowanie
ważniejszą od roli nauczyciela, katechety czy duszpasterza.
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Praca Pana M. Guzewicza jest propozycją ciekawej i nowatorskiej wizji proponowanej przez niego teorii i praktyki wychowania chrześcijańskiego wydobytych z teologii biblijnej. Nie jest
to pierwsza praca na ten temat, ale podkreślić należy starania Autora, aby miała ona charakter propozycji czytelnej nie tylko dla
fachowców, ale była także przydatna tym, którzy w różnych sytuacjach i uwarunkowaniach biorą na siebie trud realizacji wychowania chrześcijańskiego. Autor starał się uwzględnić jak największe spektrum zagadnień wychowawczych i stworzył
całościową wizję tego zagadnienia, ale jednocześnie skazało go
na bardzo skrótowe potraktowanie niekiedy ważnych aspektów
realizacji procesu wychowawczego przez różne podmioty wychowawcze. Niektóre z przedstawianych skrótowo zagadnień są
przedmiotem żywych dyskusji w Kościele i pedagogice, czego
wyraz znaleźć można w literaturze dotyczącej tej problematyki.
Między innymi są to współczesne zagrożenia procesu wychowawczego, które są wynikiem aktualnych przemian społeczno
-kulturowych, religijno-moralnych, obyczajowych, a nawet ekonomicznych. Podkreślić należy także, że skrótowość
w potraktowaniu literatury nie pozwoliła Autorowi sięgnąć do
ciekawych nurtów tych dyskusji. To odbiło się również w zgromadzonym materiale bibliograficznym. Autor wybiórczo potraktował zarówno źródła i komentarze, jak i literaturę przedmiotową. Niewątpliwie świadczy to o krytycznym podejścia Autora do
dostępnej literatury, ale stwarza też niebezpieczeństwo pominięcia ważnych pozycji na temat wychowania chrześcijańskiego
i funkcji wychowawczej. Na koniec podkreślić należy, że M. Guzewicz potrafił wykorzystać różnorodne możliwości pogłębiania
i poszerzania wiedzy teologicznej przede wszystkim w zakresie
teologii biblijnej i praktyki kościelnej. Efektem jego twórczej
pracy jest ciekawa i potrzebna w praktyce wychowawczej książka, którą można dedykować wszystkim wychowawcom.
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