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WSTĘP
Warszawskie Studia Pastoralne, których kolejny numer trzymamy
w ręku, przez minione dziesięć lat wypracowywało formułę swojego
funkcjonowania. Okazuje się jednak, że codzienność duszpasterska
przynosi najciekawsze tematy, którymi należy się zajmować. Takie
znajdziemy także w tym numerze, podzielonym na cztery części.
W pierwszej części znajdziemy artykuły, które dotyczą najbardziej
istotnych, z punktu widzenia społecznego, kwestii. Zostanie zaprezentowane stanowisko Kościoła w sprawie osób homoseksualnych
I dopuszczenia osób rozwiedzionych do sakramentów. Interesującym zestawieniem dwóch współczesnych wyzwań jest także kolejny
artykuł na temat muzułmańskiego feminizmu. Okazuje się bowiem,
że rola kobiety w islamie, nie jest ograniczona tylko do spraw domowych. Ponieważ islam wysoko ceni wykształcenie i mądrość, więc
dobra żona i matka to kobieta wykształcona i inteligentna. Doceniana
jest też rola kobiet w krzewieniu religii, wystarczy przypomnieć, że
pierwszym człowiekiem, prócz Mahometa, który przyjął islam, była
jego żona Chadidża.
W drugiej części podjęte są tematy dotyczące cech dzisiejszego kapłana i duszpasterza. W artykułach autorzy pochylają się nad takimi
przymiotami, jak zdrowie psychiczne, miłość czy troska.
Od zawsze na łamach naszego czasopisma pojawiają się także
zagadnienia związane z katechizacją i wychowaniem. Tym razem
znajdziemy teksty o homilii, która może być formą katechezy dorosłych. Niczym na przeciwległych biegunach stają dwa kolejne
artykuły traktujące o poszukiwaniu relacji w procesie wychowawczym. Najpierw bowiem przeczytamy o działaniach antywychowawczych, jakie dokonują się w mediach młodzieżowych i odpowiedzi
katechezy na to wyzwanie. Po czym artykuł prezentujący studium
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empiryczno-teoretyczne przybliży nam jaką koncepcję przyjaźni mają
najmłodsi uczestnicy katechezy.
W ostatniej części tego numeru udało się zaprezentować poglądy
dwóch intelektualistów, pochodzących z krakowskiego środowiska.
Najpierw przyjrzymy się, jak św. Jan Paweł II rozumiał patriotyzm.
Następnie zaś spojrzymy na nadzieję okiem ks. Józefa Tischnera.
Niewątpliwie bogactwo tematów podjętych w tym numerze wielu
pobudzi do refleksji nad złożonością rzeczywistości współczesnego
duszpasterstwa. Mamy także nadzieję, że dzięki temu kolejne zagadnienia, ważne dla Kościoła, znajdą swe miejsce w refleksji naukowej
na łamach naszego czasopisma.
Ks. Edmund Robek SAC

Wokół dzisiejszych wyzwań
Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok X 2015 Nr 4 (29)

Walter Kasper

RAZ JESZCZE: DOPUSZCZENIE DO
SAKRAMENTÓW ROZWIEDZIONYCH, KTÓRZY
ZAWARLI NOWE MAŁŻEŃSTWO? CIERNISTY
I KOMPLEKSOWY PROBLEM
Zagadnienie dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych,
które zawarły nowy związek nie jest problemem nowym i tylko niemieckim. Dyskusja wokół tego zagadnienia toczy się od dziesięcioleci na forum międzynarodowym1. Jan Paweł II o dotychczasowej
praktyce Kościoła zdecydował w adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio z roku 1981 (por. FC 84). W adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia (1984) wyraźnie powtórzył to stanowisko (por. 34).
Zostało ono podtrzymane również w 1993 r. w Katechizmie Kościoła
Katolickiego (KKK 1650) oraz w Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary
z 19942. Papież Benedykt XVI potwierdził je w adhortacji apostolskiej
Sacramentum caritatis z 2007 r. (por. SC, 29).
Jan Paweł II o problemie wyraził się jako o trudnym i jakby nierozwiązywalnym, zaś Benedykt XVI mówił o pełnym cierni, trudnym
problemie. Nie może zatem dziwić, że do dziś dyskusja nad tą kwestią
nie umilkła. Dotyczy bowiem nie tylko bezpośrednio zainteresowanych, ale też wielu praktykujących i zaangażowanych chrześcijan,
1 Stan dotychczasowej dyskusji przedstawiają: Karl Lehmann, Gegenwart des
Glauben, Mainz 1974, s. 274-294, 295-308; Walter Kasper, Zur Theologie der christlichen Ehe, Mainz 1977, s. 55-83.
2 Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach,
14 IX 1994; por. Rudolf Voderholzer (Hg.), Zur Seelsorge wiederverheiratet Geschiedener.
Dokumente, Kommentare und Studien der römischen Glaubenskongregation. Mit einer
Einleitung v. Joseph Kardinal Ratzinger/Benedykt XVI, Würzburg 2014.
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którzy żyją w małżeństwie od pięćdziesięciu i więcej laty i sami nigdy
nie myśleli o rozwodzie, ale boleśnie doświadczyli tego problemu
u swoich dzieci czy wnucząt. Z kolei ich dzieci mają utrudnioną drogę
do sakramentów, skoro ich rodzice nie mogą po niej kroczyć – tak
więc cała rodzina dotknięta jest tym problemem. Nic więc dziwnego,
że ciąży on na sumieniu wielu wiernych, duszpasterzy i spowiedników, teologów oraz biskupów.
Toteż oczekiwano, że w przededniu Nadzwyczajnego Synodu
Biskupów 2014 i podczas jego trwania kwestia ta zapłonie nowym blaskiem i jako kontrowersyjna stanie się przedmiotem ożywionej dyskusji3. Zwyczajny Synod Biskupów 2015 winien przynieść propozycje
rozwiązań, pozostawiając je ostatecznemu rozstrzygnięciu Papieża.
Nie mogę i nie chcę antycypować decyzji przyszłego Zgromadzenia
Biskupów. Chcę podjąć jedynie próbę, aby niniejszymi uwagami
wyjaśnić i pogłębić – na ile jestem w stanie – istotę problemu.
Słowo Jezusa – obowiązuje i zawsze stanowi nowe wyzwanie
Podstawą jest słowo Jezusa, które mówi, że nie wolno człowiekowi
rozłączyć tego, co Bóg złączył. Prawda ta znajduje się we wszystkich
Ewangeliach synoptycznych (Mt 5,32; 19,9; Mk 10,9; Łk 16,18). Poświadczona jest także przez Apostoła Pawła (1 Kor 7,10n)4. Nie może
3 Walter Kasper, Das Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Konsistorium,
Freiburg 2014. Mój odczyt traktuje o problemie rozwiedzionych żyjących w nowych
związkach w ostatnim rozdziale (54-67) i tylko w niewielkim stopniu. Miał on
jedynie wywołać dyskusję – samego rozwiązania nie przedstawiłem. Poszczególne
kwestie spotkały się z uznaniem, ale też i z krytyką. W niniejszych uwagach nie
odnoszę się bezpośrednio do tej krytyki, lecz tylko pośrednio, wyjaśniając swoje
stanowisko wobec licznych nieporozumień oraz kontynuując i pogłębiając własne
przemyślenia.
4 Owoce dyskusji między egzegetami nad słowem Jezusa są nieprzebrane. Odnośnie
starszych stanowisk por. przyp. 1. Przegląd najnowszej dyskusji u Ulrich Luz, Das
Evangelium nach Matthaus, Mt 1-7 (EKK Bd. I/1), Würzburg 1997, s. 88-103. Ponieważ dotychczas ukazało się mnóstwo przyczynków, wystarczyć musi wskazanie
tylko niektórych: Markus Graulich, Martin Seidnader (Hg.), Zwischen Jesu Wort
und Norm. Kirchliches Handel angesichts von Scheidung und Wiederheirat (QD
264), Freiburg 2014 z artykułami: Dominik Markl SJ i Thomas Söding; por. Konrad
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istnieć żadna rozumna wątpliwość, że w swej substancji sięga ona
do samego Jezusa. W swym niesłychanym radykalizmie takie słowa
Jezusa wydają się gorszące nie tylko dzisiaj. Już pierwsi uczniowie byli
nimi zszokowani, a dla ówczesnego hellenistyczno-rzymskiego świata
stanowiły totalną prowokację. Jak wówczas, tak i dziś w znikomym
stopniu możemy złagodzić słowo Jezusa przystosowując je do sytuacji.
Jezus odrzucił tym samym odwołującą się do Pwt 24,1 żydowską
kazuistykę, nie uznając równocześnie wszelkiej innej kazuistycznej
interpretacji oraz wyjątkowej regulacji odnośnie pierwotnej woli Bożej. Zatem słowo Jezusa nie jest wypowiedzią o charakterze prawnym,
ale zasadą, dzięki której Kościół wraz z udzieloną mu przez Chrystusa
władzą związywania i rozwiązywania (Mt 16,19; 18,18; J 20,23) musi
zapewnić skuteczność w zmiennych sytuacjach kulturowych.
Dlatego słowa Jezusa nie wolno interpretować na sposób fundamentalistyczny. Ważne jest badanie granic tego słowa oraz jego
zasięg, by w całości móc pojąć to Jezusowe przesłanie i zachować
mu wierność, nie popełniając przy tym nadużyć5. Taką właściwą
interpretację znajdujemy już w czasach nowotestamentowych: w znanych klauzulach cudzołóstwa przeznaczonych dla żydowskiej gminy
Mateusza (5,32; 19,), u Pawła, który w nowym pogańsko-chrześcijańskim środowisku władzą apostolską zdecydował na rzecz wolności
chrześcijańskiej, że małżeństwo, w którym partner niewierzący odmawia życia w należyty sposób z partnerem chrześcijańskim (1 Kor
7,12-16), może być rozłączone. Stało się to później podstawą dla tzw.
privilegium Paulinum, a jeszcze później dla privilegium Petrinum
Hilpert, Scheidung und Wiederheirat zwischen Jesu Wort und Norm, [w:] Stimmen
der Zeit 233 (2015) 3, s. 338-341; Guido Innozento Gargano, Il mistero delle nozze
cristiane. Tentativo di approfondimentio biblico-teologico, [w:] Urbaniana University
Journal 3 (2014), s. 51-73.
5 Joseph Ratzinger, Zur Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe. Bemerkungen zum
dogmengeschichtlichen Befund und zu seiner gegenwärtigen Bedeutung, [w:] tenże,
Gesammelte Schriften, Bd. 4: Einführung in das Christentum. Bekenntnis – Taufe –
Nachfolge, Freiburg 2014, s. 600-621; por. tenże, Zur Theologie der Ehe, [w:] tamże,
s. 565-592, 589-591; tenże, Rückblick auf die Bischofssynode zu Ehe und Familie 1980,
[w:] tamże, s. 622-649, 633n.
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dając możliwość rozwiązania ważnie zawartego małżeństwa sakramentalnego – choć niedopełnionego – na mocy władzy Kościoła do
związywania i rozwiązywania.
Okoliczności te są ważną przesłanką dla zrozumienia zmiennej
praktyki pastoralnej niektórych lokalnych gmin wczesnego Kościoła.
Interpretacja odpowiednich tekstów jest sporna wśród specjalistów6.
Na żadnej z tych hipotez nie sposób wypracować dziś rozwiązania dla Kościoła. Interesujące jest wszakże, że problemu tego byli
świadomi ojcowie Soboru Trydenckiego. Nauczali oni mianowicie
przeciw nauce Lutra, że Kościół nie myli się, jeśli nie uznaje drugiego
małżeństwa (DH 1807); tym samym świadomie nie potępili różnych
prawosławnych praktyk7. Nauczali o nierozerwalności ważnie zawartego małżeństwa (DH 1797n; por. 794; 3710n), formalnie nie definiując
tej nauki8. Jest ona jednak obowiązującą nauką wiary, o której stale
należy pamiętać i która zawsze stanowi nowe wyzwanie.

6 Literatura – przyp. 1, zwłaszcza Henri Crouzel, L’Eglise primitive face au divorce.
Du premier au einquieme siecle, Paris 1971; inaczej: Giovanni Cereti, Divorzio, nuove
nozze e penitenza nella Chiesa primitiva, Bologna 1977 (20133); tenże, Divorziati
risposati. Un nuovo inizio e possibile?, Assisi 20142. W żadnym razie nie utożsamiam
się ze stanowiskiem Cereti’ego. Jednak nie mogę zgodzić się z ujęciami o charakterze
apologetycznym, które przeciwne do dzisiejszej praktyki teksty rozmywają przez
przypisywanie im przyjętych później teorii.
7 Wykazał to jeszcze raz Klaus Ganzer na podstawie historii tekstu kanonu 7
Dekretu o sakramencie małżeństwa (DH 1807), Absolute Unauflöslichkeit der Ehe
auf dem Konzil von Trient? Zur Frage einer neuen Eheschliessung bei Ehebruch auf
dem Konzil, (publikacja własna 2015). Powołał się on przy tym na publikację Luigi
Bressa, Il canone tridentino sul divorzio per adulterio e l’interpretazione degli autori,
Rom 1973 i Huberta Jedina, Geschichte des Konzil von Trient, Bd. 3, Bologneser Tagung (1547/48) – Zweite Trienter Tagungsperiode (1551/52), Freiburg 1970, s. 141-161;
tenże, Bd. 4/2: Überwindung der Krise durch Morone, Schliessung und Bestätigung,
Freiburg 1975, s. 96-121, zwłaszcza 108n.
8 Franz Diekamp, Klaudius Jussen (Katholische Dogmatik nach den Grundsatzen
des heiligen Thomas, Bd. 3 Münster 196213) i Joseph Pohle, Josef Gummersbach
(Lehrbuch der Dogmatik, Paderborn 195610) mówią o sententia fidei proxima, Ludwig
Ott (Grundriß der katholischen Dogmatik, Freiburg 198110) tylko o sententia certa.
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Małżeństwo – niedoskonały znak przymierza
Sobór Watykański II podjął to wezwanie. Pominął pojmowanie małżeństwa jako kontraktu – wypracowane przez prawo rzymskie – dając
pierwszeństwo rozumieniu zgodnemu z nauką Tomasza z Akwinu9,
w analogii do biblijnej teologii przymierza jako wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, w której małżonkowie wzajemnie się sobie oddają
i przyjmują (por. Gaudium et spes, 47). Wraz z tym całkowicie osobowym rozumieniem małżeństwo interpretuje się w nawiązaniu do Ef
5,25 jako sakramentalny obraz przymierza Chrystusa z Kościołem.
Odpowiednio wzajemny stosunek mężczyzny i kobiety powinien być
odwzorowaniem stosunku Chrystusa i Kościoła.
Dla nauki Kościoła i dla nowszej teologii soborowa nauka o małżeństwie zakotwiczona w biblijnym przymierzu stała się decydująca.
Z niej wynika głębsze uzasadnienie nierozerwalności małżeństwa. Jak
przymierze Boga w Jezusie Chrystusie z Kościołem jest definitywnie
nierozerwalne, tak też nierozerwalne jest przymierze małżeńskie
będące rzeczywistym symbolem tego przymierza10.
Jest to koncepcja wspaniała i przekonywująca. Nie może jednak
prowadzić do obcej życiu idealizacji. W Liście do Efezjan mowa jest,
że Chrystus umiłował Kościół, poświęcił się dla niego, i że w wodzie
i przez słowo uczynił czystym i świętym, by stał się wspaniały, bez
skazy i zmarszczki, święty i nieposzlakowany (5, 24-27). Nie jest to
opis stanu, ale eschatologiczna obietnica, do której Kościół dopiero
9 Por. szczegółowe badania Adriano Oliva, Essence et finalite du mariage selon
Thomas d’Aquin pour un soin pastoral renouvele, [w:] Revue sciences phil. et. theol.,
98 (2014), s. 601-668.
10 FC 12n, SC 27. Gdy idzie o teologiczną recepcję ograniczę się do wskazania dwóch
różnych autorów: Eberhard Schockenhoff, Chancen zur Versöhnung? Die Kirche
und die wiederverheirateten Geschiedenen, Freiburg 2011, s. 73-98; Marc Quellet,
Die Familie – Kirche im Kleinen. Eine trinitarische Anthropologie, Einsiedeln 2013;
tenże, Misterio e sacramento dell’amore. Teologia del matrimonio e della famiglia per
la nuova evangelizzazione, Sienna 2007 (Mystery and Sacrament of Love. A theology
of Marriage and the Family for New Evangelization, Grand Rapids 2015); tenże, Ehe
und Familie im Rahmen der Sakramentalität. Herausforderungen und Perspektiven,
IkaZ 43 (2014), s. 413-428.
| 13 |

Walter Kasper

zmierza. W swym ziemskim pielgrzymowaniu Kościół może urzeczywistniać swoją świętość jedynie na sposób niedoskonały. Będąc
świętym jest on także Kościołem grzeszników, który niczym niewierna nierządnica zawsze musi podążać drogą nawrócenia, odnowy
i reformy (por. Lumen gentium, 8, Unitatis redintegratio, 4).
Odnosi się to także do chrześcijańskiego małżeństwa. Jest ono
wielką tajemnicą (mysterion) odnośnie do Chrystusa i Kościoła (Ef 5,
32). W życiu małżeństwo nie może jednak urzeczywistnić tej tajemnicy w sposób całkowity, lecz zawsze jedynie niedoskonały. W tym
sensie jest ono tylko niedoskonałym znakiem przymierza. Małżonkowie będąc na tej drodze, podlegają prawu stopniowania (por. FC 9,
34). Stale potrzebują nawrócenia i pojednania i ciągle na nowo zdani
są na Boga, który jest bogaty w miłosierdzie (Ef 2, 4; por. FC 38).
Dramat może doprowadzić do tego, że również chrześcijanie doznają niepowodzenia w małżeństwie. Niepowodzenie to stanowi
katastrofę, w której projekt życia ze wszystkimi nadziejami załamuje się i obraca wniwecz. Takie niepowodzenie także należy do
biblijnej teologii przymierza. W sposób nader dramatyczny zostało
to ukazane u proroka Ozeasza. Najpierw widzimy obraz: Izrael stał
się nierządnicą; Bóg ostatecznie wypowiedział Przymierze (Oz 1,9;
2,4-15). Następnie jednak słuszny gniew Boga ustępuje miejsca miłosierdziu. Ofiarowuje On swemu ludowi nowy początek (11, 8n; por. 2,
16-25). Wobec Jezusowego orędzia lud znowu w większości zawodzi.
Jezus zdecydowanie poddaje krytyce tę zatwardziałość serc. Jednak
wówczas Jezus przez Krzyż i Zmartwychwstanie funduje nam Nowe
Przymierze. Daje obiecane przez proroków nowe serce (Ez 36, 6n; por.
Jer 31, 33; Ps 51, 12). Wszak zatwardziałość serc (Mt 19, 8) trwa nadal
w grzeszności chrześcijan. Bóg jednak pozostaje wierny, mimo naszej
niewierności. Jego miłosierdzie jest bez granic.
Realistyczna teologia małżeństwa musi przemyśleć to niepowodzenie oraz możliwość przebaczenia11. Także bowiem w ludzkich niepowodzeniach pozostaje obietnica wierności Boga i Jego miłosierdzia.
W tym sensie nauka o nierozerwalności małżeństwa staje się na nowo
11 Eberhard Schockenhoff (przyp. 9), s. 99-125.
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aktualna. Nie jest ona czystym ideałem. Boże „tak” pozostaje, mimo,
że ludzkie „tak” jest słabe albo zgoła niedoskonałe. Wpisane jest to
na stałe w historię wolności małżonka. Węzeł małżeński zawiązany
przez samego Boga nie ulega zerwaniu, natomiast ludzka miłość słabnie czy zupełnie gaśnie. Jednak w sytuacji ludzkiego niepowodzenia
w małżeństwie sytuacja nigdy nie jest bez wyjścia i beznadziejna. Bóg
również w sytuacjach, w których my nie widzimy żadnego wyjścia,
może otworzyć nową drogę. Poleganie wspiera się na Bożym miłosierdziu, o ile tylko polegamy na miłosierdziu.12.
Owa realistyczna – by tak rzec – odporna na kryzys teologia przymierza stawia Kościół przed pytaniem: w jaki sposób może on, rozumiejąc siebie jako sakrament Bożego miłosierdzia, ludziom, którzy
w swym małżeństwie doznali bolesnej klęski towarzyszyć na nowej
drodze oraz ofiarować im nową nadzieję?
Komunia duchowa – drogą wyjścia?
Kościół w sytuacji rozbitych małżeństw, także wobec rozwiedzionych,
którzy zawarli nowy związek nie znajduje się w pastoralnej próżni.
Nowsze dokumenty Kościoła stanowczo domagają się, by w takich
bolesnych sytuacjach szczególnie zwrócić się ku dotkniętym nimi
ludziom i zaprosić ich do udziału w życiu Kościoła (por. FC 83n, SC
29). Często takim ludziom próbuje się otworzyć drogę z Chrystusem
i w Chrystusie, przywołując przy tym ideę Komunii duchowej.
Wraz z pojęciem Komunii duchowej nawiązuje się ostatnio do
zapomnianego, niestety, bogactwa tego znanego w Tradycji Kościoła
pojęcia13. W dokumentach Soboru Watykańskiego II oraz w Ka12 Por. do tego liczne wypowiedzi papieża Franciszka, zwłaszcza w adhortacji
apostolskiej Evangelii gaudium (2013) i bulli Misericordiae Vultus (2015).
13 Johann Auer, Geistige Kommunion. Sinn und Praxis der communio spiritualis
und ihre Bedeutung für unsere Zeit, [w:] GuL 24 (1951), s. 113-132; Louis de Bazelaire,
Communion spirituelle, [w:] Dictionnaire de Spiritualite 22 (1953), s. 1294-1301; Heinz
Robert Schlette, Kommunikation und Sakrament, Freiburg 1959 (z liczną znacznie
starszą literaturą); Robert Taft, Receiving Communion. A Forgotten Symbol?, [w:]
Worship 57 (1983), s. 412-418; Benoit-Dominique de La Soujeole, Communion sacramentelle et communion spirituelle, [w:] Nova et Vetera, 86 (2011), s. 147-153; Paul
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techizmie Kościoła Katolickiego, niestety, nie występuje. Dopiero
najnowsze dokumenty Magisterium Kościoła przywołują to pojęcie14,
rozumiejąc przez nie pewną drogę wyjścia w „ciernistych” sytuacjach
osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach15.
Tradycja Komunii duchowej sięga początkami wielkiej Mowy
Eucharystycznej z 6 rozdziału Ewangelii Jana oraz jej wykładni dokonanej przez Augustyna. Mówi się tam o Chlebie Życia, którym jest
Jezus Chrystus, a w Którym poprzez wiarę mamy udział16. W późnym
średniowieczu nauka o Komunii duchowej znajduje swoje miejsce
zwłaszcza u Tomasza z Akwinu17. Sobór Trydencki oficjalnie przyjął
tę naukę (por. DH 1648, 1747). Implikuje ona trojakie znaczenie: pragnienie Komunii sakramentalnej (komunii in voto czy cum desiderio),
duchowe otrzymanie Komunii sakramentalnej (manducatio spiritualis) i wreszcie zdobywany przez akty osobistej pobożności – przede
wszystkim w adoracji Eucharystii – wzrost Komunii sakramentalnej.
Właściwie rozumiana Komunia duchowa nie jest alternatywną
formą Komunii sakramentalnej, lecz w istotny sposób odnosi się do
Komunii sakramentalnej. Tak zatem problematyczne staje się jej zastosowanie w sytuacji osób rozwiedzionych ponownie zawierających
nowe związki. Czy można ją więc zalecać jako alternatywną drogę
Jerome Keller, Is Spiritual Communion for Everyone?, [w:] Nova et Vetera (engl. e.)
12 (2014), s. 631-655; Giancarlo Pani, La comunione spirituale, [w:] Civilta Cattolica
3957 (2015 II), s. 224-237; Paul Josef Cordes, „Geistige Kommunion“. Befreit vom
Staub der Jahrhunderte, Kislegg 2014.
14 Jan Paweł II, Adhortacja apostoska Ecclesia de Eucharistia (2003, 34); SC 55. Der
deutsche katholische Erwachsenenkatechismus był pod tym względem pierwszy:
Deutsche Bischofskonferenz (Hg.), Katholischer Erwachsenenkatechismus, Bd. 1:
Das Glaubensbekenntnis der Kirche, Freiburg 1985, s. 357.
15 Wpierw przez Kongregację Nauki Wiary (przyp. 2, nr 7). Benedykt XVI podczas
VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie z 1-3.VI. 2012 powiedział w odniesieniu do rozwiedzionych, którzy zawarli nowy związek: „Także bez tego, ‘cielesnego’
przyjmowania Sakramentu możemy być duchowo zjednoczeni z Chrystusem w jego
Ciele.”
16 Rudolf Schnackenburg, „Geistliche Kommunion” und Neues Testament, [w:] GuL
23 (1952), s. 407-411; Augustinus, In Io. tract. 25, 12.
17 Thomas von Aquin, S. theol. III q. 80 a. 1.2.
| 16 |

Raz jeszcze: dopuszczenie do sakramentów rozwiedzionych…

do Komunii sakramentalnej? Z pewnością nie. Sprzeciwiałoby się
to sakramentalnemu rozumieniu siebie przez Kościół katolicki jako
widzialnemu sakramentowi, to znaczy jako znakowi i narzędziu łaski. Nadto istnieje inna jeszcze trudność: kto przyjmuje Komunię
duchową i w wierze pozostaje zjednoczony z Chrystusem, nie może
jednocześnie znajdować się w stanie grzechu ciężkiego. Dlaczego nie
może on wówczas uczestniczyć także w Komunii sakramentalnej? Tak
więc zastosowanie Komunii duchowej w przypadku rozwiedzionych
żyjących w nowym związku, jeśli wychodzi się z jej tradycyjnego
rozumienia, prowadzi do teologicznej ślepej uliczki18.
Natomiast możliwa jest taka droga, jeśli Komunii duchowej nadać
nowy sens. W tym nowym sensie nie rozumie się jej jako pragnienia
wynikającego z bycia w jedności z Chrystusem poprzez wiarę zgodnie z Komunią sakramentalną, ale jako pragnienie, w którym żyjący
w nieregularnej sytuacji chrześcijanin jest świadomy swego oddzielenia od Chrystusa, i że to jego pragnienie – dopóki nie zmieni zasadniczo swej obecnej sytuacji – nie może być spełnione. Tak rozumiana
Komunia duchowa może stać się zbawczym impulsem do metanoia
(nawrócenie). Dlatego też to nowe rozumienie pozostaje faktycznie
możliwe. Niesie jednak za sobą pojęciowe nieporozumienie. Tradycja
Kościoła może nam zaoferować klarowną drogę.
Ku odnowie via paenitentialis
Kościół starożytny podczas prześladowań już bardzo wcześnie boleśnie doświadczył różnych załamań wśród chrześcijan. W czasach prześladowań wielu chrześcijan ulegając słabościom wypierało się chrztu.
Doprowadziło to później do gwałtownej dyskusji, w jaki mianowicie
sposób Kościół powinien postępować w takich sytuacjach. Ojcowie
Kościoła na Wschodzie i Zachodzie wobec jednoznacznego rygoryzmu Nowacjana (zm. ok. 258), stawiającego wysoko ideał Kościoła
18 Ze względu na tą ślepą uliczkę nie krytykowałem Komunii duchowej, której
praktykowanie jest duchowo wartościowe i jako takie domaga się odnowienia, ale
jej powodujące nieporozumienia zastosowanie do sytuacji osób rozwiedzionych
w nowych związkach.
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jako nieskalanej dziewicy, bronili obrazu Kościoła jako miłosiernej
matki, którego drzwi dla nawracających się grzeszników są stale
szeroko otwarte. Przyjęli oni pokutę kanoniczną, którą pojmowali
nie jako drugi chrzest z wody, ale jako chrzest z łez żalu i pokuty. Tak
więc Kościół poważnie przyjął swą władzę rozgrzeszania grzechów
i swą służbę na rzecz pojednania (2 Kor 5,20). Na mocy sakramentu
pojednania po rozbiciu się okrętu grzeszników nie udzielali oni drugiego chrztu, ale – by tak rzec – burtę ratunkową, ratującą przed
utonięciem i zapewniającą przeżycie19.
Podobne postępowanie stosowali poszczególni ojcowie wobec
chrześcijan, którzy rozbili własne małżeństwo, żyli w drugim związku
i na drodze pokuty pojednali się z Kościołem, zostając dopuszczeni
do Komunii20. Kościół wschodni tą drogą poszedł jeszcze dalej21.
W ramach liturgii pokutnej zezwalał na zawarcie drugiego i trzeciego
małżeństwa, które – choć równe jest obrzędom „koronowania” –
rozumiane jest nie jako sakrament, ale błogosławieństwo. Z prawodawstwa cesarstwa bizantyjskiego przejął odnośnie do klauzuli
nierządu z Ewangelii Mateusza także inne powody dla orzeczenia
rozwodu. Praktyka ta opiera się na zasadzie oikonomia, zorientowanej
na miłosiernych czynach Boga dokonanych w całej historii zbawienia.
Kościół zachodni nie przyjął tej praktyki, rozwijając własne prawo
małżeńskie niezależnie od prawa bizantyjskiego.
Często podnosi się pytanie czy Kościół zachodni powinien przyjąć
tę prawosławną praktykę. Z pewnością może się on uczyć prawosławnego pojmowania oikonomia. Jednak dalszy rozwój jego prawa
małżeńskiego musi dokonywać się raczej w pierwszym rzędzie w duchu własnej tradycji kanonicznej, które nie zna liturgicznej formy
drugiego małżeństwa. Natomiast wschodniej zasadzie ekonomii
19 Zob. znane studia Bernharda Poschmanna, Karla Rahnera SJ, Herberta Vorgrimlera i innych.
20 Zwłaszcza Bazyli z Cezarei; por. J. Ratzinger, Unauflöslichkeit (przyp. 5),
s. 600-606.
21 Co do Tradycji wschodniej m. in. Basilio Petra, Divorziati riposati e secondo
nozze nella chiesa. Una nuova soluzione, Assimi 2012; tenże, Divorzio e secondo
nozze nella tradizione greca. Un’altra via, Assisi 2014.
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odpowiada pod wieloma względami w Tradycji zachodniej zasada
epikie22. W rozumieniu Tomasza z Akwinu nie jest ona prawnym
wyjątkiem, unieważnieniem przepisu prawnego (derogacja), ale wyższą sprawiedliwością, która w przypadku zawiłych sytuacji, kiedy
dosłowna, dokładna wykładnia prawa byłaby niesprawiedliwa (niesłuszna), zapewnia prawu w miłosierny sposób skuteczność na sposób
„słuszny i sprawiedliwy”23.
Słuszność w średniowiecznej kanonistyce rozumiano jako iustitia
dulcore misericordiae temperata, co w wolnym tłumaczeniu oznacza:
sprawiedliwość, jaka konkretne zastosowanie znajduje dzięki czułości miłosierdzia i mierze w oku. W tym sensie Kościół w trudnych
sytuacjach mógł łączyć w miłosierny sposób władzę związywania
i rozwiązywania. Nie chodzi przy tym o wyjątki prawne, ale o właściwe oraz miłosierne stosowanie prawa.
Nie ma tu miejsca dla taniego (pseudo)miłosierdzia. Pozostaje,
oczywiście, ważna zasada z 1 Kor 11, 28: kto uparcie, to znaczy bez
woli nawrócenia, trwa w grzechu ciężkim, nie może uzyskać rozgrzeszenia i tym samym nie może być dopuszczony do przyjęcia Komunii
(KPK/1983, kan. 915). Zasada ta jest oczywista i bezsporna. Pozostaje
jednak konkretne pytanie, kto faktycznie w sposób uparty znajduje się
w takiej „antyzbawczej” sytuacji, które nie jest tym samym rozstrzygnięte. Aby na nie odpowiedzieć, ważne jest, aby dobrze rozróżnić
odmienne sytuacje oraz każdą taką poszczególną sytuację dyskretnie
i taktownie zbadać (por. FC 4, 84). Nie można mówić o obiektywnym
stanie grzechu, nie badając sytuacji grzesznika w jego jednorazowej,
osobistej godności. Z tego powodu ogólne rozwiązanie problemu
nie jest możliwe, a jedynie rozwiązanie dla konkretnego przypadku.
22 Thomas von Aquin, S. theol. II/II 120n; por. Gunter Virt, Epikie – verantwortlicher Umgang mit Normen. Eine historisch-systematische Untersuchung, Mainz
1983; tenże, Moral Norms and the Forgotten Virtue of Epikeia in the Pastoral Care
of the Divorced and Remarried, [w:] Journal of the Faculty of Theology University
of Malta 63/1 (2013), s. 17-34.
23 Odnośnie teorii aplikacji norm kanonicznych por. Walter Kasper, Barmherzigkeit.
Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Freiburg 2012, s. 174177, 238, przyp. 174.
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Wynika to także z samego pojęcia grzechu ciężkiego. Do grzechów
ciężkich należy nie tylko materia gravis, wykroczenie przeciwko przykazaniu Bożemu w materii o dużym ciężarze gatunkowym; należą
do nich także osąd własnego sumienia, zgoda woli – dla Tomasza
intencja woli jest już całkiem rozstrzygająca; wreszcie ważne pozostaje uwzględnienie konkretnych okoliczności24. O tym wszystkim
nie sposób ogólnie rozstrzygać. Dlatego też mądrość Kościoła obok
prawnego forum zewnętrznego zna także forum wewnętrzne, to jest
forum sakramentu pokuty.
Stoimy tym samym przed via paenitentialis. Nie jest ona modnym wynalazkiem, ale – jak to ostatnio wykazano – leży na linii
rozumienia małżeństwa Tomasza z Akwinu oraz tradycji, której dał
początek – zwłaszcza Soboru Trydenckiego25. Nie chodzi tu o odbycie
nałożonej pokuty, ale o bolesny – choć zbawienny – proces przeżywania i swego rodzaju wychodzenia z katastrofy rozwodu, któremu
towarzyszy doświadczony spowiednik w cierpliwym wsłuchiwaniu
się w sytuację osoby zainteresowanej i rozmowy z nią. Ten proces
powinien doprowadzić u zainteresowanego do rzetelnego osądu
własnej sytuacji; także spowiednik dochodzi w nim do duchowego
osądu, pozwalającego mu na właściwe i odpowiednie do każdorazowej indywidualnej sytuacji skorzystanie z władzy związywania
i rozwiązywania. Tak miało to miejsce w najtrudniejszych sytuacjach
zgodnie ze starożytną praktyką Kościoła i podporządkowane było
autorytetowi biskupa.
Pozostaje dla mnie zagadką, jak można występować przeciwko
takiej propozycji, twierdząc, jakoby chodzić tu miało o przebaczenie
bez nawrócenia. Twierdzenie takie w rzeczywistości jest teologicznym
bezsensem. Sakrament pokuty implikuje bowiem ze strony penitenta
żal i wolę, aby w nowej sytuacji starać się ze wszystkich sił żyć zgodnie
z Ewangelią26. W akcie rozgrzeszenia następuje usprawiedliwienie
24 KKK 1857-1860; Thomas von Aquin, S. theol. I/II, 19,5; 72,5.
25 Do takich wniosków dochodzi Oliva (przyp. 9), s. 650-663.
26 Jan Paweł II rozstrzygnął (por. FC 84), że rozwiedzeni, którzy zawarli nowe
związki i prowadzą życie nie będące w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa,
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nie grzechu, ale nawróconego grzesznika. Komunia sakramentalna,
do której uprawnia rozgrzeszenie, winna dać człowiekowi siły do
znoszenia trudów na jego nowej drodze. Właśnie chrześcijanie znajdujący się w trudnej sytuacji zdani są na to źródło mocy, jakim jest
dla nich Chleb Życia.
Taka odnowa praktyki pokutnej Kościoła mogłaby spotkać się
z oddźwiękiem wykraczającym poza kategorię osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach na rzecz koniecznej odnowy
chorej i pożałowania godnej w dzisiejszym Kościele pokuty. Byłoby
przecież faryzeizmem sądzić, że to wszystko miałoby dotyczyć tylko
chrześcijan rozwiedzionych, którzy zawarli nowy związek. Refleksja
to znaczy jeśli żyją oni w zupełnej wstrzemięźliwości, mogą otrzymać sakrament
pokuty i Eucharystii. Chrześcijanie, którzy zdecydowali się na taką drogę i postępują nią mimo wszelkich, związanych z tym, trudności, dają wyraźne świadectwo
jedności i nierozerwalności małżeństwa; ich wielkoduszne świadectwo zasługuje na
wielki respekt i domaga się wyrozumiałego towarzyszenia pastoralnego. Z drugiej
strony ta wyjątkowa regulacja z FC 84 rodzi teologiczne pytania. Według Tomasza z Akwinu istota małżeństwa mieści się w duchowej wspólnocie; seksualne
zjednoczenie jest według niego wtórne (S. theol. III, 20,2: Supplementum 44,1).
Idąc za tym poglądem, pojawia się wówczas pytanie: czy jest sensowne, a nawet
czy nie jest sprzeczne, aby ten wyraźny w cywilnym małżeństwie istotny element
małżeństwa – by tak rzec – jako rozwiązanie kompromisowe (bariera zbawienia!)
milcząco przynajmniej tolerować, aby z kolei – wynikające z tego – wykluczenie
elementu wtórnego uczynić kryterium dopuszczenia bądź niedopuszczenia do
sakramentów? Mówiąc inaczej: owo należące do zakresu intymnego zjednoczenie
seksualne, rozpatrywane w aspekcie sakramentalnym, nie stoi na przeszkodzie
znakowi sakramentalnemu, ale przez tę wyjątkową regulację przynajmniej milcząco tolerowałoby na sposób cywilnoprawny publicznie uznaną wspólnotę życia
jako małżeństwo. Jeśli małżeństwo cywilne jest tolerowane, wówczas pojawia się
pytanie, czy można uczynić generalnym kryterium przyporządkowanej zakresowi
intymnemu a więc „forum internum” kwestię wstrzemięźliwości, bez zbadania
konkretnej sytuacji wobec ciężko grzesznemu sposobowi życia i uczynić decydującym kryterium dopuszczenia bądź niedopuszczenia do otrzymania sakramentów.
W tym punkcie musi dokonać się dalsza dyskusja oraz trzeba pytać, czy wyjątkowa
regulacja z FC 84 dotycząca wewnętrznej teologicznej logiki rzeczy nie wymaga
dalszej refleksji. Ostatecznie chodzi tu o godność i niepowtarzalność każdej osoby
oraz o jej sumienie w koniecznym rozróżnianiu zewnętrznego i wewnętrznego
forum.
| 21 |

Walter Kasper

nad tezami Lutra, które to przed 500 laty dały początek Reformacji,
skłania katolików i ewangelików do przywołania pierwszej z nich,
mówiącej, że całe życie chrześcijanina powinno być pokutą.
Hermeneutyka kontynuacji
Zamykając zagadnienie: czy dalszy rozwój praktyki pokutnej w kierunku, o którym powiedziano wyżej, byłby naruszeniem nauki
i praktyki Kościoła czy raczej należałoby go rozumieć w sensie
hermeneutyki kontynuacji? Właściwie rozumiana hermeneutyka
kontynuacji zaprezentowana przez Benedykta XVI w znanym przemówieniu z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2005 r., nie wyklucza
praktycznych reform, a tym samym momentu dyskontynuacji, ale
je dopuszcza27.
Prawda Objawienia nie jest wszak wyżłobionym w kamieniu skostniałym systemem, ale przez Ducha Boga żywego napisanym do serc
z ciała listem miłości Boga (por. 2 Kor 3,3). Bóg przez swojego Ducha
nieustannie pozostaje z Kościołem w dialogu, z Oblubiennicą swojego
Syna, aby ciągle na nowo prowadzić go do pełni Prawdy (J 16,13) oraz
do zawsze tej samej Ewangelii, by odkrywać jej wieczną nowość28.
Miłosierdzie jest tą wieczną nowością. W nim objawia się suwerenność Boga, w swej istocie będąca Miłością (1 J 4,8), który ciągle
na nowo wierny jest swojemu Przymierzu. Miłosierdzie jest Objawieniem wierności i tożsamości Boga z samym sobą, a przez to
równocześnie legitymacją chrześcijańskiej tożsamości29. Dlatego
miłosierdzie nie stoi naprzeciw chrześcijańskiej prawdzie. Wszak
ono samo jest Prawdą objawioną, pozostając w nierozerwalnym
27 Przemówienie Benedykta XVI do Kolegium Kardynałów i członków Kurii
Rzymskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 22.XII.2005. Praktycznie papież
Benedykt XVI uczynił dalece własnym stanowisko Johna Henry Newmanna: An
Essay on the Development of Christian Doctrine, London 1878.
28 O rozwoju nauczania: Sobór Watykański I, Konstytucja Dogmatyczna Dei
Filius (DH 3020); Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna Dei Verbum (8);
o wiecznej nowości Ewangelii papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii
gaudium (11).
29 Walter Kasper, (przyp. 22); tenże (przyp. 3), s. 55n.
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związku z podstawowymi prawdami wiary: Wcieleniem, śmiercią
i Zmartwychwstaniem Chrystusa. I odwrotnie: wszystkie te prawdy
bez czułości miłosierdzia staną się skostniałym i zimnym systemem.
Miłosierdzie pozwala w zaskakujący sposób, ciągle na nowo zajaśnieć,
przydając wierze nieustannie nową siłę promieniowania. Tylko tak
może się udać nowa ewangelizacja.
Przynaglenie, by „trwać w prawdzie Chrystusa” mieści inne: „trwać
w miłości Chrystusa” (J 15,9). Obowiązuje czynienie prawdy w miłości
(por. Ef 4,15).
tłum. Rafał J. Kupiszewski
(doktorant Studium Biblijno-Pastoralnego UKSW
w Warszawie, teologia moralna)
Tekst oryginału: Nochmals: Zulassung von wiederverheiratet Geschiedenen zu den Sakramenten? Ein dorniges und komplexes Problem,
Stimmen der Zeit 233 (2015) 7, s. 435-445.
Key words: indissolubility of marriage, non-sacramental marriage, divorce, pastoral care of people in non-sacramental, access to Eucharist.
Summary
Kasper’s article refers to his earliest statement during Consystorium in
February 2014. He explicates some subjects connected with divorced people
who got civil married again.
Translated by Julia H. Kupiszewska
Walter Kasper (1933), profesor teologii na Uniwersytecie w Tybindze i Münster, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 1989 biskup diecezji
Rottenberg-Stuttgart, od 1999 sekretarz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, a następnie jej przewodniczący (2001-2010). Kreowany na
kardynała w 2001. W 2007 otrzymał doktorat h.c. Uniwersytetu Opolskiego.
Uznawany za głównego promotora na rzecz zmian w ocenie kościelnego
statusu rozwiedzionych żyjących w nowych związkach.
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KOBIETA W ISLAMIE. MUZUŁMAŃSKI FEMINIZM?
Woman in islam. Islamic feminism?
Kobieta w tradycji islamu pozostaje od wielu lat nieustającym tematem zainteresowania, w wielu aspektach: jej miejsce w rodzinie,
status w społeczności wierzących oraz możliwość własnego rozwoju
osobistego, na podstawowych płaszczyznach życiowych – duchowej,
intelektualnej i emocjonalnej. Sytuacja muzułmańskiej kobiety jest
niewątpliwie, jednym ze szczególnie popularnych tematów, podejmowanych w literaturze i mediach oraz dyskusji politycznej. Zastanawiać
by się można dlaczego tak się dzieje, skoro kobiety stanowią blisko
48% ludności całego świata, największe zainteresowanie skierowane
jest na kobiety wyznajace islam. Opinia publiczna niemal całego
świata, w sposób szczególny zaczęła interesować się kobietami wierzącymi w Allaha, po zamachach na World Trade Center w Nowym
Jorku we wrześniu 2001 roku. Konsekwencją tych wydarzeń było
rozpoczęcie wojny z terroryzmem i wkroczenie wojsk NATO do Afganistanu. Wówczas światowe media zainteresowały się tragiczną
sytuacją afgańskich kobiet, dokładnie przykrytych burką1 żyjących
w cieniu męskiego świata.
Jednakże wbrew powszechnej opinii, status kobiety w islamie jest
wysoki. Owszem wiele zalecanych zachowań, nakazów i zakazów
1 Burka pełna, zwana także burką afgańską jest strojem całościowym, dokładnie
zakrywającym całe ciało kobiety. W miejscu oczu jest gęsta siateczka, która co prawda
umożliwia patrzenie kobiecie na otaczający ją świat, ale przez fakturę materiału.
Z tego powodu burka stała się symbolem zniewolenia muzułmańskich kobiet i jest
utożsamiana z reżimem koranicznym.
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wynika bezpośrednio z praktykowanej religii, którym wierzące niewiasty dobrowolnie się poddają, ponieważ tak zostały wychowane,
a także dlatego, że nie znają innych wzorów postępowań. Miejsce
kobiety muzułmanki w społeczności wierzących w Allaha, jest w znaczącym stopniu uzależnione od religii, jej zasad oraz praktyk związanych z wypełnianiem bożych zaleceń. Kobiety w różnych częściach
świata muzułmańskiego, posiadją rozmaite przywileje i wolności.
O liberalizujących się zwyczajach oraz zmianach w świadomości
społeczeństwa, świadczą kobiety walczące po stronie samozwańczego
Państwa Islamskiego. Muzułmankom nie obcy jest także ruch społeczny, zwany feminizmem.
Muzułmanki w historii
W okresie przedmuzułmańskim kobieta była uprzedmiotowiona.
Dominujący na Półwyspie Arabskim styl rodziny patriarchalnej2
powodował, że kobiety nie posiadały praktycznie żadnych praw.
Całkowicie uzależnione od ojca, braci lub męża musiały pokornie
przyjmować ich decyzje. W społeczeństwie patriarchalnym obowiązywało wyraźne rozróżnienie pozycji kobiet, dzieci i mężczyzn od
szczególnej pozycji ojca-seniora, będącego głową oraz opiekunem
rodu. Ponadto dorosłemu mężczyźnie należny był szacunek pozostałych domowników, wynikający z istotnej funkcji jaką pełnił w rodzinie. Obowiązek zapewnienia środków materialnych na utrzymanie
domu, a także odpowiedzialność za bezpieczeństwo najbliższych
krewnych, zwłaszcza kobiet i dzieci, stanowiły podstawowe zadania
do wypełnienia. Na terenach zdominowanych przez patriarchalizm
codziennością było traktowanie kobiety jak niewolnicy, całkowicie
uzależnionej najpierw od ojca, a później od męża. Z tego względu
kobieta nie mogła posiadać własności, co nierozerwalnie łączyło się
z brakiem prawa dziedziczenia.
Do czasów nastania islamu, powszechny był zwyczaj wad, czyli
grzebania nowonarodzonej dziewczynki żywcem, zazwyczaj uważanej
2 Patriarchalizm jest pojęciem socjologicznym, oznaczającym dominację mężczyzny zarówno w stosunkach rodzinnych, jak i społecznych.
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za upokorzenie dla rodziny. Owo barbarzyńskie postępowanie pochodzi z tradycji starożytnego Wschodu. Czyniono tak bowiem uważano, że synowie są wartością dla wzmocnienia plemienia lub całego
klany, zaś wraz z kolejną córką, powstają nowe problemy dla rodziny3.
W Koranie zostało napisane: „A kiedy zwiastują któremuś z nich
córkę, to jego oblicze się zasępia i jest udręczony” (16,58)4. Konieczne
zatem było jej pilnowanie i dbanie o ochronę jej moralności, ponieważ niewłaściwe etycznie zachowanie córki, przynosiło hańbę całej
rodzinie. Powszechność zwyczaju wad miało istotne znaczenie na
późniejsze traktowanie kobiety, w jej życiu dorosłym. Społeczeństwo
postrzegało ją jak rzecz i obiekt pożądań, którą w każdej chwili można
odrzucić, bez ponoszenia konsekwencji5. Kobieta w społeczności
arabskiej czasów przedmuzułmańskich, miała pozostawać całkowicie
posłuszna swojemu ojcu lub męskiemu opiekunowi, musiała wyjść
za mąż, zgodnie z umową zawartą przez ojca. Uprzedmiotowienie
kobiety dostrzegalne było w wielu aspektach życia. Prawny „właściciel” kobiety, a więc w pierwszej kolejności ojciec, a następnie mąż,
mógł ją wymienić na inną – siostrę lub matkę. Zdarzało się także
odsyłanie kobiety do innego, obcego mężczyzny, aby w ten sposób
otrzymać zdrowego i silnego potomka. Zatem misją kobiety Półwyspu
Arabskiego w czasach dżahiliji6 było małżeństwo oraz wydanie na
świat zdrowych synów.
Owszem w niektórych plemionach berberskich oraz beduińskich,
kobiety zajmowały znaczące stanowiska w strukturze klanowej. Było
to powodowane znajomością przez nie rozmaitych praktyk magicznych, mogących poprowadzić wspólnotę plemienną do dobrobytu.
Zazwyczaj kobiety te posiadały dar jasnowidzenia lub przepowiadania
3 Do dziś ze zbliżonymi problemami dotyczącymi rodzących się córek, borykają
się mocno związane z tradycją przodków, hinduskie rodziny. Każda kobieta w rodzinie przynosi ze sobą kłopoty dla ojca lub opiekuna.
4 Wszystkie odwołania do Koranu pochodzą z wydania: Koran z języka arabskiego
przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa 2007.
5 Por. E. Machut-Mendecka, Świat tradycji arabskiej, Warszawa 2005, s. 103.
6 Dżahilija – czas niewiedzy, ciemności, nieświadomości. W tradycji muzułmańskiej, określenie to odnosi się do czasów przed nastaniem islamu.
| 27 |

Aldona Maria Piwko

przyszłości. Do takiej grupy kobiet należały: Al-Jamama az-Zarqa
posiadająca dar widzenia przyszłości. Zapowiedziała zbliżających się
wrogów, jednak nikt jej nie uwierzył, w wyniku czego plemię zostało
zabite przez najeźdźców. Dziś Al-Jamama az-Zarqa jest symbolem
przestróg. Podobnie „Prorokini” berberska, pochodząca z Algierii
Al-Kahina, dzięki jej staraniom zrzeszyły się plemiona berberskie
i mogły odeprzeć zagrożenie podboju muzułmańskiego w VII wieku7.
Jednak takie postrzeganie kobiety należało do rzadkości. Znacznie
częściej była obiektem seksualnym i rzeczą.
Islam zniósł wiele pogańskich zwyczajów, powszechnych w okresie
dżahiliji na terenach Półwyspu Arabskiego, stając się religią państwa
i prawa, a tym samym znacząco odmienił pozycję kobiety w społeczeństwie oraz jej postrzeganie przez współbraci w wierze. Muzułmanka od samego początku konstytuowania się islamu, zajmowała
istotne miejsce w społeczności, bowiem miała do wypełnienia istotne
zadanie. Koran nadał kobietom równe prawa z mężczyznami: „Ktokolwiek pełni dobre dzieła, mężczyzna czy kobieta i jest wierzącym,
tacy wejdą do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości” (4,124). Zagwarantował tym samym równouprawnienie kobietom muzułmańskim, nakładając na nie takie same obowiązki wobec Boga jakie
posiadali mężczyźni, zakazując jednocześnie jakiejkolwiek formy
dyskryminacji ze względu na płeć. Potwierdzają to słowa Koranu:
„Zaprawdę – muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne
(…), wspominający Boga często i wspominające – przygotował dla was
Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną” (33,35). Kobieta zyskała tym
samym możliwość praktykowania religii, na równi z mężczyznami,
będąc jednocześnie samodzielnie odpowiedzialna przed Bogiem za
swoje postępowanie i życie zgodne z Jego nakazami.
Nadanie znaczących praw społecznych kobiecie w tradycji islamu,
umożliwiło jej wymaganie należnego szacunku, a także ochrony ze
7 Por. E. Machut-Mendecka, Kobieta bez zasłony. Muzułmanka w świetle wiary
i kultury, w: Być kobietą w Oriencie, red. D. Chmielowska, B. Grabowska, Warszawa
2008, s. 20.
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strony męskich członków rodziny. Owa ochrona polegała nie tylko na
zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych, lecz również dotyczyła jej godności i czci. Ponadto męska opieka nad kobietą dotyczyła
także jej zabezpieczenia materialnego, tym samym kobiety muzułmańskie zyskały prawo do posiadania własności oraz dziedziczenia8.
Zrównując status kobiety i mężczyzny, islam zniósł zwyczaj wad,
podkreślając boskie pochodzenie kobiety w następujących słowach:
„Oni przypisują Bogu córki, niech Mu będzie chwała! A oni mają to,
czego pragną. A kiedy zwiastują któremuś z nich córkę, to jego oblicze
się zasępia i jest udręczony. On ukrywa się przed ludźmi z powodu
tego nieszczęścia, które mu obwieszczono: czy on ma je zachować,
mimo poniżenia, czy też grzebać je w prochu. Jakże źle oni rozumują!”
(16,57-59). Tym samym prawo wywodzące się z religii, nadało kobiecie takie same prawa osobowe, co mężczyźnie. Uznanie równości
kobiety i mężczyzny wobec Boga jest nadrzędnym prawem ludzkim.
Jednakże każde z nich, tak kobieta jak i mężczyzna, posiadają odrębne
oraz różne role społeczne, które winni wykonywać należycie, a także
zgodnie z naturalnym, a więc Boskim powołaniem.
Przykładem zmian w mentalności członków ummy jest uczestniczenie pierwszych muzułmanek w wielu aspektach życia społecznego.
Chadidża, żona Mahometa, była kobietą interesu, zajmującą się handlem. Prowadziła własną działalność gospodarczą, dziś nazwalibyśmy
ją bizneswoman, kierowała także pracującymi dla niej mężczyznami,
a przy tym była osobą religijną. Uważana jest za pierwsza osobę,
która uwierzyła w posłannictwo Mahometa i słowa, które do niego
skierował archanioł Gabriel, stając się tym samym pierwszą muzułmanką. Chadidża jest wymieniana pośród czterech szlachetnych
kobiet9 islamu, bowiem była wsparciem dla swojego męża, pomagając
mu zaakceptować ciężar proroctwa i odpowiedzialności jaką nałożył
na niego Bóg10.
8 Por. M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 449-453.
9 Oprócz Chadidży są to także: Asija, żona faraona, która wychowywała Mojżesza,
Maryja matka Jezusa oraz córka Mahometa Fatima.
10 Por. S. H. Nasr, Ideei wartości islamu, Warszawa 1988, s. 71.
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Także pozostałe żony Mahometa są wzorem dla wielu współczesnych muzułmanek, bowiem swoją postawą, w czasach trudnych dla
społeczności islamu, dawały przykład tego, jak należy postępować,
aby cała wspólnota stawała się jednością. Należy zauważyć, że żony
Mahometa z okresu medyńskiego wykazywały aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz ummy. Były opiekunkami i wychowawczyniami młodego pokolenia, jak Sauda Bint Zama’a, brały udział
w bitwach jak chociażby A’isza. Ponadto najmłodsza z żon proroka
była osobą bardzo inteligentną, o doskonałej pamięci, co zaowocowało
znaczącą liczbą hadisów autorstwa A’iszy. Zajnab Bint Chuzajma spełniała się jako pielęgniarka i osoba oddana potrzebującym, zyskując
przydomek Matka nieszczęśliwych. Jej pomoc bliźnim była zapewne
spowodowana własnymi przeżyciami, bowiem mąż Zajnab zginął
w bitwie pod Uhudem11.
Oprócz kobiet znanych z tradycji koranicznej, w ciągu czternastu
wieków historii islamu było wiele niewiast, które wyraźnie zaznaczyły swoją obecność w kształtowaniu się tradycji muzułmańskiej
w różnych zakątkach świata. Zapisały się one w historii islamu w rozmaitych dziedzinach, nie zawsze typowych dla kobiet, jak chociażby
w pracach dobroczynnych, nauce, również w teologii, a także w sztuce
wojennej i dyplomacji. Do dziś cenionym przez muzułmanów komentarzem do Sunny Mahometa, jest publikacja Karimy bint Ahmad
al-Maruzyji12. Podobnie Hafsa bint Syrii, specjalizowała się w teologii
muzułmańskiej, znała Koran na pamięć. Również Fatami bint al-Abbas odznaczała się wiedzą religijną, nazywano ją muftiją, a więc
uczoną, wydającą opinie prawne. Z kolei Fatami bint Muhammad
al-Finari była fundatorką meczetu w marokańskim Fezie. Pełnił on
także funkcje edukacyjne, społeczne i polityczne, przekształcając się
w uniwersytet, obecnie uważany za najstarszy na świecie. Ponadto
na przestrzeni wieków było wiele uczonych kobiet, które kształciły
się zdobywając tytuły naukowe, przyczyniając się do rozwoju nauk
11 Por. M. Gaudefroy – Demombynes, Narodziny…, dz. cyt., s. 178-182.
12 Por. J. Heath, The Scimitar and the Veil: Extraordinary Women of Islam, Mahwah
2004, s. 146-147.
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humanistycznych oraz matematycznych13. Przykłady kobiet w historii
islamu, posiadają niewątpliwie istotne znaczenie dla kształtowania
postawy muzułmańskich kobiet współcześnie. Stanowią bowiem wzór
do naśladowania oraz zachętę do podejmowania nowych wyzwań.
Powinności kobiety wg zasad islamu
Intensywna ekspansja14 islamu spowodowała wymieszanie praw wywodzących się z pierwotnej koncepcji religijnej z obyczajami panującymi
na terenach podbitych. Konsekwencją tego było, istotne dla późniejszego statusu kobiety, powolne zanikanie praw należnych muzułmankom, nadanych przez Mahometa. Tym samym pozycja kobiety ulegała
powolnej degradacji. Koniecznym było przywrócenie pierwotnego
stanu, co nie zawsze jest właściwie rozumiane przez tradycję łacińską.
Zgodnie z nauką islamu, kobieta jest przede wszystkim powołana do
tego, aby być żoną i matką. Jest to nierozerwalnie związane z patriarchalnym systemem społecznym, obowiązującym na terenach Arabii,
a zarazem organizującym życie wspólnoty muzułmańskiej. Mężczyzna
był odpowiedzialny za zapewnienie bytu materialnego swojej rodzinie,
aby kobieta mogła w poczuciu bezpieczeństwa i wygody, wychować
młode pokolenie muzułmanów. W związku z tą szczególną funkcją,
którą pełni w społeczeństwie, islam postawił kobiecie wysokie wymagania, zwłaszcza w sferze moralności. Kobieta w sposób szczególny jest
predestynowana do tego aby być przede wszystkim matką, zaś jako
ta, która przekazuje życie, ma stanowić wzór dla swoich dzieci, a tym
samym przyczyniać się do kształtowania właściwych postaw przyszłych
pokoleń wierzących. Jednym z celów małżeństwa jest przekazanie
życia, dlatego od muzułmańskiej żony oczekuje się aby była zdolna do
macierzyństwa. Nie oznacza to jednak, że islam zabrania wstępowania
w związki małżeńskie lub odrzuca na margines społeczeństwa kobiety bezpłodne. Niemniej jednak kobieta w ciąży cieszy się większymi
13 Por. H. Abu-Rub, B. Zabża, Status kobiety w islamie, Wrocław 2002, s. 236-239.
14 Można wyróżnić dwa główne etapy ekspansji islamu w historii: VII-VIII wiek
(konsekwencją był największy rozkwit oraz szczyt cywilizacji muzułmańskiej
w wiekach X-XII) oraz XIV-XV wiek związane z podbojami tureckimi.
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prawami oraz podlega specjalnej ochronie. Ze względu na swój stan
oraz konieczność zadbania o zdrowie i prawidłowy rozwój nienarodzonego dziecka, nie ma ona obowiązku poszczenia w dni nakazane
prawem oraz uczestniczenia w modlitwie piątkowej15.
Inną cechą żony jest posłuszeństwo. Kobieta winna być posłuszna
mężowi we wszystkich kwestiach, pod warunkiem, że są one zgodne
z zasadami islamu. Dotyczy to także uległości w stosunkach seksualnych, ponieważ islam zobowiązał kobiety do zaspokajania potrzeb
seksualnych męża. Zwolniona zostaje z obowiązku posłuszeństwa,
gdy mężczyzna oczekuje od niej czegoś, co jest sprzeczne z prawem
Allaha. Żona ma być czuła, a także kochająca wobec męża, a stosując
w swoim życiu słowa Koranu: „Niech będą pobłażliwi i wybaczający!
Czyż nie pragniecie, by Bóg wam przebaczył?” (24,22) powinna odznaczać się tolerancją i z łatwością wybaczać mężowi drobne błędy16.
Jednocześnie kobieta ma prawo oczekiwać od męża uwagi oraz wspólnego spędzania czasu tak, aby móc pielęgnować więzi małżeńskie,
wzmacniając tym samym związek dwojga ludzi. Zgodnie z tradycją
muzułmańską, to mężczyzna zapewnia stabilność finansową domu.
Żona zaś zobowiązana jest do dbania o interesy oraz majątek męża.
Może korzystać ze wspólnego majątku bez jego wiedzy. Nie powinna
jednak być przesadnie rozrzutna, mając na uwadze, jak wiele wysiłku
wymaga ich zarobienie. Troska kobiety o swego męża przejawia się
także w codziennych czynnościach, ujawnianych w dbaniu o zwykłe
potrzeby, do których niewątpliwie należą: przygotowanie posiłku,
zapewnienie czystego ubrania, sprzątanie mieszkania. Jeśli jednak
kobieta nie była przyzwyczajona do takich czynności w domu rodzinnym i ich nie wykonywała, mężczyzna nie może jej do nich zmuszać.
Wówczas musi zapewnić żonie odpowiednią pomoc domową. Mężczyzna jest głową rodziny, ale sprawnym funkcjonowaniem domu
zarządza kobieta. Żona w tradycji muzułmańskiej zobowiązana jest by
trwać przy mężu i służyć mu radą. Jej wsparcie szczególnie w trudnych
chwilach oznacza troskę o spokój psychiczny małżonka.
15 Por. H. Abu-Rub, B. Zabża, Status…, dz. cyt., s. 47.
16 Por. M. Zyzik, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003, s. 39.
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Zgodnie ze zwyczajami obowiązującymi w tradycji islamu, kobieta
wstępująca w związek małżeński nie zmienia swojego rodowego nazwiska na nazwisko męża.17 Ponadto wbrew powszechnej opinii, nie
staje się własnością mężczyzny, zachowuje pełnię swobód, do których
należą przede wszystkim wizyty w domu rodzinnym oraz pozostanie przy własnej religii i jej praktykowanie. Uczeni podkreślają, że
tylko wspólne podejmowanie decyzji w małżeństwie, przyczynia się
do harmonii oraz szczęścia rodzinnego. Owszem mężczyzna jest
przewodnikiem w rodzinie, jednakże nie oznacza to, że jest władcą
absolutnym.
Wykazano wcześniej, że muzułmanki w historii były kobietami
wykształconymi, dążącymi do pogłębiania swojej wiedzy. Dlatego
też kobieta ma prawo do kształcenia się, zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz na każdym etapie: podstawowym, średnim oraz
wyższym. To mężczyzna, przede wszystkim ojciec, a następnie mąż
ma obowiązek zapewnić kobiecie właściwy poziom edukacji, jeśli ona
tego pragnie. Uczony Ibn al-Hadżdż, podkreśla, że: „Jeżeli kobieta domaga się od swego męża praw do religijnego wykształcenia i przedkłada
ten spór na ręce sędziego, jest ona usprawiedliwiona w żądaniu swych
praw, ponieważ albo mąż powinien ją tego nauczyć albo pozwolić, aby
zdobyła tę wiedzę gdzie indziej…”18. Kobiety mogą być uczone przez
mężczyzn, jak również mogą być nauczycielkami mężczyzn, bowiem:
„Obowiązkiem każdego muzułmanina (mężczyzny lub kobiety) jest
poszukiwanie wiedzy”19.
Zasady hidżabu
Człowiek jest istotą duchowo-cielesną, dlatego islam dba o niego całościowo, podając do wypełniania zasady religijne, które posiadają także
wymiar materialny. Do tych zasad należy również sposób ubierania
17 Wśród polskich muzułmanek dominuje zwyczaj przyjmowania nazwiska męża,
albo używanie dwóch nazwisk: rodowego i męża.
18 Por. Ideals and role models for women in Qur’an, Hadith and Sirah [online],
[dostępne 3.01.2013] w World Wide Web http://islamic.org.uk/womright2.html.
19 Tamże.
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się muzułmanów, tym samym religia wyznacza trendy w modzie. O ile
strój mężczyzny nie budzi kontrowersji w światowej opinii publicznej,
o tyle moda obowiązująca muzułmanki jest często komentowana.
Charakterystyczny, damski ubiór zgodny z zasadami islamu, wzbudza wiele emocji w świecie o korzeniach łacińskich, upatrując w nim
symbolu zniewolenia kobiety, dążącym do jej uprzedmiotowienia.
Strój w kulturze muzułmańskiej ma za zadanie odzwierciedlać
i podkreślać różnice między kobietami i mężczyznami oraz charakteryzować płeć. Dlatego istnieje zakaz upodabniania strojów męskich do kobiecych i odwrotnie. Mahomet rozróżnienie to podkreślił
słowami: „Nie jest z nas ta, która upodabnia się do mężczyzny, ani
ten, który upodabnia się do kobiety”20. Aczkolwiek istnieją pewne
wspólne dla obu płci części garderoby, do których należą chociażby
szarawary, będące rodzajem spodni. Zasady muzułmańskiego ubioru,
zostały określone w prawie, bowiem moda świata islamu jest syntezą szariatu oraz regionalnych zwyczajów. Podstawową zasadą jest
zalecenie dotyczące wierzchniego ubrania kobiety, które nie może
uwypuklać kształtów jej ciała, dlatego muzułmanki najczęściej noszą luźne sukienki lub długie płaszcze. Nakaz dotyczący stroju kobiety jest zapisany w Koranie: „Powiedz wierzącym kobietom, żeby
spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości;
i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz
i żeby narzucały zasłony na piersi…” (24,31). Powyższe słowa stały
się podstawowym zaleceniem dotyczącym ubioru, na trwałe wpisując
się w tradycję muzułmańską. Owa zasłona nazwana hidżabem, stała
się synonimem zniewolenia kobiety muzułmańskiej. Nieustająca
dyskusja na temat pozytywnych i negatywnych znaczeń dotyczących
chusty w islamie, trwa od wieków. Jedni widzą w niej zniewolenie
oraz trwające nadal uprzedmiotowienie kobiety, będące ciągle jeszcze przejawem konserwatyzmu religijnego. Podczas gdy inni widzą
w hidżabie znak szacunku i ochrony.
Islam, jak chyba żadna inna tradycja religijna, wprowadził restrykcyjne zasady dotyczące sposobu ubierania się wyznawców,
20 H. Abu-Rub, B. Zabża, Status kobiety…, dz. cyt., s. 163.
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obowiązujące kobiety oraz mężczyzn. Poglądy te biorą swój początek
od arabskiego słowa haja, oznaczającego skromność, wstyd, a także
szacunek. Ponadto haja w islamie jest również wyznacznikiem właściwego zachowywania się i postępowania według zasad Allaha. Zgodnie
z tradycją muzułmańską Mahomet miał zachęcać do zachowywania
haja swoich współwyznawców, mówiąc: „…haja jest częścią wiary”.
Ogół zasad obowiązujących w stylu ubierania się, określane jest terminem hidżab, który w języku arabskim oznacza kurtynę, zasłonę.
Jednak obecnie znacznie częściej określenie to używane jest w odniesieniu do tradycyjnej chustki noszonej przez muzułmańskie kobiety
na głowie, której zadaniem jest szczelne zakrycie włosów. Dzieje się
tak, bowiem istnieje przekonanie, że włosy stanowią połowę piękna
kobiety, dlatego też muszą być zakryte przed postronnymi mężczyznami. Podziwianie damskich włosów zarezerwowane jest dla męża
oraz spokrewnionych z nią mężczyzn21.
Kwestia stosowania zwyczajowego ubioru przez muzułmańskie
kobiety, jest także poddawana dyskusji w świecie zdominowanym
przez islam. Obowiązują odmienne poglądy na jego obecność we
współczesnym świecie, są kobiety, które nie doszukują się w tym określonym od wieków i obecnym w ich życiu stylu ubierania się niczego
złego. Wręcz przeciwnie, można usłyszeć następującą obronę dotyczącą hidżabu: „Jestem szanowaną kobietą. Nie jestem do oglądania,
dotykania, czy rozmawiania dla każdego mężczyzny. Jestem chroniona
jak drogocenna perła, która dotykana przez wszystkich staje się czarna
i brudna.”22 Przeciwnicy zaś uważają, że owszem muzułmański styl
ubierania spełnia pewne funkcje ochronne23, jednakże jest w równym
21 Por. Kobiece włosy a religia [online], [dostępne 20.07.2010] w World Wide Web
http://www.banzaj.pl/Kobiece-wlosy-a-religia-2383.html.
22 Por. Ideals and role models for women in Qur’an, Hadith and Sirah [online],
[dostępne 3.01.2013] w World Wide Web http://islamic.org.uk/womright2.html
23 Prawdą jest, że w krajach muzułmańskich notuje się znacznie mniej przestępstw
na tle seksualnym wobec kobiet, niż w innych krajach. Jednakże trudno jest jednoznacznie stwierdzić w jakim stopniu strój ma na to istotny wpływ. Należy bowiem
pamiętać, że prawo muzułmańskie surowo karze wszystkich, którzy dopuszczają się
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stopniu dowodem na słabszą płeć mężczyzn, którzy nie potrafią się
opanować na widok pięknej kobiety24.
Niewątpliwie kwestia ubioru w tradycji islamu jest ściśle powiązana
z zasadami moralności muzułmańskiej, zgodnie z którymi pragnie
żyć, każdy wierzący w Allaha. Również w Koranie odnaleźć można
zalecenia dotyczące sposobu ubierania się: „Powiedz wierzącym:
niech spuszczają skromnie spojrzenia i niech zachowują czystość.
To dla nich będzie przyzwoitsze (...) Powiedz wierzącym kobietom,
żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości;
i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz;
i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie
swoim mężom lub ojcom...” (24,30-31). Natomiast dalej w Koranie
czytamy: „O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami.
To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były
obrażane.” (33,59). Należy jednocześnie zauważyć i wyraźnie podkreślić, że żaden z powyższych tekstów nie nakazuje zakrywania
twarzy. Powszechny obecnie wśród ortodoksyjnych muzułmanek
obowiązek zakrywania twarzy przed niespokrewnionymi mężczyznami, prawdopodobnie wywodzi się z czasów przedmuzułmańskich. W starożytnej Persji oraz Asyrii i Babilonii znany był zwyczaj
zakrywania twarzy przez wolne kobiety, natomiast niewolnice nie
posiadały takiego prawa.
Obyczaj zakrywania twarzy przez muzułmanki został wprowadzony przez kalifów dynastii Abbasydów w VIII wieku. Jednakże
stosowały go tylko kobiety z wyższych warstw społecznych. Kobiety
z niższych warstw pracujące na roli, nie przestrzegały tego zwyczaju, ponieważ strój przeszkadzałby w pracy fizycznej. Taka sytuacja

przestępstw na tle seksualnym. Najlżejszą karą jest publiczna chłosta, zaś w skrajnych
wypadkach przestępstwo przeciwko moralności karane jest śmiercią.
24 Więcej: Q. Amin, The Liberation of Women and the New Woman, b.m.w. 2000.
Por. Islam: Kobieta/mężczyzna, w: M. Klocker, M., U. Tworuschka, Etyka wielkich
religii, Warszawa 2002, s. 43-44.
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przetrwała do dziś wśród nomadów i Beduinów25. Wyjaśnieniem
zwyczajowego zakrywania twarzy przez mieszkanki pustyni, może
być także przekonanie kobiet, że jasna, a wręcz blada skóra jest oznaką
szlachetności26.
Obecnie kobiety muzułmańskie stosują dwa rodzaje zasłon na
twarz. W zależności od obowiązujących zwyczajów na danym terenie,
są to: kwef oraz nikab. Kwef jest popularnym określeniem zasłony na
twarz, noszonej przez muzułmanki27. Natomiast nikab28 w tradycji
muzułmańskiej jest rodzajem nakrycia głowy, połączony z zasłoną
na twarz. Uzasadnieniem noszenia zasłony była ochrona kobiet przed
niemoralnym i nieodpowiednim zachowaniem mężczyzn, wynikającym z zachowań seksualnych i naturalnej pożądliwości mężczyzny.
Zasłona miała na celu ukryć atrakcyjność fizyczną i seksualną kobiety.
Potwierdzeniem takiego zastosowania owej zasłony są słowa Koranu:
„A kobiety starsze, które się już nie spodziewają małżeństwa, nie będą
miały grzechu, jeśli zdejmą swoje szaty, jednakże w taki sposób, aby
nie ukazywać swoich ozdób” (24,60). Fragment ten jest wymownym
potwierdzeniem szczególnej ochrony godności i czci młodej kobiety.
Wyraźnie podkreślone w nim zostało, że kobiety dojrzałe, często
wdowy nie mają obowiązku rygorystycznego przestrzegania tego
zalecenia. W tym miejscu warto podkreślić, wybitną pozycję kobiety – matki, często również nestorki w rodzinie muzułmańskiej,
25 Por. A. Nalborczyk, Czy istnieje strój kobiety muzułmańskiej?, w: Szata oddaje
ludzkie obyczaje, czyli o strojach ludów Azji i Afryki, J. Jurewicz, J. Rogala (red.),
Warszawa 2008, s. 64.
26 Dążenie do posiadania jasnej skóry było i nadal jest powszechne w Indiach.
Od najdawniejszych czasów kobiety, zwłaszcza z wyższych sfer, stosowały różnego
rodzaju maści, wybielające skórę, aby tym samym nie być podobne do robotnic
pracujących w polu. Analogiczną sytuację można było zaobserwować w szlacheckiej
Polsce, kiedy to panie z wysoko urodzone w pogodne dni wychodziły na spacer
w kapeluszach i pod parasolką, osłaniając twarz przed słońcem.
27 Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, t. II, Warszawa 2007, s. 141.
28 Istnieją dwie formy nikabu: połowiczny i całkowity. Nikab połowiczny, błędnie
nazywany hidżabem, składa się z chusty okrywającej głowę oraz włosy, pozostawiając jednak twarz, oczy i czoło niezasłonięte. Natomiast nikab całkowity dokładnie
zakrywa głowę i twarz. Widzenie otoczenia umożliwia jedynie wąski otwór na oczy.
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której należy się szacunek ze względu na wiek i doświadczenie życiowe. Zazwyczaj najstarsza kobieta rządzi domem, ciesząc się przy
tym szczególnym autorytetem własnej rodziny, jak również dalszego
otoczenia.
Zgodnie z nauką islamu, ubranie zostało dane człowiekowi przez
samego Boga, bowiem wskazują na to słowa Koranu: „O synowie
Adama! My zesłaliśmy wam ubranie, aby zakrywało waszą nagość...”
(7,26). Zatem może ono stanowić o statusie materialnym człowieka,
ale pobożny wierzący nie powinien, w żadnej sytuacji obnosić się
swoim majątkiem, dlatego również w odniesieniu do ubioru należy
stosować umiar, zgodnie ze słowami Mahometa: „Ktokolwiek założy
ubiór dla sławy w tym życiu, temu Allah założy ubiór poniżenia w dniu
sadu ostatecznego...”29. Powyższe słowa stają się zatem podstawą interpretowania obowiązku skromnego ubioru, jako gwarancji równego
traktowania wszystkich ludzi, a w sposób szczególny kobiet – zamożnych i biednych, młodych i starszych, szczupłych i tęższych.
Owym uniwersalnym strojem jest niewątpliwie abaja30, która dzięki
luźnemu krojowi ukrywa naturalne kształty kobiet. W ten sposób
nauka islamu stara się zapobiegać niewłaściwym nastrojom w społeczeństwie, zwłaszcza w małych społecznościach muzułmanów, dbając
o to, aby relacje międzyludzkie nie były niszczone przez niezdrowe
korzystanie z majątku. Bowiem w naturze ludzkiej leży, naturalne
dążenie do rywalizowania między sobą oraz udowadniania osobistej,
wyższej pozycji. Ponadto istotnym elementem jest także polecenie,
które wydał sam Mahomet. Dotyczyło ono konieczności zachowania
odrębności w postępowaniu oraz wyglądzie zewnętrznym przez wyznawców Allaha i nieupodabnianiu się do niewiernych. Jednocześnie
prorok przestrzegał swoich współbraci w wierze, następującymi słowami: „W późniejszym czasie w moim społeczeństwie będą kobiety
29 H. Abu-Rub, B. Zabża, Status kobiety...., dz. cyt., s. 161-162.
30 Abaja w zależności od regionu przyjmuje odmienne określenia. W Egipcie jest
to milaja, w Iraku abaja, w Arabii Saudyjskiej dżilbab, w Turcji czarczaf, w Afganistanie burka, w Iranie czador. Por. A. Nalborczyk, Czy istnieje strój kobiety
muzułmańskiej…, dz. cyt…, s. 65.
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ubrane, a jednocześnie nieubrane, ich głowy będą stojące jak garby
wielbłądów. Przeklinajcie je, gdyż są one przeklęte”31.
Przestrzeganie zasad hidżabu, zwłaszcza w XXI wieku, nie oznacza jednak konieczności noszenia brzydkiego ubrania, przypominającego worek32. Do zmiany postrzegania muzułmańskiej mody,
przypadkiem przyczynił się europejski polityk. Bowiem negatywna
wypowiedź prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego na temat muzułmańskich strojów kobiecych, który powiedział: „Burka to nie
symbol religijny, a znak podporządkowania i poniżenia. Nie jest mile
widziana na terytorium Republiki Francuskiej”33 spowodowała reakcję kreatorów mody. John Galliano34 i Carolina Herrera oraz wielu
innych uznanych projektantów zorganizowało w 2009 roku w Paryżu
pokaz mody, w wersji haute couture35 zgodnej z zasadami islamu36.
Pomysłodawczyni wydarzenia – Libanka Daria Tarhini37, chciała
aby podczas gali mody zaproponować muzułmańskim kobietom
nowoczesne abaje. Szczególnie Saudyjki są zobowiązane przez prawo
szariatu do okrywania ciała luźnymi płaszczami. Często pod abają
kobiety noszą markową odzież uznanych kreatorów mody, którą
ze względów obyczajowych należy zakryć. Dlatego powstał pomysł
zaprojektowania abai przez artystów pracujących dla takich domów
mody jak Christian Dior, Nina Ricci, Azzaro oraz Alberta Feretti.
Pragnieniem twórców jest zatem aby muzułmanki przestrzegające
zasad hidżabu nosiły swój strój z przyjemności, a nie z obowiązku.
31 H. Abu-Rub, B. Zabża, Status kobiety...., dz. cyt., s. 161-162.
32 Na temat mody stosowanej przez muzułmanki w Europie Zachodniej, więcej
w: E. Tarlo, Visibly Muslim: Fashion, Politics, Faith, Oxford 2012.
33 Por. Burkini zakazane. Muzułmanki protestują [online], [dostępne 20.07.2010]
w Word Wide Web http://www.iwoman.pl/na-serio/inews/burkini;zakazne;muzu
lmanki;protestuja,254,0,529406.html
34 John Galliano (ur. 28.11.1960) projektant domu mody Christian Dior.
35 Haute couture tzw. wysokie krawiectwo, charakteryzuje się ubraniami szytymi
na zamówienie, w pojedynczych egzemplarzach.
36 Należy zaznaczyć, że ów pokaz odbył się w hotelu George V, który należy do
saudyjskiego księcia Alwalida bin Talala.
37 Daria Tarhini jest szefową ekskluzywnej sieci hotelowej Saks Fifth Avenue
w Arabii Saudyjskiej.
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Podczas pokazu zaprezentowano abaje różnego rodzaju: patchworkowe, aksamitne, koronkowe oraz bogato zdobione perłami i kryształkami Swarowskiego38. Ponadto menadżerowie uznanych domów
handlowych, np. Harrods dostrzegają zapotrzebowanie na markowe
ubrania, zgodne z tradycją islamu. Nie bez znaczenia jest również fakt,
że rynek bliskowschodni jest duży, a ponadto bogaty, co pozostaje nie
bez znaczenia w czasie kryzysu ekonomicznego39.
Mimo zabiegów kreatorów mody, muzułmanki ciągle szukają
własnego, osobistego wyróżnika, który pozwoli nieco odróżniać się
od innych podobnie ubranych sióstr w wierze. Coraz częściej takim
indywidualnym wyróżnikiem stają się dodatki, a więc buty i torebki.
Islam nie precyzuje zasad jakie mają spełniać buty, dlatego kobiety
starają się aby ten element stroju był niebanalny oraz wyjątkowy.
Często w kontrastującym kolorze do pozostałego stroju, a także unikalnym fasonie40. Także typowy atrybut każdej kobiety, niezależnie
od wyznawanej religii, a więc torebka coraz częściej staje się wyróżnikiem wiernej Allaha. Zamożne muzułmanki wybierają egzemplarze
z kolekcji Prady i Gucciego, ale także polskiej projektantki Bożeny
Batyckiej41.
Należy również zaznaczyć, że powyższe zasady przestrzegania
rygorystycznego i wręcz ascetycznego ubierania, obowiązują w zwykłym, codziennym życiu społecznym. W relacjach intymnych między
żoną i mężem przestają one obowiązywać. Kobieta może, a nawet
ma obowiązek dbać o swój wygląd w taki sposób, aby czuć się i być
atrakcyjna dla swojego męża. Prawdopodobnie z tego powodu, kraje
38 Abaje będą dostępne w wersji ready-to-wear w sklepach sieci Saks Fifth Avenue
w Rijadzie, Dżuddzie, Bahrajnie i Dubaju. Cena od 1 500 do 2 000 Euro. Por. I. Bogus,
Najsłynniejsi projektanci ubiorą muzułmanki, „Dziennik” 2009, nr 150 (971), s. 24.
39 Por. D. Walewska, Rewolucja w świecie mody. Abaja z Harrodsa, „Rzeczpospolita” [online], [dostępne 13.07.2010] w World Wide Web http://www.rp.pl/
artykul/508187_Rewolucja_w_swiecie_mody__abaja_z_Harrodsa.html
40 Por. M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 435.
41 Por. D. Walewska, Rewolucja w świecie mody. Abaja z Harrodsa, „Rzeczpospolita” [online], [dostępne 13.07.2010] w World Wide Web http://www.rp.pl/
artykul/508187_Rewolucja_w_swiecie_mody__abaja_z_Harrodsa.html
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Bliskiego Wschodu są głównymi importerami ekskluzywnej bielizny
damskiej z Europy42.
Podsumowując damską modę muzułmańską należy stwierdzić, że
wbrew powszechnej w Europie koncepcji, zasady hidżabu stosowane
z umiarem, są pozytywnie postrzegane przez kobiety je stosujące. Nie
ulega wątpliwości, że hidżab stanowi ochronę przez napastliwością
na tle seksualnym. Ponadto trzeba pamiętać, że muzułmanki wychowywane są w przekonaniu o właściwości oraz stosowności takiego
stroju. Zaś zachowanie skromności wraz z powściągliwością jest
właściwe kobiecie, która dba o honor swój i rodziny. Dlatego trudno
wymagać od nich zmiany swoich przekonań i żądać przewartościowania światopoglądu. Owszem w historii przemysłu odzieżowego
zdarzały się rewolucje, jak np. Coco Chanel, pozostaje tylko pytanie
czy same zainteresowane, a więc muzułmanki chcą aby osoby wychowane w innej kulturze, decydowały o tym, co dla niech jest lepsze.
Dla muzułmanki ukrywanie się za długą i powłóczystą szatą nie jest
karą, ani zniewoleniem.
Prawa kobiety muzułmańskiej
Wizerunek muzułmanki kształtowany był od wieków przez myśl
religijną, jak również wynikające z biologii różnice między płciami,
według których kobieta ma do wypełnienia określoną funkcję przypisywaną jej przez społeczność. Niewątpliwie, na postrzeganie wiary
przez niewiasty, istotne znaczenie ma ich wychowanie, wyniesione
z domu rodzinnego. Ponadto ważne jest także pochodzenie muzułmanek oraz osobiste przywiązanie do religii i praktykowania jej zasad
w życiu codziennym. Dlatego nie można wskazać jednego, spójnego,
a nade wszystko właściwego wzorca postępowania muzułmanki. Natomiast nie ulega wątpliwości, że kobiety dokładają wszelkich starań,
42 Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska odbierają 77% eksportu
bielizny z Europy do Zatoki Perskiej. Na 3. miejscu znajduje się Kuwejt z 16%. Takie
dane przedstawił European Fashion and Textile Export Council (EFTEC). Por.
Polska firma na targach w Dubaju [online], [dostępne 21.07.2010] w World Wide
Web http://www.bielizna.home.pl/index.php?mpa=500&id=70.
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aby ich działania na rzecz rodziny i społeczności, były jak najlepsze
oraz zgodne z wymaganiami Koranu.
Islam arabski uczy, że kobieta jest wyczekiwaną i upragnioną żoną
dla mężczyzny, dlatego kobieta ma wszelkie prawo odczuwać własną
wysoką wartość. Utrzymywanie dystansu wobec obcych mężczyzn,
zasłanianie się hidżabem tylko tę wartość potęguje, a zarazem wzrasta
poważanie i szacunek dla kobiety43. Muzułmanki wyznające islam
klasyczny, nieskażony chrześcijańskimi naleciałościami, a więc bardzo jurydyczny i do przesady zgodny z literą Koranu, promują arabski
styl życia oraz działalność kobiet. Manifestują swoją przynależność
religijną przede wszystkim przez noszenie hidżabu, zgodnie ze słowami Allaha: „Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości (...) i żeby narzucały
zasłony na piersi...” (24, 31). Coraz częściej nowoczesne muzułmanki,
żyjące w Europie lub liberalnych pod względem kulturowym, krajach muzułmańskich, jak chociażby Maroko, świadomie zakładaja
chustkę, będącą zewnętrznym wyrazem przynależności do islamu,
wyraźny akcent poddania się woli Bożej oraz zwyczajom religii. Radykalny islam uważa, że Allah nakazał kobietom okrywanie się, aby
w ten sposób podkreślić swoją odmienność od niemuzułmanek oraz
niereligijnych muzułmanek.
Status kobiety muzułmańskiej w społeczności oraz przestrzeganie
jej praw, wywodzących się z Koranu, uzależniony jest od warunków obyczajowych, obowiązujacych na danym terytorium. Zgodnie
z nakazami religijnymi byt kobiety winien być odpowiednio zabezpieczony, bowiem tak nakazuje Święta Księga: „O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich
woli. I nie przeszkadzajcie im zabrać część tego, co im daliście (...)
Obchodźcie się z nimi w sposób przyzwoity” (4,19). Ów szacunek zauważył już w XIV wieku podróżujący po Azji arabski obieżyświat Ibn
Battuta, pisząc w dzienniku podróży: „najciekawszą na Krymie rzeczą
jest to, że kobiety Tatarów są bardzo szanowane, a nawet osławiane
43 Por. S. Nasr, Idee i wartości…, dz. cyt.,s. 110 – 111.
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wyżej od mężczyzn”44. Takie postrzeganie kobiety w Polsce, obowiązuje do dziś. Polka–Tatarka to przede wszystkim kobieta posiadająca
wolność w postępowaniu i działaniu. Aczkolwiek do począrku XX
wieku, kobiety nie mogły brać udziału w zgromadzeniu ogólnym
gminy wyznaniowej, co przekładało się na brak prawa głosu przy wyborze imama lub muezina. Jednak kobiety zawsze brały czynny udział
w pracy oraz działalności gmin, a także instytucji propagujących
kulturę tatarską, zajmując w nich także kierownicze stanowiska45.
Muzułmanka została obdarzona całym wachlarzem praw, wynikających z zasad religijnych. Niemniej jednak, mimo znaczącej pozycji
w społeczeństwie, jej swoboda w korzystaniu z należnego prawa oraz
wolność w podejmowaniu decyzji bywa ograniczana. Mimo gwarancji
prawnych, wywiedzionych z Koranu, najwięcej ograniczeń dotyczy
rozwodu na wniosek kobiety46.
Rozwód, a więc rozwiązanie ważnie zawartego związku małżeńskiego za życia małżonków, zawsze jest postrzegany jako krzywda
wyrządzona rodzinie. Ponadto w tradycji islamu, jest on także rozumiany jako zerwanie jedności społeczności wierzących. W Arabii
przedmuzułmańskiej mężczyzna miał nieograniczone prawo dokonywania rozwodów; mógł odchodzić i powracać do żony wielokrotnie. Doktryna islamu sprzeciwiła się takim praktykom, uznając, że
małżeństwo jest więzią między dwojgiem ludzi, która nie powinna
być zerwana, chyba że zaistnieją bardzo ważne powody. Dlatego
bywa nazywany „nagannym zezwoleniem”47, zaś sam Mahomet
mówił o nim: „Dla Boga najwstrętniejszą z rzeczy dozwolonych jest
rozwód”48. At-talak, czyli rozwód jest zatem ostatecznym środkiem,
44 Cyt za: T. Milczarek, Polska Tatarka w świecie i w domu, „Życie Tatarskie” 2001
nr 7, s. 8.
45 Tamże, s. 9.
46 Klasyczna nauka dotycząca prawa muzułmańskiego wielokrotnie podkreśla,
że prawo do rozwodu na wniosek kobiety, stanowi jedno z podstawowych praw
danych przez islam kobiecie.
47 Por. H. Abu–Rub, B. Zabża, Status kobiety …, dz. cyt., s. 118.
48 E. Machut–Mendecka, Świetlista twarz muzułmanki, „Znak” 1998, nr 1 (512),
s. 36.
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którego celem winno być uleczenie prawnych problemów zaistniałych
między małżonkami.
Prawo muzułmańskie dopuszcza rozwód na wniosek kobiety,
nazywając go al-chol’a, co tłumaczone jest jako zdejmowanie, bowiem w islamie kobieta i mężczyzna porównywani są do ubrań:
„one są ubiorem dla was, a wy jesteście ubiorem dla nich” (2,187),
a w wyniku rozwodu kobieta niejako porzuca ten strój. Podstawą do
wystąpienia o rozwód przez żonę jest nie wywiązywanie się męża
z obowiązków zawartych w kontrakcie przedślubnym. Małżeństwo
jako przede wszystkim kontrakt cywilny49, zawiera ustalenia dotyczące małżonków, stanowiące podstawę wzajemnych zobowiązań
kobiety i mężczyzny. Jeśli mężczyzna nie realizuje owych ustaleń,
kobieta może wystąpić o rozwód. Ponadto kobieta ma prawo podjęcia
decyzji o rozwiązaniu małżeństwa wówczas, gdy mężczyzna cierpi na
chorobę zagrażająca jej zdrowiu (weneryczną lub zakaźną), a zataił ten
stan przed ślubem. Powodem wystąpienia o rozwód może być także
nieuczciwe prowadzenie interesów handlowych lub usługowych.
Powodami rozwiązania małżeństwa przez al-chol’a są także inne
przesłanki, wśród których należy wymienić niewystarczającą religijność mężczyzny oraz starość lub słabość, w wyniku czego kobieta
nie może dopełniać obowiązków małżeństwa50. Zawsze nadrzędnym
powodem starania się o rozwód przez kobietę jest okrutne traktowanie żony przez męża51. Do al-chol’a dochodzi także wówczas, gdy
żona nienawidzi swojego męża i nie jest w stanie spełniać obowiązków

49 Dokument akd az-zawadż podpisywany jest przed urzędnikiem, a zawarte
w nim są ustalenia dotyczące: mahru, dotyczące wielożeństwa mężczyzny, bowiem
pierwsza żona może zastrzec w kontrakcie ślubnym, że chce pozostać w związku
monogamicznym. Ponadto gama ustaleń ślubnych może być różnorodna. Zapisane
w dokumencie są szczegółowe ustalenia miedzy rodzinami, do których najczęściej
należą: pozwolenie mężczyzny do kształcenia żony, wyrażenie zgody na jej pracę
(lekarz, nauczycielka), itp.
50 Por. M., U., Tworuschka, Islam, Warszawa 2005, s. 155.
51 Por. E. Szymański, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w islamie, w: J. Keller,
W. Kotański (red.), Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1974, s. 500.
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małżeńskich wobec niego52. Współcześnie w krajach arabskich obowiązuje prawo gwarantujące kobiecie wystąpienie o rozwód z powodu
niezgodności charakterów. Warunkiem rozwiązania małżeństwa na
takiej podstawie, jest zwrócenie mężowi daru przedślubnego (mahru)
i zrzeczenie się przez żonę prawa do należnych alimentów53. Niemniej
jednak rozwód uważany jest jako zło i ostateczność. Z tego względu
małżeństwo stara się doprowadzić do porozumienia, aby uchronić
swoją rodzinę, a przede wszystkim dzieci przed rozbiciem jedności.
Feminizm w świecie arabsko-muzułmańskim
Prawo społeczne wynikające z Koranu, gwarantujące kobietom określony status nie podlega dyskusji. Koran, jak każdy tekst święty nie
podlega ingerencji człowieka, co do jego treści. Natomiast zupełnie
odrębną kwestią jest interpretacja tego tekstu oraz stosowanie praw
z niego wynikających, zwłąszcza gdy dotyczą kobiet. Dotychczas w niniejszym artykule ukazano regulacje dotyczące statusu kobiety w islamie. Pojawia się jednak pytanie: w jakim stopniu owe gwarantowene,
wręcz fundamentalne prawa przyznane przez religię kobietom ponad
czternaście wieków temu, są respektowane i stosowane obecnie?
Badania socjologów wykazują, że część Arabek ma świadomość
własnego, podrzędnego, niższego statusu względem mężczyzn, tak
w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Świadomość ta sprawia, że kobiety
dążą do zmiany tego stanu. Kobiety zmagają się z nierównym traktowaniem, ze względu na dominację ustrojów patriarchalnych, w wielu
częściach świata, zarówno chrześcijańskiego jak i muzułmańskiego.
Różnica jednak polega na tym, że kobiety kręgu kultury łacińskiej,
nie musiały zmagać się dodatkowo z kwestią religijną, podczas gdy
dla muzułmanek religia jest problemem kluczowym. W tym miejscu
pojawia się drugie istotne pytanie: czy w tak ortodoksyjnej religii
jaką jest islam, pozostaje miejsce na feminizm? Odpowiedź jest prosta – tak, bowiem w każdym ustroju, w którym pojawia się ucisk
lub jakakolwiek inna forma dyskryminacji, powstaje ruch oporu
52 Tamże, s. 126.
53 Por. M. Zyzik, Małżeństwo…, dz. cyt., s. 163.
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i wyraźnego sprzeciwu wobec krzywdzącej określoną grupę, w tym
przypadku kobiet, sytuacji.
Feminizm jest swego rodzaju stanem świadomości oraz aktywności kobiet, dążących do przezwyciężenia ich marginalizacji i dyskryminacji w życiu społecznym. Dążenia te są wsparte na przekonaniu
o konieczności, a przede wszystkim możliwości zmiany dotychczasowego podziału ról ze względu na płeć, obowiązującym w danym
społeczeństwie.54
Podejmując jednak kwestię feminizmu w świecie arabsko-muzułmańskim, należy pamiętać o trudnościach związanych z terminologią. Określenie feminizm jest ściśle powiązane ze światem
euroamerykańskim, bardzo często postrzeganym w obszarze kręgu
arabsko-muzułmańskiego, jako wrogi, zepsuty moralnie, nierzadko
utożsamiany z czasem kolonizacji i siłowego narzucania obcych kulturowo oraz religijnie zwyczajów. Ponadto należy także podkreślić, że
arabskie działaczki na rzecz równouprawnienia kobiet, nie nazywają
siebie feministkami. Zapewne z tego powodu częściej stosowany jest
przymiotnik feministyczny lub gender activism, służące określeniu
aktywności dążących do przeciwdziałania dyskryminacji kobiet.55
W tradycji muzułmańskiej, feminizm podobnie jak w świecie euroamerykańskim, posiada rozmaite oblicza, wśród których wyróżniaja
się trzy główne prądy. Ateistyczny postrzegający religię jako przyczynę i powód ucisku kobiety, sekularystyczny stojący wobec religii
obojętnie oraz religijny. W feminizmie religijnym można wyróżnić
dwa rodzaje: muzułmański i islamski.
Feminizm muzułmański jest ruchem o dłuższej historii. Powstał
u schyłku XIX wieku w krajach muzułmańskich. Ten rodzaj feminizmu, co prawda akceptował religię jako element ludzkiej egzystencji,
ale pozostawał i nadal pozostaje ideologią świecką, czerpiącą idei
politycznych. Początki feminizmu muzułmańskiego utożsamiane
54 Por. E. Malinowska, Feminizm europejski, demokracja parytetowa a polski ruch
kobiet, Łódź 2002, s. 20.
55 Por. J. Brzezińska, Islam i feminizm? Ruch kobiet w Egipcie na rzecz róznouprawnienia płci, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 39, s. 130.
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są z Egiptem, bowiem kraj ten uważany jest za kolebkę emancypacji
muzułmanek. Działalność organizacji skoncentrowana była na pracy
u podstaw, a więc przede wszystkim na poprawie zwykłej, codziennej
sytuacji kobiet. Działaczkom zależało na dostępie kobiet do edukacji, ochrony zdrowia, przyznania praw wyborczych, a co się z tym
wiąże, także dostępu do funkcjonowania w sferze publicznej, aż po
możliwosć wykonywania zawodów, do niedawna zarezerwowanych
tylko dla mężczyzn.56 Co ciekawe takie postawy ruchów feministycznych, często były i nadal są krytykowane przez umiarkowanych
muzułmańskich badaczy, ze względu na dostrzeganie swego rodzaju
zagrożeń czyhających na muzułmankę. Analogicznie do sytuacji
kobiet w Europie, które w wyniki szeroko rozumianej emancypacji,
zmuszone zostały do pracy etatowej, przy jednoczesnym pozostawaniu żoną i matką.
Natomiast feminizm islamski powstał na przełomie lat 80. i 90.
XX wieku, który zapoczątkowały muzułmańskie intelektualistki,
pracujące na uniwersytetach. W tej grupie, kręgu języka arabskiego,
wykształciło się również określenie niswiyya, opisujące zjawisko
feminizmu, bowiem oznacza zarówno feministyczny, jak i kobiecy.
Feminizm w tradycji islamu rozumiany jest jako nałożenie różnego
rodzaju ograniczeń na kobiety, ze względu na ich płeć.57 Nie bez znaczenia pozostał międzynarodowy charakter owej aktywności kobiecej. Wskazał on bowiem na dwa istotne elementy, u podstaw których
znajduje się religia, a więc identyfikacja i poczucie wspólnoty. Istotną
cechą feminizmu islamskiego jest podkreślanie, że głoszone postulaty
dotyczące równości płci, wywodzone są z religijnych zasad islamu.
Głównym założeniem feministek islamskich jest zwrócenie uwagi,
że nierówność, dyskryminacja, przemoc których to doświadczają

56 Por. M. Bobako, Feminizm islamski. Niechciane dziecko islamu politycznego
[online], [dostępne 28.07.2015] w World Wide Web http://www.praktykateoretyczna.
pl/czasopismo/feminizm-islamski-niechciane-dziecko-islamu-politycznego/.
57 Por. J. Brzezińska, Islam i feminizm..., art. cyt., s. 132.
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muzułmanki są zaprzeczeniem przesłania Koranu. Dlatego celem
ugrupowań feministycznych jest reinterpretacja religii.58
Rozwijający się ruch kobiet muzułmańskich na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej, kieruje swoje postulaty ku Koranowi.
Podstawą owych dążeń równościowych jest zwrócenie uwagi męskiej
części społeczności muzułmańskiej, na nauczanie Świętej Księgi oraz
Tradycji Mahometa – Sunny, a w konsekwencji również szarii. Dopiero na tak przygotowanych fundamentach religijnych, podnoszone
są argumenty z dziedziny praw człowieka i demokracji.59
Aktywistki muzułmańskie, jako podstawę swojej działalności
głoszą przekonanie, że islam jest religią równości wszystkich ludzi,
tak mężczyzn jak i kobiet, o czym poucza Koran: „Ktokolwiek pełni
dobre dzieła – mężczyzna czy kobieta – i jest wierzącym, tacy wejdą
do Ogrodu i nie doznają niesprawiedliwości” (4,124). We fragmencie
tym podkreślona została także kwestia sprawiedliwości wobec kobiet, z tego względu nauka islamu potępia wszelkie uciskanie kobiet.
W Świętej Księdze znajduje się znacznie więcej argumentów, wskazujących na równość kobiet i mężczyzn. Jednakże problem gorszej
sytuacji kobiety w tradycji islamu, ukształtowany w ciągu wieków,
posiada inne podłoże. Mianowicie jest wynikiem kształtowania się
prawa muzułmańskiego – szarii, głównie w IX wieku, formowanego
pod silnym wpływem ówczesnych praktyk oraz tradycji patriarchalnych. Z tego powodu aktualna sytuacja kobiet muzułmańskich,
jest wynikiem niewłaściwej interpretacji Słowa Bożego i Tradycji
58 Por. M. Bobako, Feminizm islamski. Niechciane dziecko islamu politycznego
[online], [dostępne 28.07.2015] w World Wide Web http://www.praktykateoretyczna.
pl/czasopismo/feminizm-islamski-niechciane-dziecko-islamu-politycznego/.
59 Demokracja w świecie arabsko-muzułmańskim, podobnie jak feminizm euroamerykański, powoduje problemy terminologiczne. Przede wszystkim dlatego, że
język arabski nie posiada własnego słowa demokracja, stosowane jest dimukratijja.
Świat tradycji Koranu, inaczej postrzega demokrację, anieżeli Europa. Myśliciele
arabscy, uważają, że wybierając między demokracją a dyktaturą – wybrać należy
demokrację, ale przy wyborze między demokracją a islamem – wybór jest jeden –
islam. Por. A. Wąs, Islam a demokracja [online], [dostępne 28.07.2015] w World
Wide Web http://religie.wiara.pl/doc/472198.Islam-a-demokracja.
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Mahometa, a nawet nadużywania religii przez mężczyzn, w celu
utrzymania patriarchatu. Niewątpliwie takie postrzeganie przyczyn
sytuacji kobiet w świecie muzułmańskim, stanowi istotny argument,
do podejmowania działań mających na celu zmianę ich statusu.
Feminizm islamski dąży do tego, aby kobiety stały się aktywnymi
uczestniczkami życia, a nie tylko pozostawały przedmiotem badań
oraz dyskusji. Feminizm islamski jest ideologią konserwatywną, co
uwidacznia się chociażby w braku podważania konieczności noszenia
hidżabu. Zaś godność kobiety uwypukla się w jej podporządkowaniu
wszystkim nakazom prawa. Jednocześnie zwolenniczki feminizmu
islamskiego domagają się równego udziału w modlitwach publicznych oraz rozmaitych ceremoniach religijnych, a także dostępu do
edukacji religijnej dziewcząt.60
Kobietami zasłużonymi na rzecz zmiany statusu muzułmanek
w społeczeństwie patriarchalnym są: Fatima Mernissi oraz Amina
Wadud. Marokanka Fatima Mernissi absolwentka uniwersytwtów
w Rabacie i Stanach Zjednocznonych, jest obecnie profesorem socjologii, pracuje w Rabacie. Zajmuje się relacjami mężczyzny i kobiety
w społeczeństwie przed nastaniem islamu oraz w czasach muzułmańskich. W namyśle naukowym oraz działalności społecznej, podejmuje
zagadnienia dotyczące współczesnych kobiet muzułmańskich, ze
szczególnym uwzględnieniem konsekwencji przemian ekonomicznych, cywilizacyjnych i ustrojowych. Fatima Mernissi podkreśla
jednocześnie znaczenie przesłania koranicznego, któremu należny jest
szacunek, bowiem jest gwarantem tożsamości religijnej i kulturowej.
Jej działalność na rzecz kobiet, zwłaszcza starszych i rozwiedzionych
jest istotna, dzięki czemu określana jest mianem rzeczniczki muzułmanek, a ponadto pełni funkcję doradcy do spraw kobiet w islamie
w UNESCO.61

60 Por. A. Nalborczyk, Współczesna sytuacja kobiet muzułmańskich, w: Nie bój się
islamu. Leksykon dla dziennikarzy, red. A. Marek, A. Nalborczyk, Warszawa 2005,
s. 71-72.
61 Por. M., U. Tworuschka, Religie świata – Islam, Warszawa 2009, s. 70-71.
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Natomiast Amina Wadud, jest amerykańską konwertytką na islam. Jej ojciec był pastorem baptystycznym. Naukowo zajmuje się
egzegezą Koranu. Dlatego też jej postulaty dotyczą odczytania tekstu
świętego. Uważa bowiem, że na należy na nowo dokonać interpretacji Koranu, aby wskazać zawarte w nim teksty dotyczące kobiet
i mężczyzn. W jej opinii, konieczne jest wyjaśnienie tych wersetów,
które odnosiły się do konkretnej sytuacji społecznej czasów Proroka,
a więc wieku VII. Ze względu na zmiany w świecie, muszą one ulec
reiterpretacji w nowym kontekście historycznym.
Nieco inaczej rozwija się feminizm wśród muzułmanek żyjących
w Europie. Zazwyczaj interpretują one źródła religijne w kontekście
europejskim, zgodnie z aktualną sytuacją, w której żyją. Wśród głównych postulatów europejskich muzułmanek znajduje się przekonanie,
że obecnie mężczyźni nie powinni decydować o losie kobiet, bowiem
przestali być jedynymi żywicielami rodzin. Europejskie muzułmanki
pracują, często są niezależnymi kobietami, zajmującymi istotone
funkcje w społeczeństwie, to też mężczyzna nie możne sprawować
nad kobietą władzy.62
Zmiany zachodzące w postrzeganiu kobiet w społeczeństwie
muzułmańskim są coraz bardziej widoczne i nie pozostają jedynie
tematem dyskusji. Obecnie kobiety zajmują najwyższe stanowiska63
w państwach muzułmańskich, zasiadają w parlamentach oraz podejmują zawody, do niedawna zarezerwowane tylko dla mężczyzn.
Muzułmanki zyskały także możliwość uprawiania dyscyplin sportowych, postrzeganych jako typowo męskie, jak chociażby piłka nożna.
Aczkolwiek w Iranie, na mecze ligi kobiecej nie mogą przychodzić
mężczyźni. Kobiety kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej reprezentują także swoje kraje podczas zawodów międzynarodowych
oraz olimpiadach.
62 Por. A. Nalborczyk, Współczesna sytuacja…, dz. cyt., s. 74.
63 Kobieta prezydent w Indonezji Megawati Sukarnoputri (2001-2004), kobiety
na stanowiskach premierów: w Pakistanie Benazir Bhutto (1988-1990; 1993-1996),
w Turcji Tansu Ciller (1993-1996), w Bangladeszu Chaleda Zia (1991-1996; 2001-2006).
We Francji minister sprawiedliwości Rashida Dati (2007-2009).
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Mimo ożywionych ruchów feministycznych na Bliskim Wschodzie, ciągle jeszcze Saudyjki nie posiadają prawa po prowadzenia
samochodów. Zakaz ten argumentowany jest dbaniem o zdrowie
kobiety.64
Dżihad kobiet
Dżihad w powszechnej opinii błędnie utożsamiany jest z walką
zbrojną oraz sposobem prowadzenia wojny65. Słowa dżihad, w języku
arabskim nie oznacza agresji, a zatem nie oznacza też prowadzenia
wojny w sensie zbrojnym oraz nie oznacza zabijania ludzi. Terminem
określającym cechy wojny będącej działaniem agresyjnym jest słowo
kital, oznaczające „prowadzić wojnę”, „zabijać”, „bitwa”.66 Zatem
dżihad oznacza dosłownie „dokładanie starań w jakiejś dziedzinie”67.
Oznacza także usilne dążenie do czegoś, nierzadko w odniesieniu do
wysiłku intelektualnego oraz społecznego. Z tego powodu postępowe
stronnictwa muzułmańskie, promują pozytywny dżihad, rozumiany
jako podejmowanie wysiłku na drodze Boga, ale ów wysiłek ma służyć dobru osoby oraz społeczeństwa. W tak scharakteryzowanym
dżihadzie może brać udział każdy wierzący, również kobiety, które
do walki zbrojnej nie są zobowiązane. Niemniej jednak islam docenia
wysiłek kobiet, ponoszących trudy na drodze Boga, prowadzącej człowieka do osiągnięcia szczęśliwego życia w niebie. Owym wysiłkiem,
64 Dekret królewski zakazujacy prowadzenia samochodu kobietom, wydany został
w 1990 roku. Istnieją interpretacje, że prowadzenie samochodu przez kobietę, negatywnie wpływa na zdrowie jej jajników oraz miednicy i może być problemem przy ciąży
oraz porodzie. Saudyjscy specjaliści religijni uważają także, że zgodna na prowadzenie
samochodów przez kobiety, doprowadzi do zwiększenia liczby homoseksualistów
i spadku liczby dziewic. Por. Zakaz prowadzenia samochodu przez Saudyjki to kwestia
polityczna [online], [dostępne 28.07.2015] w World Wide Web http://wiadomosci.
onet.pl/swiat/zakaz-prowadzenia-samochodu-przez-saudyjki-to-kwestia-polityczna/
m6p1t.
65 W pierwotnym okresie kształtowania się islamu, dżihad był rozumiany jako
działalność na rzecz islamu oraz nakłanianie pogańskich Arabów, nieuznających
religii objawionych (a więc oprócz żydów i chrześcijan) na przyjęcie islamu.
66 Por. M. Klöcker, M., U. Tworuschka, Etyka..., dz. cyt., s. 65.
67 Por. J. Danecki, Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997, s. 66.
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podejmowanym niemal przez każdą muzułmankę jest niesienie trudu
ciąży, porodu, a następnie karmienia i wychowania potomstwa na
dobrych oraz posłusznych Bogu obywateli. Kobieta stając się matką
musi nieustannie walczyć ze swoimi słabościami, przede wszystkim
fizycznymi, mężnie znosząc niewygody stanu ciąży w imię wyższych
wartości. I chociaż maż jest zobowiązany pomagać żonie i ją wspierać,
nie zdejmie z niej największego wysiłku, jakim jest poród.
Praca zawodowa kobiet
Wspomniane zostało, że odpowiedzialność materialną za utrzymanie
odpowiedniego poziomu życia rodziny, ponosi mężczyzna. Z tego
powodu tradycja islamu nie obarczała obowiązkiem pracy zawodowej
kobiet, uznając, że spoczywa na niej i tak duża odpowiedzialność za
prowadzenie domu i wychowywanie dzieci. Obraz kobiety „kury
domowej” obowiązywał przez wiele stuleci w społeczeństwie muzułmańskim. Przyjmowany był za normę i naturalną powinność kobiet,
zresztą do dziś taki model organizacji życia rodzinnego obowiązuje
w wielu miejscach na Bliskim Wschodzie. Jednak wszechobecne dążenie do równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zaznaczyło także swoją
obecność w tradycji islamu, powodując konieczność wypracowania
stanowiska islamu, dotyczącego zawodowej pracy kobiet.
Prawo islamu zezwala kobiecie podejmować pracę zarobkową, przy
jednoczesnym wprowadzeniu pewnych zastrzeżeń i regulacji. Kobieta
nie może doprowadzić do zaniedbania rodziny oraz obowiązków
domowych. Z tego powodu to właśnie mąż musi wyrazić zgodę na
podjęcie pracy zawodowej przez kobietę. Zasadniczo, w myśl reguł
prawa koranicznego, wybór pracy zawodowej, jak również miejsca
pracy nie powinien narażać muzułmanki na kontakty z mężczyznami. Aczkolwiek obecnie nie zwraca się już tak bardzo uwagi na
ten postulat, także w krajach o dominacji islamu68. Także kobiety
muzułmanki coraz częściej chcą podejmować pracę zawodową, aby
68 Przykładem całkowitej integracji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy niech będzie
turecka redakcja gazety ZAMAN, w której wspólnie w jednym pokoju redakcyjnym,
przy sąsiednich biurkach pracują kobiety i mężczyźni.
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móc realizować własne ambicje zawodowe i potrzebę pracy na rzecz
społeczności, w której żyją.
Należy pamiętać, że coraz więcej Arabek jest kobietami wykształconymi, legitymującymi się dyplomami uznanych na świecie uniwersytetów. Dlatego coraz częściej są prężnie działającymi bizneswomen.
Również znaczna grupa kobiet muzułmanek pracuje w uniwersytetach, prowadząc badania naukowe oraz działalność dydaktyczną.
Muzułmanki podejmują pracę także w innych dziedzinach na rynku
pracy: od najpopularniejszych, typowo damskich zajęć jak nauczycielka albo lekarz po stanowcze panie prezes oraz kobiety prowadzące
własną działalność gospodarczą. Przyczyn podejmowania pracy zawodowej można wymienić wiele, ale dwie wydają się najistotniejsze.
Pierwszą stanowią względy ekonomiczne, zwłaszcza w realiach europejskich, trudno jest realizować ideał muzułmańskiego małżeństwa, w którym na dom pracuje tylko mężczyzna. Owszem na taką
ekstrawagancję i wygodę może sobie pozwolić zaledwie niewielki
procent muzułmanów, zazwyczaj prowadzących rozległe interesy
międzynarodowe. Drugą przyczyną jest pragnienie kobiety do realizowania własnej ambicji zawodowej. Oczywiście wychowanie dzieci
oraz prowadzenie domu, może dawać wiele radości, niemniej jednak
w długiej perspektywie ograniczania się tylko do wykonywania prac
domowych, może prowadzić do depresji i całkowitego zniechęcenia.
Co w konsekwencji negatywnie odciśnie się na relacjach rodzinnych.
W świetle powyższej analizy można stwierdzić, że pozycja kobiety w islamie ma swoją rangę i znaczenie. Kobieta jest ochraniana
oraz ceniona za osobowość, określając jej prawa i obowiązki, a także
wyznacza jej pozycję w społeczeństwie. Powyższe przykłady ukazują
kobietę jako posiadającą kwalifikacje do wykonywania każdego rodzaju pracy. Kobieta nie jest zobowiązana do walki zbrojnej na drodze
dżihadu69, ale islam jej tego nie zabrania. Jest to wymowny aspekt
równouprawnienia kobiet i mężczyzn proponowany przez islam.
69 Dżihad ozn. dosłownie wysiłek, zwalczanie zła w sobie, szerzenie wiary w Boga,
budowanie szpitali, szkolnictwo, itp. W praktyce sprowadza się do walki zbrojnej.
Por. R. Tokarczuk, Współczesne kultury prawne, Kraków 2005, s. 227 – 228.
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Streszczenie
Kobieta w islamie. Muzułmański feminizm? – Artykuł podejmuje próbę analizy miejsca i funkcji kobiety w społeczności muzułmańskiej. Islam wyraźnie
definiuje obowiązki ludzi względem Boga i między sobą. Kobieta została stworzona przez Boga, a jej szczególnym zadaniem jest urodzenie i wychowanie
dzieci. Religia narzuca określone zachowanie kobiecie, wyrażone w ubiorze
oraz stosowanymzachowaniu, którego najwymowniejszym przejawem jest
chrakterystyczny dla kultury muzułmańskiej damski strój. Dominująca od
wieków struktura społeczeństwa patriarchalnego w islamie, stałą się przyczyną zmian w świadomości kobiet. W XX wieku zaczęły powstawać ruchy
kobiece, będące początkiem nurtu feminizmu muzułmańskiego. Feminizm
w islamie posiada dwa główne nurty. Feminizm muzułmański dba o równy
dostęp kobiet do edukacji, ochrony zdrowia, praw obywatelskich. Feminizm
islamski dąży do postrzegania kobiety zgodnie z nauką Koranu.
Woman in islam. Islamic feminism? – The article analyzes woman’s functions in the Muslim community. The religion clearly defines obligations of
people towards God and towards one another. The woman has been formed
by God to bear and feed children, while the man’s duty is their care. Religious
functions in the family then stem from gender’s natural predisposition. Religion imposes specific behavior upon a woman such as prioritizing (family,
bringing up children, profession) or moderation in attire, as expressed in
the hijab principle. The predominant for ages structure of the patriarchal
society in Islam, solid oneself the cause of changes in the women consciousness. Feminine movements began to come into being in XXth century,
being the beginning of the current of Muslim feminism. Feminism in Islam
has two main streams. Muslim feminism cares about equal access of women
to education, health care, civil rights. Islamic feminism tends to perceive
women accordance with the teachings of the Koran.

Key words: woman in islam, islamic feminism, marriage, wife,
muslim clothes
Aldona Maria Piwko – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor habilitowana nauk teologicznych i religioznawca. Autorka książki Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie
praktyki religijne w Polsce, a także ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących islamu oraz haseł encyklopedycznych. Od 2009 r.
adiunkt Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, współpracuje z Centrum
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Formacji Misyjnej, Collegium Bobolanum oraz Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Specjalistka w zakresie islamu, kultury,
sztuki muzułmańskiej, a także życia społeczno-politycznego regionu Bliskiego
Wschodu i Maghrebu. Członkini: Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski
oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, a także Komitetu Głównego
Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, jak również Międzyinstytutowego
Zespołu Badań nad Migracjami Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
UKSW. Współautorka programu kształcenia dla kierunku religioznawstwo na
UKSW. Gościnne wykłady prowadziła w Polskiej Akademii Nauk.
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SPECYFICZNE CZYNNIKI WPŁY WAJĄCE NA
HIGIENĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO KAPŁANÓW
RZYMSKOKATOLICKICH
Specyfic factors affecting mental health in the case of catholic priests
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienie
higieny zdrowia psychicznego w pracy kapłanów rzymskokatolickich
oraz wykazanie przestrzeni w ich pracy, która może utrudniać jej
utrzymanie. Tematyka zdrowia psychicznego oraz jego higieny bywa
niejednokrotnie podejmowana, jednakże w przypadku specyficznej
grupy społecznej, jaką są księża, nie istnieje wiele opracowań zajmujących się tym zagadnieniem. Oczywiście ze zrozumiałych racji
artykuł ten nie wyczerpuje w całości opisywanego zagadnienia; jest
on raczej szkicem mającym na celu refleksję nad problemem higieny
życia psychicznego u kapłanów i z tego też powodu wiele zagadnień
jest w nim zaledwie zasygnalizowanych, choć każde z nich zasługuje
na odrębne monografie.
W niniejszym artykule chciałbym przede wszystkim przybliżyć
definicję zdrowia psychicznego oraz pokazać, co wpływa na higienę
psychiczną człowieka. W dalszej jego części chciałbym skoncentrować
się na zewnętrznych i wewnętrznych faktorach warunkujących tzw.
dobrostan psychiczny oraz pomagających w harmonijnym rozwoju
człowieka. W końcu chciałbym przedstawić Czytelnikom specyficzne
zakresy pracy kapłańskiej, które mogą wpływać na higienę psychiczną
w życiu kapłana a także pokazać przestrzenie, w których – z racji
choćby rozwiązań systemowych czy osobistych uwarunkowań kapłanów, utrzymanie właściwej higieny zdrowia psychicznego może
być utrudnione.
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1. Zagadnienie higieny zdrowia psychicznego
Inicjatorem ruchu higieny psychicznej był C.W. Beers, który trzy lata
swojego życia spędził w szpitalu psychiatrycznym. W 1908 r., opublikował książkę A Mind that Fund Itself, w której przedstawił nieludzkie
warunki, w jakich przebywali chorzy psychicznie.1 W tym samym
roku założył pierwszy Komitet Higieny Psychicznej, który skupiał
osoby walczące o poprawę warunków bytowych chorych psychicznie
w szpitalach. Jednakże na arenie międzynarodowej idee krzewienia
higieny psychicznej zostały podjęte przez World Health Organization
(Światową organizację Zdrowia), która oficjalnie rozpoczęła swoją
działalność w 1948 roku.
Nie istnieje jedna, wyczerpująca definicja higieny zdrowia psychicznego. Zawiera ona w sobie pojęcie zdrowia psychicznego i dlatego
najpierw należy zdefiniować, czym jest samo zdrowie psychiczne.
Spośród wielu prób definiowania tego, czym ono jest, można odnaleźć
definicję WHO, w której zdrowie utożsamia się z pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie wyłącznie z brakiem
problemów medycznych.2 Jednakże taka definicja jest bardzo ogólna;
nie określa ona tego, co składa się na całokształt zdrowia psychicznego, a ponadto jest definicją nieostrą – np. krytykuje się tutaj pojęcie
„dobrostanu” jako pojęcie wieloznaczne.3
Inną próbą definicji zdrowia psychicznego może być podejście zastosowane przez Hannę Michalską, która określa cechy charakteryzujące osobę zdrową psychicznie, a raczej które warunkują utrzymanie
tego zdrowia. Są nimi: przystosowanie do środowiska społecznego,
dojrzałość psychiczna i prawidłowy rozwój psychiczny, poczucie zadowolenia i szczęścia, brak konfliktów i napięć, równowagę, harmonię
i integrację funkcji psychicznych.4 Jednakże również i te kryteria
1 C. W. Beers, A Mind That Found Itself – reflection, The British Journal of Psychiatry Nov 2014, 205 (5) s. 375.
2 J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2007, s. 458.
3 Tamże, s. 458.
4 Tamże, s. 563.
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nie są w pełni wystarczające, aby wyczerpać pełen zakres definicji
zdrowia psychicznego.
Dopełnieniem kryteriów podanych powyżej może być kryterium
poczucia koherencji A. Antonovsky’ego, (sense of coherence – SOC),
mówiąca, że jest ono pewną orientacją życiową, polegającą na spostrzeganiu świata jako zrozumiałego, sterowalnego oraz mającego
sens i wobec tego wartego podejmowanego wysiłku i inwestowania
emocjonalnego w życie.5 Owo podejście pozwala jednostce radzić
sobie z realizacją zadań życiowych, zaspokajać potrzeby psychiczne,
a przede wszystkim umożliwia stosowanie właściwych mechanizmów
radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotyka jednostka.
Powyższe próby definicji tego, co składa się na zdrowie psychiczne
może nas doprowadzić do sformułowania definicji higieny zdrowia psychicznego. Higiena zdrowia psychicznego obejmuje zakres
wszelkiego typu działań mających na celu utrzymanie zdrowia psychicznego jednostki lub inaczej, za Słownikiem psychologii, jest ona
sztuką osiągania i utrzymywania zdrowia psychicznego.6 Opierając
się na powyższych koncepcjach i podejściach do zagadnienia zdrowia
psychicznego można stwierdzić, że higiena zdrowia psychicznego
ma na celu osiągnięcie m.in. przystosowania do środowiska społecznego, dojrzałość psychiczną, poczucie zadowolenia i szczęścia,
brak konfliktów i napięć, równowagę, harmonię i integrację funkcji
psychicznych, a także poczucie koherencji u jednostki.
W celu osiągnięcia zdrowia psychicznego oraz jego pielęgnowania,
należy zadbać zatem o zdrowe pole życiowe, na które składają się biologiczne, techniczne, społeczne oraz kulturowe czynniki otoczenia,
mogące pomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego.7 Wchodząc
w interakcję z cechami osobowości jednostki, czynniki te – w zależności od ich rodzaju – mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ
5 J. Hochwälder, Test of Antonovsky’s postulate: high sense of coherence helps people
avoid negative life events w: Psychological reports. Apr. 2015, vol. 116 issue 2, s. 363.
6 Hasło: Higiena psychiczna w: A.&E. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
7 J. Strelau, Psychologia... dz. cyt., s. 458.
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na jej zdrowie. I tak, dla przykładu, osoby posiadające tzw. osobowość odporną – czyli przekonane o własnej kontroli, zaangażowane
i spostrzegające wydarzenia stresujące jako wyzwania a ponadto
mające silne poczucie koherencji, wykazują się korzystniejszymi
wskaźnikami zdrowia ogólnie pojętego, co zresztą udowodniono
empirycznie. 8
Należałoby tutaj także wymienić tzw. motyw zdrowotny, określany
jako stopień zainteresowania sprawami własnego zdrowia, a co za tym
idzie, podejmowania działań na jego rzecz.9 Od osób charakteryzujących się średnim natężeniem owej cechy (nadmierne może świadczyć o hipochondrii) należałoby oczekiwać podejmowania działań
w zakresie higieny swojego zdrowia psychicznego mieszczących się
w ogólnie pojętym zdrowym stylu życia.
Powyższe czynniki – zdrowe pole psychiczne, składniki osobowości składające się na poczucie koherencji i tzw. odporną osobowość
a także motyw zdrowotny można uznać jako niezbędne składowe
higieny zdrowia psychicznego. Ich współwystępowanie warunkować
może stan zdrowia psychicznego jednostki, a zaburzenia w którymś
polu może spowodować zachwianie równowagi i w konsekwencji –
przy współwystępowaniu wielu innych niekorzystnych czynników,
pogorszenie zdrowia psychicznego podmiotu. Przyjrzyjmy się teraz
bliżej temu, co możemy nazwać tzw. polem życiowym – czyli czynnikom zewnętrznym, warunkującym utrzymywanie właściwej higieny
psychicznej.
1.1 Wpływ czynników zewnętrznych na higienę zdrowia
psychicznego
Każdy człowiek żyje w określonym środowisku, narażony jest na rozmaite interakcje. Stanowią one razem wzięte pewien zbiór czynników
mogących wpływać pozytywnie lub negatywnie na nasze zdrowie
psychiczne. Zaliczyć do nich można środowisko rodzinne, środowisko pracy, związane z tym zaplecze emocjonalne, które daje rodzina,
8 Por. tamże, s. 462.
9 Tamże, s. 462.
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przyjaciele, bliscy i znajomi. Ponadto są to wymagania stawiane
jednostce, poziom stresu podczas codziennych sytuacji życiowych,
szeroko pojęte warunki życiowe, w których zawierać się mogą takie
rzeczy jak mieszkanie, zarobki jednostki, ale także np. prowadzona
dieta. Zaliczyć tutaj należy także takie czynniki, jak sposób spędzania
wolnego czasu, styl pracy, prowadzony styl życia, itp. Wszystkie one
wpływają na nasze zdrowie psychiczne.
Właściwa higiena psychiczna ma na celu odpowiednie wymoderowanie tych czynników w taki sposób, aby ich poziom stymulował
utrzymanie optimum zdrowia jednostki zamiast je pogarszać. I tak
np. stres w małej dawce może być przyczyną zwiększenia aktywności
człowieka, wzięcia odpowiedzialności za swoje postępowanie a co
za tym idzie, zwiększenie poczucia koherencji, ale w natężeniu zbyt
dużym dla jednostki może spowodować zachwianie równowagi panującej w organizmie i doprowadzić do choroby.
W tym miejscu chciałbym przeanalizować krótko wpływ stresu
na zdrowie psychiczne człowieka, gdyż według nas ma on dość duże
znaczenie dla higieny zdrowia psychicznego; przez niektórych jest
uważany za jeden z głównych czynników występowania wielu chorób.
Termin stres możemy rozumieć dwojako: po pierwsze, jako wszelką
siłę, która, zastosowana wobec organizmu, wywołuje istotną jego
zmianę; obejmuje ona zarówno naciski fizyczne, jak i psychiczne
i społeczne. W tym rozumieniu jest on rozumiany jako przyczyna.
W innym rozumieniu stresem rozumiemy napięcie psychiczne, wywołane przez ww. siły bądź naciski, które nazywane są stresorami.10
Mogą one mieć na podmiot różny wpływ, w zależności od oceny
poznawczej podmiotu i jego zasobów odpornościowych. Wśród
tych zasobów możemy wyróżnić zasoby materialne, fizyczne, intrapersonalne, informacyjne, edukacyjne i kulturowe; należy zaliczyć
do nich także wsparcie społeczne.11 Wszystkie te zasoby pomagają
10 Hasło: Stres w: A.&E. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2005.
11 Por. Ch. L. Sheridan, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu
zdrowia, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998, s. 207-214.
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człowiekowi w walce ze stresorami i ze zminimalizowaniem skutków
ich działania. Oddziaływanie stresora i interakcja zasobów odpornościowych mogą wywołać tzw. eustres – stres „dobry”, efekt neutralny
bądź dystres – rozumiany jako obciążenie pozostające w człowieku,
gdy napięcie nie jest skutecznie rozładowane.12
Przyjrzyjmy się pokrótce rodzajom zasobów i temu, w jaki sposób pomagają one w walce ze stresem i jednocześnie utrzymują nas
w zdrowiu psychicznym.
–– Zasoby materialne: należą do nich środki materialne, takie
jak pieniądze i to wszystko, co można za nie kupić – mieszkanie, ubranie, jedzenie, opieka zdrowotna itp. Pomagają czasem
zwalczyć stresory, szczególnie, jeśli dotyczą one materialnych
problemów życia codziennego człowieka – np. stresor dotyczący
opłacenia kolejnej raty kredytu nie wpłynie na człowieka, gdy
osoba ma wystarczające zasoby materialne, bądź stać się dystresem, gdy zasoby te są niewystarczające;
–– Zasoby fizyczne: należą do nich wszelkie atrybuty fizyczne
człowieka, takie jak: zdrowie, siła i atrakcyjność. Mogą one
być pomocne szczególnie w sytuacjach społecznych – badania
dowodzą, że osoby atrakcyjne mają ułatwione budowanie sieci
wsparcia społecznego.
–– Zasoby intrapersonalne: należą do nich siły wewnętrzne, które
pomagają nam poradzić sobie z różnymi wydarzeniami występującymi w naszym życiu. Jednym z najważniejszych zasobów
do nich należących jest samoocena: łącząc się z integralnością
ego (cechę tę rozumie się tutaj jako akceptowanie siebie i własnego życia) pomaga ona w zachowaniu swej niezależności, nie
tracąc kontaktu z rzeczywistością i w ten sposób pomóc w walce
ze stresorami.
–– Zasoby informacyjne i edukacyjne: Wiedza, którą posiadamy,
może pomóc nam w rozwiązywaniu problemów. Badania dowodzą, ze wyższe wykształcenie pomaga uzyskać niższy wskaźnik
12 Por. tamże, s. 215-217.
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umieralności i zachorowań a także wiąże się często z wyższym
wskaźnikiem ekonomicznym.
–– Zasoby kulturowe:
–– Kultura, wg Aronovsky’ego, daje nam poczucie koherencji, poczucie tego, że życie ma sens. Ponadto pozwala nam poczuć, że
przynależymy do jakiegoś dziedzictwa, posiadamy korzenie
naszej egzystencji. Silne tradycje państwowe czy rodzinne, kultywowane przez pokolenia, należą do takich właśnie zasobów
kulturalnych.
–– Wsparcie społeczne: należą do nich zasoby dostarczane poprzez
interakcję z innymi ludźmi – należą do nich chociażby empatia,
oparcie znajdowane w innych osobach, poczucie przynależności,
wsparcie informacyjne czy dowarościowanie. Jako że te zasoby
są najlepiej zbadanymi i doczekały się wielu podziałów, nie
będziemy rozszerzać tego pojęcia, zainteresowanych odsyłamy
do specjalistycznej lektury. 13
Mówiąc ogólnie, jednostka posiadająca wystarczające zasoby naturalne ma większe szanse na to, aby przeżywane stresory wywołały
eustres lub co najwyżej reakcję neutralną. Jednakże niekiedy wystarczające zasoby naturalne mimo wszystko nie pozwalają na neutralizację stresora; może to być związane z czynnikami wewnętrznymi,
czyli typami osobowości, o których mowa w następnym paragrafie.
1.2 Wpływ czynników wewnętrznych na higienę zdrowia
psychicznego
W odpowiedzi na ten sam stresor można zaobserwować różne reakcje.
Oczywiście zależy to od zasobów naturalnych jednostki, ale niekiedy
pomimo bardzo zbliżonych zasobów posiadanych przez różne osoby
widzimy, że ten sam stresor wywołuje diametralnie różne reakcje.
Przyczyną tego stanu rzeczy mogą być indywidualne style radzenia
sobie ze stresem, a także cechy osobowości.
W psychologii zdrowia utworzono termin określający osobowość
odporną na stres – nazwano ją osobowością odporną. Osoby cechujące
13 Por. tamże, s. 211-214.
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się takim typem osobowości wykazują wysoki stopień zaangażowania
i kontroli oraz mają tendencję do spostrzegania stresorów jako wyzwania. Zaangażowanie definiowane jest jako zdolność do uwierzenia,
że to, kim się jest i co się robi, jest prawdziwe, ważne i ciekawe; pojęcie
kontroli odnosi się do stopnia przekonania o posiadaniu wpływu na
zdarzenia zachodzące we własnym życiu oraz działania zgodnego
z tym przekonaniem, zaś traktowanie stresorów jako wyzwania jest
związane z poglądem, że zmiana jest czymś normalnym i stanowi
raczej okazję niż zagrożenie.14 Zauważono, że stopień odporności
pozytywnie koreluje ze stanem zdrowia; jednostka o osobowości
odpornej dostrzega mniej stresorów i codzienne niedogodności oraz
problemy ocenia jako mniej stresujące.15
Inną cechą osobowości warunkującą odporność na stres jest wyodrębnione przez Antonovsky’ego tzw. poczucie koherencji, SOC. Wyróżnił on trzy składowe owego konstruktu – zrozumiałość, sterowalność
i sensowność. Antonowsky budując to pojęcie wyszedł od doświadczenia obserwacji osób, które doświadczyły bardzo traumatycznych
przeżyć jako więźniowie obozów koncentracyjnych. Konsekwencje
zdrowotne przeżytej traumy były bardzo różne. Antonowsky stwierdził, że odpowiedzialnym za to było właśnie poczucie koherencji.16
Zrozumiałość polega na zdolności do postrzegania świata jako sensownego; sterowalność daje poczucie, że zasoby, którymi dysponujemy, pomogą nam sprostać wymaganiom stawianym przez życie, zaś
sensowność to poczucie, że owe wymagania są warte inwestowania
oraz zaangażowania.17 Wg badacza, ludzie charakteryzujący się wysokim SOC potrafią odnaleźć sens życia nawet w najtrudniejszych
sytuacjach – nie zawsze mogą pokonać stresory, jednakże na pewno
o wiele lepiej sobie z nimi radzą.
14 Tamże, s. 226.
15 Tamże, s. 227.
16 W. Łosiak, Indywidualny kontekst poczucia koherencji, w: L. Cierpiałkowska,
J. Brzeziński, Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, GWP 2008,
s. 217.
17 Ch. L. Sheridan, Psychologia zdrowia…, dz. cyt., s. 227.
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W reakcji na stresor można zareagować albo próbując sobie z nim
poradzić i go zneutralizować, albo od niego uciekając. Te dwa sposoby
są głównymi sposobami walki ze stresem, które psychologia nazywa
zbliżaniem się i unikaniem.
Zbliżanie się polega na poszukiwaniu informacji i ostrzeżeń dotyczących stresujących zdarzeń; jednostki takie aktywnie podchodzą do
problemu, konfrontując go. Efektem może być jego neutralizacja lub
szybsze poradzenie sobie z nim. Unikanie zaś polega na wybiórczej
nieuwadze oraz zapominaniu, aby uniknąć ostrzeżeń i informacji
dotyczących stresorów, uciekając niejako od problemu. Efektem jest
odraczanie problemu, co może powodować trudność w jego rozwiązaniu.18 Generalnie, mimo wielu zmiennych, które należy uwzględnić,
przyjmuje się, że styl radzenia sobie ze stresem polegający na zbliżaniu
się, jest efektowniejszy.
1.3 Mechanizmy obronne
Nieświadome procesy służące do obrony ego przed lękiem poprzez
zniekształcanie rzeczywistości lub zaprzeczanie jej, zwane mechanizmami obronnymi, także służą zachowaniu higieny zdrowia psychicznego poprzez ich wkład w walkę ze stresorami. Nie wszystkie
w jednakowym stopniu pomagają zneutralizować stresor, co więcej,
niektóre w dalszej perspektywie mogą być szkodliwe, ale z racji na
ich wpływ na style radzenia sobie ze stresem chciałbym pokrótce
przedstawić niektóre z nich.
Racjonalizacja: polega na uzasadnianiu lub pomniejszaniu znaczenia celu po to, aby zmniejszyć poczucie winy, rozczarowania czy
odpowiedzialności.
Wyparcie (represja): nieświadomy mechanizm, który utrzymuje
poza obszarem świadomości wywołujące lęk myśli.
Tłumienie: świadomie podejmowany wysiłek unikania myśli
o stresujących sprawach. Może być korzystny jeśli nie można zrobić
niczego, aby rozwiązać problem.
18 Tamże, s. 228.
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Przeniesienie: ukierunkowanie negatywnych uczuć i działań na
jakiś obiekt bezpieczniejszy bądź dostępniejszy niż ten, który je
spowodował.
Sublimacja: polega na przemieszczeniu energii z celu nie akceptowanego na taki, który jest możliwy do zaakceptowania. Uważa się
ją za korzystny mechanizm obronny.
Projekcja (rzutowanie): nieświadomy mechanizm, polegający na
przypisywaniu innym ludziom własnych, nie akceptowanych zachowań lub uczuć.
Zaprzeczanie: polega na psychicznej ucieczce od stresora poprzez
ignorowanie i nieprzyjmowanie do wiadomości faktu jego istnienia
Altruizm: polega na odwracania uwagi od własnego bólu, stresora,
poprzez bezinteresowne poświęcenie się dla innych. Uważany za
pozytywny mechanizm obronny.
Antycypacja (przewidywanie): Polega na przewidywaniu problemów i znajdowaniu ich rozwiązania, zanim się jeszcze pojawią. Także
uważany za pozytywny mechanizm obronny.19
Wszystkie wyżej wymienione mechanizmy obronne mogą pomóc
nam w walce ze stresorami i utrzymaniem zdrowia psychicznego;
najważniejsze jest jednak, aby starać się korzystać ze zdrowych mechanizmów obronnych, które nie tylko pomagają w walce ze stresorami, ale także pomagają rozwiązać zaistniałe trudne sytuacje.
Warto umieć także odróżniać i starać się nie stosować niezdrowych
mechanizmów, które tylko pomagają odroczyć rozwiązanie problemu,
zaś w perspektywie mogą pogłębiać negatywną reakcję na stres.
Powyższa analiza, przeprowadzona do tego miejsca, miała na
celu ukazanie nam, czym jest zdrowie psychiczne, na czym polegać
powinna jego higiena i jakie czynniki mają na nie wpływ. Starałem
się ukazać czynniki zewnętrzne, które mogą warunkować zdrowie
psychiczne człowieka, szczególnie ukierunkowując uwagę na stres
i jego wpływ na zdrowie psychiczne jednostki; zwróciłem także uwagę
19 Tamże, s. 229-230.
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na zmienne osobowościowe odpowiadające za style radzenia sobie
ze stresorami, wyróżniając wśród nich cechy osobowości odpornej,
poczucie koherencji oraz mechanizmy obronne stosowane przez
człowieka. W dalszej części artykułu zajmę się charakterystyką życia księży rzymskokatolickich, ukazując specyfikę ich pracy, rodzaj
stresorów i analizując czynniki korzystne bądź nie do pielęgnowania
zdrowia psychicznego.
2. Specyfika życia i pracy kapłańskiej oraz ich wpływ na higienę
zdrowia psychicznego księży rzymskokatolickich
Posługa kałana oraz jego styl życia znacznie odbiegają od pracy i życia,
jakie są udziałem większości ludzi świeckich. W czasach dzisiejszych
co prawda różnice te są niekiedy mniej zauważalne (na przykład
obecność księdza w niektórych sytuacjach życia społecznego jest
bardziej akceptowalna i zrozumiała niż jeszcze kilkanaście lat temu),
jednakże z drugiej strony w pracy i posłudze księdza jest wiele aspektów, których nie znajdziemy w przypadku innych zawodów i które
z kolei czynią ową pracę i życie różnym od życia osoby świeckiej. Na
potrzeby artykułu pogrupowałem je na obszary związane z posługą
ściśle kapłańską i sakramentalną, związaną z udzielaniem sakramentów, a także na obszar duszpasterstwa specyficznych grup społecznych
bądź zawodowych, pracy administracyjnej, związanej z zarządzaniem
parafią oraz obszar pracy związanej z katechizacją w szkole. Ostatnią grupą czynników są czynniki specyficzne, wynikające głównie
z przyjętych przez kapłana zobowiązań (np. celibat) oraz z oczekiwań
społecznych kierowanych wobec niego.
2.1 Czynniki związane ze sferą duszpasterstwa sakramentalnego
Kapłan, jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego, jest osobą, która przez
sakrament kapłaństwa staje się szafarzem sakramentów, aby wypełniać zadanie nauczania, uświęcania i kierowania powierzonymi mu
wiernymi.20 W pierwszej kolejności posługa ta wiąże się z udzielaniem
i sprawowaniem sakramentów. Specyfika tej posługi wynika z faktu,
20 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984, kanon 1008.
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że nie polega ona na wypełnianiu tylko zewnętrznych czynności czy
gestów; dołącza się do niej aspekt wiary i fakt, że kapłan jako szafarz
powinien dbać o godne ich wypełnianie, ale jednocześnie czuwać
nad tym, aby sakramenty były godnie przyjmowane przez wiernych.
Łączyć się to może z pewną presją psychiczną: młody kapłan, spowiadając wiernych, może nie tylko przeżywać stres związany z pojawiającą się bezradnością rodzącą się niekiedy w wyniku spotkania
problemów ludzi w posłudze sakramentu p*ojednania; stres ten może
potęgować także świadomość odpowiedzialności moralnej związanej
na przykład z rozsądzeniem, czy udzielić rozgrzeszenia osobie, która
może nie spełniać warunków potrzebnych do jego udzielenia. W tym
wymiarze stres ten jest większy od niepokoju terapeuty, który w danym momencie nie bardzo wie, co powiedzieć klientowi; terapeuta
może z tego jakoś wybrnąć, mając co najwyżej później pretensje do
samego siebie, że nie pomógł danej osobie; kapłan ma tutaj świadomość ponadto pewnej moralnej odpowiedzialności ciążącej na nim
i na decyzji, jaką podejmie.
Duszpasterstwo sakramentalne wymaga od kapłana także wysiłku i czasu poświęconego na przykład na przygotowanie wiernych
do przyjmowania niektórych sakramentów – należą do nich przede
wszystkim sakramenty chrztu, bierzmowania i małżeństwa. Kodeks
Prawa Kanonicznego mówi o tym w sposób następujący: „Duszpasterze (…), w ramach własnej funkcji kościelnej, mają obowiązek
troszczyć się, aby ci, którzy proszą o sakramenty, byli do ich przyjęcia przygotowani przez odpowiednią ewangelizację i katechezę,
z uwzględnieniem norm wydanych przez kompetentną władzę.”21
Wiąże się to bardzo często z poświęcaniem prywatnego czasu, (na
niektórych parafiach trzeba dokonywać przygotowania indywidualnego wiernych), a niekiedy z frustracją związaną z rozbieżnością
między teorią a praktyką – bardzo często jest to praca niewdzięczna,
przyjmowana przez wiernych jako przykry obowiązek i stąd nie dająca
pozytywnej informacji zwrotnej. Rodzić to może u kapłana poczucie braku zrozumienia i małej sensowności podejmowanej pracy,
21 Tamże, kanon 843,2.
| 68 |

Specyficzne czynniki wpływające na higienę zdrowia…

pomimo wkładania dużego wysiłku i poświęcania swojego wolnego
czasu.
Często sprawowaną posługą w duszpasterstwie sakramentalnym
w parafii jest duszpasterstwo osób chorych i związane z tym udzielanie sakramentu Eucharystii oraz namaszczenia chorych. W parafiach kapłani zwykle odwiedzają chorych raz w miesiącu, podczas
comiesięcznych odwiedzin połączonych z udzielaniem sakramentu
pokuty i Eucharystii.22 Jednakże w wielu parafiach duszpasterstwo
to wiąże się z odwiedzinami chorych obecnych w szpitalach czy domach opieki społecznej na terenie parafii, o ile nie są tam zatrudnieni
kapelani. To duszpasterstwo wymaga od kapłana pewnej odporności
psychicznej pomagającej przezwyciężyć stres związany z kontaktem
z osobami niekiedy ciężko chorymi, a nawet umierającymi. Nie jest
łatwo towarzyszyć człowiekowi w chorobie bądź w procesie umierania, nawet, jeśli emocjonalnie nie jest się z tą osobą związanym.
Ponadto niekiedy zdarza się, że kapłan może zostać wezwany do
chorego nagle, dosłownie o każdej porze dnia i nocy, gdy zachodzi niebezpieczeństwo śmierci i wierny pragnie przyjąć sakramenty święte.
Kapłan jest wtedy zobowiązany ich mu udzielić. Duszpasterstwo
w tym zakresie wymaga od kapłana dużej odporności psychicznej
i jednocześnie pewnej gotowości – niejednokrotnie może się zdarzyć,
że wieczór spędzany w gronie znajomych może zostać przerwany
nagłym wyjazdem do osoby chorej. Szczególnie stresującą jest ta
posługa dla młodych księży, często nie mających, poza osobistymi
doświadczeniami bądź praktykami w szpitalach w czasie trwania
formacji seminaryjnej, większych doświadczeń w pracy z chorymi.
Wymaga to wytworzenia odpowiednich mechanizmów radzenia sobie ze stresem, przezwyciężenia poczucia bezradności w obliczu choroby, umiejętności pocieszenia chorego bądź jego bliskich i w końcu
odwagi w przypadku uczestniczenia w procesie umierania chorego,
któremu kapłan udziela np. Wiatyku.
Powyższe przykłady mają na celu przedstawienie pewnej specyfiki
duszpasterstwa sakramentalnego i mogących wynikać z niej źródeł
22 Por. Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2000, kan. 309.
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stresu. Wbrew pozorom, szczególnie dla młodych księży, duszpasterstwo to może być, poza wielką radością związaną z pełnieniem
posługi kapłańskiej, pewnym źródłem większych lub mniejszych
napięć i stresów. Poświęcenie swojego wolnego czasu, niekiedy brak
widocznych efektów pracy, niezrozumienie czy obojętność wiernych,
często nieustanna dyspozycja w przypadku duszpasterstwa chorych,
stres, wywoływany niekiedy w wyniku posługi tymże osobom, podejmowanie moralnej i duchowej odpowiedzialności za wiernych – to
źródła frustracji niespotykanych w innych zawodach czy działaniach,
które podejmują ludzie świeccy.
2.2 Czynniki związane ze sferą pracy na gruncie społecznym
Kapłan podczas sprawowania swojej posługi nie ogranicza się tylko
i wyłącznie do przestrzeni świątynnej czy miejsc, gdzie sprawuje
posługę sakramentalną, jak np. szpitale, hospicja czy domy opieki.
Poza posługą sakramentalną praca księdza polega także na działalności, jaką możemy wpisać w szeroko pojęty kontekst działalności
edukacyjno-społecznej.
Jednym z ważniejszych wydarzeń w pracy księdza katolickiego, jest
wizyta duszpasterska parafian podczas tzw. kolędy. Teoretycznie ma
ona na celu odwiedziny parafian oraz wspólną modlitwę, pochylenie
się nad problemami poszczególnych rodzin, jednakże w praktyce
bywa bardzo różnie. Wizyty duszpasterskie w wielu parafiach zaczynają się po południu; spowodowane jest to pracą wiernych oraz
obowiązkami, jakie kapłan ma na parafii, takimi jak np. szkoła czy
duszpasterstwo sakramentalne. Często wizyty te kończą się dość
późno w nocy, mnożąc więc to przez liczbę dni (w wielu parafiach
odwiedziny parafian są od poniedziałku do soboty) możemy łatwo
zauważyć, że przez pewien okres czasu kapłan jest zajęty dosłownie od rana do wieczora. Jest to mniejszym problemem, gdy parafia
jest niewielka i wizyta duszpasterska kończy się po dwóch-trzech
tygodniach; w niektórych parafiach tradycyjną kolędę rozpoczyna
się już w grudniu a kończy przed rozpoczęciem Wielkiego Postu,
czyli na przełomie lutego i marca. Co prawda zdarza się, że kapłani
mają przynajmniej jeden dzień czy popołudnie wolne w tygodniu,
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ale niekiedy sama świadomość, że przez ponad miesiąc każdego popołudnia kapłana czekają spotkania z 20-30 rodzinami dziennie,
bez możliwości przesunięcia czy odwołania (chyba, że w przypadku
choroby) może być mocno frustrująca. Tym bardziej, że współcześnie
proces laicyzacji społeczeństwa zaszedł już tak daleko, że w wielu
domach wizyta taka jest tylko i wyłącznie czystym rytuałem, podczas
którego kapłan może łatwo wyczuć, że nie jest najbardziej oczekiwaną
osobą, pomimo werbalnych deklaracji gospodarzy. Dochodzące do
tego przypadki jawnej wrogości wobec kapłanów, a nawet ataków
fizycznych – szczególnie w dużych ośrodkach miejskich – powodują,
że wizyta duszpasterska może niekiedy być źródłem dużego stresu,
a na pewno zmęczenia kapłana. Niektórzy z nich mogą narzekać
na poczucie braku sensu wypełnianych działań, na brak czasu, aby
porozmawiać z rodzinami, które szczerze wyrażają taką potrzebę
czy na poczucie obcości w środowisku, które powinno przecież witać
kapłana przynajmniej z życzliwością, a nie z chłodną obojętnością.23
Innym doświadczeniem, będącym źródłem stresu w pracy kapłana, do tego stresu rozciągniętego w czasie, może być nauka religii
w szkole. Powrót religii do szkół w 1990 roku spowodował diametralną zmianę w pracy kapłanów na parafiach. Katechezy parafialne,
prowadzone wcześniej w salkach parafialnych, zostały zastąpione
lekcjami religii w szkołach. Zmiana miejsca, ujęcie zajęć w sztywne
ramy lekcji w szkole, praca z uczniami, wśród których niejednokrotnie
znajdują się uczniowie niezainteresowani lekcją, ale będący na niej
z racji nacisków rodziców, zmiany kulturowe i społeczne, obniżające
wymogi wobec dzieci i młodzieży oraz niesprzyjający Kościołowi
klimat powodują, że zajęcia w szkole są niejednokrotnie bardzo obciążające psychicznie dla kapłanów.24 Często księża stykają się na
nich z obojętnością czy wrogością, wobec której pozostają bezsilni.
23 Por. Joseph W. Ciarrocchi, Robert J. Wicks, Psychoterapia duchownych i osób
zakonnych, GWP, Gdańsk 2008, s. 37.
24 Por. ks. Roman Murawski SDB, O nowy kształt katechezy młodzieży, [w:] Rodzina-Szkoła-Kościół. Korelacja i dialog, pod red. ks. Piotra Tomasika, Wydawnictwo
Salezjańskie 2003, s. 19-20.
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Dochodząca do tego ilość godzin pracy w szkole – niekiedy liczbie
zbliżonej do pełnego etatu nauczycielskiego – powoduje, że kapłan
wracając ze szkoły na parafię, w której czekają go następne obowiązki,
w dłuższej perspektywie może mieć problemy z zadbaniem o właściwą higienę swojego zdrowia psychicznego.
Jeśli szkoła, co zdarza się dość często, jest źródłem napięć i frustracji, może wpływać negatywnie na dalsze funkcjonowanie i pracę
kapłana. Może tu zadziałać typowy mechanizm przeniesienia – kapłan, który rozpoczyna obowiązki np. w kancelarii parafialnej po
kilku godzinach pracy w szkole, gdzie spotkał się z trudnymi sytuacjami wynikającymi z uczniowskiej złośliwości, może przeniesieniowo zareagować na parafianina, który przychodzi do kancelarii
z niestandardową sprawą, nie do końca świadomie wyładowując na
nim swoją tłumioną agresję.
Jeśli już mowa o kancelarii parafialnej, należy tutaj także o niej
wspomnieć, gdyż stanowi ona dość istotne pole spotkań kapłanów
ze swoimi parafianami. Jest ona jakościowo różna od spotkań przeprowadzanych podczas wizyt duszpasterskich. Wierni przychodzą
do kancelarii głównie w celu załatwienia spraw urzędowych – potrzebując zaświadczenia o Chrzcie św., dopełniając formalności ślubnych, składając ofiarę za Mszę św. czy chcąc uzyskać zaświadczenie
o możliwości bycia matką czy ojcem chrzestnym. Zmiany kulturowe,
jakie zachodzą na przestrzeni ostatnich lat, wzrastająca laicyzacja
społeczeństwa uznającego się za katolickie, rozbieżność pomiędzy
deklarowanym katolicyzmem a praktyką życia powodują, że niekiedy
wierni przychodzący do kancelarii parafialnej zdziwieni są faktem,
że kapłan np. nie może wydać pozytywnego zaświadczenia o tym, że
ktoś może spełniać rolę rodzica chrzestnego. Powoduje to niekiedy
konfliktowe sytuacje, w których kapłan z jednej strony powinien zachować kulturę i opanowanie, z drugiej jednak dać do zrozumienia,
że odmowa wydania np. zaświadczenia nie wynika z jego złośliwości,
lecz jest konsekwencją wyborów życiowych petenta. To wszystko
powoduje, że także sytuacje pracy w kancelarii niekiedy są sytuacjami stresującymi, co zdarza się dość często w większych ośrodkach
parafialnych w dużych aglomeracjach miejskich.
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Te sytuacje, opisane dość pobieżnie z racji objętości tego artykułu,
pokazują, że w wielu codziennych sytuacjach kapłan jest narażony
na sytuacje, które mogą być stresogenne.
2.3 Czynniki specyficzne charakterystyczne dla pracy kapłanów
Poza wyżej wymienionymi sytuacjami, kapłani narażeni są ze względu
na charakter wykonywanej przez nich pracy na jeszcze inne czynniki,
specyficzne dla ich posługi. Księża często postawieni są niejako „na
świeczniku”, co może generować w ich życiu i postępowaniu pewne postawy, które można generalnie ująć w dwa główne zjawiska, mianowicie
w syndrom zbawiciela oraz syndrom chronicznie miłego kapłana.25
Czym charakteryzuje się ksiądz, u którego można dostrzec syndrom zbawiciela? Henri M. Nouwen pisze o tym zjawisku w sposób
następujący:
„Jest obecny prawie wszędzie tam, gdzie rozciąga się jego terytorium. Żadna grupa biblijna, zebranie z rodzicami, zbiórka harcerska,
grupa czcicieli Imienia Świętego ani inne towarzyskie, finansowe czy
pobożne spotkanie nie może się bez niego obyć. Rozmawia prawie
z każdym, kto chce z nim rozmawiać, udziela rad parafianom w kłopotach, doradza małżeństwom, uczy w szkole i jest stale osiągalny
dla wszystkich w potrzebie, może z wyjątkiem samego siebie. Rzadko
wymawia się od zaproszenia, sporadycznie mówi „nie” i tylko niekiedy
wycofuje się do własnego pokoju. Zostaje za to nagrodzony. Jest popularny i lubiany przez parafian. Mówią o nim, że jest miły, uprzejmy
i rozumiejący. »Ten człowiek naprawdę poświęcił się ludziom. Przynajmniej on rozumie, o co chodzi. Różni się od starego proboszcza.
Jest dla nas przez cały czas«. Rzeczywiście, przez cały czas. Z dumą
mówi swoim kolegom, że sypia zaledwie pięć godzin dziennie, że nie
ma możliwości, aby cokolwiek przeczytać za wyjątkiem brewiarza,
i że nie ma nawet jednej godziny wolnej, by móc zagrać w golfa.”26
Fragment ten dość dobrze oddaje specyfikę tego syndromu. Jest
on o tyle specyficzny, że nie przedstawia on typowego pracoholizmu;
25 H. Nouwen, Potrzeba intymności, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 217.
26 Tamże, s. 217-218.
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tutaj siłą napędową nie jest nieodparty przymus pracy, lecz przeświadczenie, niekiedy podparte motywacją religijną, że od mojej
aktywności i zaangażowania zależy zbawienie świata. Oczywiście,
nie chodzi tutaj o krytykę zaangażowania ani o krytykę motywacji
religijnej, bez nich kapłan nie podejmowałby się głoszenia Ewangelii. Chodzi raczej o odkrycie, czy w niektórych przypadkach nie
jest raczej tak, że kapłan w ten sposób zaspokaja jakieś nie do końca
świadome potrzeby związane z pragnieniem akceptacji, szacunku czy
uznania. Jeśli motywacja jest czysto religijna, kapłan łatwiej odróżni
wydarzenia ważne od mniej ważnych i dzięki temu będzie mógł
lepiej i bardziej efektywnie służyć innym, oszczędzając siły i czas
na pracę, która faktycznie wymaga jego zaangażowania, chroniąc
się przez to przed zbytnim wypaleniem, które po kilku latach może
w konsekwencji doprowadzić go do poczucia, że to wszystko, co do
tej pory czynił, nie miało większego sensu.27
Innym syndromem, opisywanym także w literaturze psychologicznej przez osoby pracujące terapeutycznie z duchownymi, jest
syndrom „chronicznie miłego” duszpasterza.28 Niewerbalizowane
oczekiwanie, że kapłan ma być osobą miłą, otwartą na innych, pociągającą innych do Boga przez swoją postawę może powodować, że
kapłani, szczególnie ci, którzy mają problem z dobrze pojmowaną
asertywnością, mogą dość łatwo przyjąć na siebie maskę osoby niekonfliktowej i miłej, niezależnie od sytuacji. Jeśli dojdzie do tego
podświadome przekonanie, że chrześcijaństwo polega na tym, aby być
dobrym dla innych (czytaj: być usłużnym, bezkonfliktowym i nigdy
nieodmawiającym innym, gdy o coś proszą), to taki kapłan może
mieć duży problem z gromadzącą się w nim złością czy agresją, która
w sposób naturalny może rodzić się w trudnych czy konfliktowych
sytuacjach. Dochodzące do tego poczucie winy, że w jego odczuciach
w ogóle pojawiły się tak niechrześcijańskie emocje, może spowodować efekt zamkniętego koła, wzrost frustracji i jeszcze większego jej

27 Por. tamże, s. 220.
28 Por. Joseph W. Ciarrocchi, Robert J. Wicks, Psychoterapia duchownych…, s. 27 n.
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tłumienia. W konsekwencji może to nawet spowodować poważne
schorzenia somatyczne.29
Kolejnymi, specyficznymi dla pracy księży katolickich czynnikami, są celibat i posłuszeństwo hierarchii kościelnej. Wielokrotnie
można spotkać się ze stwierdzeniami, że celibat jest główną przyczyną wszelkich zaburzeń u księży, na czele z problemami seksualnymi. Wydaje się jednak, że to nie celibat jest przyczyną owych
problemów, lecz raczej wcześniejsze zaburzenia czy problemy, które
nie zostały rozwiązane przez osobę duchowną. Wg autorów książki
Psychoterapia duchownych i osób zakonnych, zdrowe i szczęśliwe
życie w celibacie jest możliwe, choć podkreślają, że jest to decyzja,
która wymaga stałej pracy nad sobą.30 Nie zmienia to jednak faktu,
że jeśli nawet kapłan jest szczęśliwy w swoim przeżywaniu celibatu
kapłańskiego, jest narażony na samotność w większym stopniu, niż
wierni, którym posługuje. Niekiedy może to być związane z pewnymi
frustracjami – brak wspólnoty kapłańskiej na parafii, trudne sytuacje
w pracy duszpasterskiej czy świadomość odpowiedzialności moralnej
oraz niemożność podzielenia się tym z osobą bliską mogą powodować, że kapłanowi jest o wiele trudniej znosić pewne frustracje niż
małżonkowi, który po powrocie z pracy może podzielić się z żoną
wydarzeniami mijającego dnia.
Dochodzić do tego może niejednokrotnie poczucie stłamszenia
i niejasności granic w pracy kapłana. O ile w pracy osób świeckich
każdy, kto chce rozwinąć swoją inicjatywę, ma możliwość np. pracy
na własną odpowiedzialność, zakładając prywatną działalność i rozwijając się według swojego planu czy przekonań, o tyle kapłan często
może mieć poczucie nieustannej presji, na ile jego działania czy publiczne wypowiedzi zbieżne są z wizją duszpasterską proboszcza czy
biskupa, któremu podlega. Chęć wierności ortodoksji, bycia wiernym
przyrzeczeniom posłuszeństwa biskupowi, życie w strukturach kościelnych, niejednokrotnie sformalizowanych powodować mogą, że
kapłan, który ma potrzebę dokonania czegoś powyżej przysłowiowej
29 Por. tamże, s. 27-28.
30 Por. tamże, s. 197.
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średniej, może odczuwać lęk czy frustrację, dotyczącą tego czy jego
działania są przeprowadzane w sposób właściwy. Jeśli dołączy się do
tego wcześniejsze doświadczenie np. upomnienia przez proboszcza
czy biskupa, związane z jego wcześniejszą pracą, takie reakcje mogą
być uzasadnione i tonować zdrowy zapał duszpasterski.31
Kolejną rzeczą specyficzną dla pracy księdza, jaką chciałbym wymienić w tym miejscu, jest przemieszanie przestrzeni pracy i zamieszkania. Rzadko kiedy zdarza się, że kapłan mieszka w innym miejscu
niż miejsce pracy. W ogromnej większości plebania jest miejscem,
w którym znajdują się mieszkania kapłanów, poza tym kancelaria czy
salki parafialne. Powoduje to, że wierni mogą mieć przekonanie, że
kapłan jest stale obecny na plebanii, co więcej, o każdej porze dnia
i nocy powinien być dyspozycyjny – trudno jest zrozumieć osobie
dzwoniącej do drzwi plebanii, że proboszcz nie może w tym momencie zejść do kancelarii i wydać zaświadczenia. Przecież kancelaria jest
piętro niżej, jaki więc może stanowić to problem? To wszystko może
powodować, że kapłani żyją niejako w „złotej klatce” – wierni niekiedy pół żartem, pół serio mówią o tym, że chcieliby mieć tak blisko
do pracy jak kapłani, księża zaś mogą marzyć o tym, aby po zakończonym dniu pracy wieczorem nikt nie wydzwaniał do drzwi i nie pytał,
czy w drodze wyjątku ksiądz nie mógłby wystawić zaświadczenia czy
porozmawiać o palącym problemie egzystencjalnym.32
Ostatnią rzeczą, jaką należałoby nadmienić – z racji objętości
artykułu nie możemy pozwolić sobie na szersze potraktowanie
problemu – są także werbalne i niewerbalne oczekiwania kierowane
w stronę kapłana. Każdy zawód zawiera w sobie zakres pewnych
obowiązków czy oczekiwań społecznych, które definiuje się w sposób
werbalny bądź niewerbalny. W seminarium mówi się o tym, jakim
powinien być kapłan, niekiedy księża słyszą od wiernych, jakimi powinni być według nich. Ale poza tym w społeczeństwie istnieje wiele
niewypowiedzianych oczekiwań wobec kapłanów. Potęgować mogą
31 Por. H. Nouwen, Potrzeba intymności, dz. cyt., s. 228-230.
32 Joseph W. Ciarrocchi, Robert J. Wicks, Psychoterapia duchownych…, dz. cyt.,
s. 66 n.
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one także tzw. wewnętrzne skrypty postępowania – np. dotyczące
tego co wypada lub czego nie wypada księdzu czynić.33 To wszystko
może powodować poczucie osaczenia bądź przyjęcia na siebie ciężaru,
jakiego żaden człowiek nie jest w stanie udźwignąć.
Wymienione wyżej sytuacje mają na celu wskazanie przestrzeni
w życiu i pracy kapłanów rzymskokatolickich, które mogą być potencjalnymi czynnikami utrudniającymi utrzymanie higieny zdrowia
psychicznego. Nienormowany czas pracy, odpowiedzialność moralna za powierzonych ludzi, praca w szkole, która poza satysfakcją
może być też źródłem frustracji, to tylko niektóre z czynników, jakie
można tutaj wymienić. Dołączyć można do nich inne: gotowość na
wezwanie w każdym momencie, jeśli chodzi o posługę chorym, bycie
postrzeganym jako wzór moralny i związane z tym oczekiwania,
niejednokrotnie wygórowane, aby sprostać temu ideałowi, ekspozycja
na kontakty z wiernymi, którzy nie zawsze są pozytywnie nastawieni
wobec kapłanów – to z kolei inne czynniki, wpływające na funkcjonowanie psychiczne księdza. Dołączyć do tego należałoby poczucie
samotności czy odosobnienia, intensyfikowane wtedy, gdy kapłan
nie ma zasobów w postaci grona bliskich przyjaciół czy znajomych,
uleganie oczekiwaniom społecznym wymagającym, aby kapłan był
miły i nieinwazyjny oraz wierność przełożonym i Kościołowi – to
wszystko dopełnia obrazu presji psychicznej, jaka może ciążyć na
tych, którzy próbują być dobrymi kapłanami i wypełniać dobrze
swoje powołanie.
Niniejszy artykuł ma na celu przede wszystkim uświadomienie
Czytelnikom, wśród nich zapewne księżom, jak ważne jest utrzymywanie właściwej higieny życia psychicznego oraz wskazanie, jakie
czynniki – specyficzne dla kapłańskiego życia – mogą utrudniać
utrzymanie jej. Oczywiście nie jest tak, że praca każdego księdza jest
obarczona tylko i wyłącznie problemami, jakie zostały zaprezentowane w tym artykule. Na szczęście wielu księży może dać świadectwo
33 A. Grün, W. Müller, R. Ott, Wypalenie duchowe. Poradnik dla zmęczonych
aktywnością duszpasterską, Święty Wojciech, Poznań 2012, s. 117-119.
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na przykład temu, że ma świetny kontakt z uczniami w szkole, zaś
na plebanii panuje naprawdę braterska atmosfera. Przedstawione
powyżej sytuacje mają na celu raczej uwrażliwić na przestrzenie,
w których kapłan powinien szczególnie zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Zagadnienia te z kolei nadają się na odrębny artykuł – w jaki
sposób można kapłan może dbać o właściwą higienę psychiczną?
Odpowiadając bardzo ogólnie – należałoby rozpoznać przestrzenie,
w których stresory bardzo silnie oddziaływują na nasze funkcjonowanie i powodują dystres. Następnym krokiem byłoby zaradzenie im
poprzez sięgniecie do swoich zasobów, aby starać się je zneutralizować.
W niektórych przypadkach wystarczy po prostu uporządkować rytm
swojego życia, odróżnienie rzyczy mniej od bardziej ważnych, w innych – niekiedy może pomóc współpraca z ze spowiednikiem, ojcem
duchownym czy terapeutą, który może pomóć dostrzec przestrzenie
wymagające wzmocnienia.
Jedno jest pewne: znajomość tych czynników i umiejuętność dbania o higienę życia psychicznego w każdym przypadku, nie tylko
w pracy kapłańskiej, może pomóc w bardziej efektywnym jej wykonywaniu i poczuciu sensu z tego, co wykonujemy w życiu.
Streszczenie:
Artykuł ma na celu ukazanie specyficznych czynników, które wpływają
na utrzymanie zdrowia psychicznego w życiu i pracy księży katolickich.
Każdy człowiek spotyka się w swoim życiu ze stresem, który może wpływać mobilizująco lub niszcząco. W tym drugim przypadku, aby utrzymać
równowagę psychiczną, należy korzystać z zasobów – zewnętrznych i wewnętrznych – które pozwalają przed nim się obronić. Artykuł nie tylko definiuje owe zasoby, ale przybliża też specyficzne przestrzenie w pracy księży
rzymskokatolickich, które mogą utrudniać utrzymanie higieny zdrowia
psychicznego. Stara się także uwrażliwić na konieczność dbania o higienę
zdrowia psychicznego, jako niezbędnego elementu potrzebnego do osiągnięcia równowagi psychicznej.
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Summary
The aim of this article is to present specific factors which influence the maintenance of mental health in the life and work catholic priests. Everyone
of us has contact with stress in our life or work. It can affect us in a good or
bad way. If we want to maintain mental health, we have to use our internal
and external resources. The article not only defines those resources, but also
sketches those situations, in which catholic priests are particularly exposed
to stress, which makes difficult the maintenance of mental health. It helps
us also to understand better the specificity of their life and tries to make us
more aware regarding the hygiene of mental health.

Key words: Mental hygiene, Catholic church, priest, internal and
external resources, defence mechanisms, stress
Ks. Tomasz Sztajerwald, absolwent NKJF UW w Warszawie (studia zakończone uzyskaniem tytułu licencjata w 1999r.), ukończył Wyższe Seminarium
Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej w 2004 roku. W roku 2006 rozpoczął studia z zakresu psychologii na UKSW, równolegle studiując w Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie. Aktualnie doktorant na Wydziale
Psychologii UKSW. Jest prefektem i wykładowcą psychologii w Wyższym
Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z psychologią uzależnień, psychologią osobowości
oraz rozwojem osobistym.

Bibliografia
C. W. Beers, A Mind That Found Itself – reflection, The British Journal of
Psychiatry Nov 2014, 205 (5) s. 375.
J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2007, s. 458.
J. Hochwälder, Test of Antonovsky’s postulate: high sense of coherence helps
people avoid negative life events w: Psychological reports. Apr. 2015, vol. 116
issue 2, s. 363
Hasło: Higiena psychiczna w: A.&E. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
A.E. Reber, Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2005.
Ch. L. Sheridan, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu
zdrowia, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998, s. 207-214.
| 79 |

Ks. Tomasz Sztajerwald

W. Łosiak, Indywidualny kontekst poczucia koherencji, w: L. Cierpiałkowska,
J. Brzeziński, Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki,
GWP 2008, s. 217.
Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1984, kanon 1008.
Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2000, kan. 309.
H. Nouwen, Potrzeba intymności, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003,
s. 217.
Joseph W. Ciarrocchi, Robert J. Wicks, Psychoterapia duchowny, s. 66 n.
H. Nouwen, Potrzeba intymności, s. 228-230.
Joseph W. Ciarrocchi, Robert J. Wicks, Psychoterapia duchownych.
A. Grün, W. Müller, R. Ott, Wypalenie duchowe. Poradnik dla zmęczonych
aktywnością duszpasterską, Święty Wojciech, Poznań 2012, s.

| 80 |

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok X 2015 Nr 4 (29)

Ks. Józef Zabłocki SAC
MIŁOŚĆ – ISTOTĄ POSŁUGI PASTERSKIEJ
KAPELANA SZPITALNEGO
Love – the essence of pastoral care hospital chaplain

Procesy dehumanizacji
Jan Paweł II na wielu miejscach i w różnych okolicznościach ukazywał obraz współczesnego świata i płynące stąd zagrożenia dotyczące
godności człowieka i rodziny1. Ojciec Święty stwierdził, że świat
współczesny, społeczeństwo zdaje się być w agonii. Tę agonię świata
widział on w tym, że świat zmierza do desakralizacji; jest nastawiony
na świeckość i technikę.
Procesy dehumanizacji, sekularyzacji oraz desakralizacji z coraz
większą mocą nadal wpływają na myślenie i styl życia katolików,
niszcząc ich wiarę. Taka ideologia staje się sposobem życia, praktyką,
która obecna jest w wielu dziedzinach życia i przybiera różne oblicza.
Jest obecna w dziedzinie moralności, w dziedzinie życia społecznego
i polityki, wiedzy i poznania, pluralizmu religijnego czy w mediach2.
Benedykt XVI powiedział wprost: „Tworzy się dyktatura relatywizmu,

1 Dość szczegółowo zagrożenia, ukazane przez Jana Pawła II w różnych przemówieniach, zostały opisane w pozycji: Cz. Parzyszek, Nowa ewangelizacja – drogą
Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Ząbki 2010, s. 34101; tenże, The New Evangelization as a Remedy for Dechristianization, Warszawa
2012, s. 13 n.; por. J. Zabłocki, Dechrystianizacja – wezwaniem do nowej ewangelizacji,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 20(2013), s. 19.
2 Por. A. Giordano, Ewangelizacja w zsekularyzowanej Europie, „Homo Dei”
2(2011), s. 78-90; J. Zabłocki, Dechrystianizacja – wezwaniem do nowej ewangelizacji,
„art. cyt., s. 19.
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który nie uznaje niczego jako ostateczne i pozostawia jako najwyższą
miarę tylko własne „ja” i jego zachcianki”3.
Pod wpływem szybko następujących po sobie zmian – jak się
zdaje – ludzie tracą bezpowrotnie więzy z przeszłością – tradycją4.
Żyjemy w kulturze, gdzie dla człowieka „być” to znaczy produkować,
a „żyć” znaczy posiadać. Szokują wnioski „inżynierii genetycznej”
i problemy moralne z tym związane. Dlatego człowiek dotknięty
chorobą postmodernizmu i uczulony na swoiście pojętą wolność, nie
może przyjąć Boga, który wymaga, stawia przykazanie – normy moralne. Pojawia się slogan o prywatności życia. Spod norm moralnych
religijnych wyjęte zostało życie społeczne, polityczne5.
W procesie dehumanizacji i dechrystianizacji chodzi o to, by
człowiek-chrześcijanin sam żył tak, jakby był pozbawiony ontycznej
przynależności do Chrystusa i by żył, jakby Chrystus nie istniał;
jakby Chrystus go nie odkupił. Jest to wielka pokusa absurdalnej
alternatywy, która zamiast chrześcijanina uszczęśliwić, pozbawia go
wszelkiej nadziei. To jest rodzaj powtarzającego się dramatu pierwszych rodziców. Największym niebezpieczeństwem dechrystianizacji
nie jest – jak mogłoby się wydawać – ograniczenie wpływu chrześcijaństwa, czy dokładniej – samego Kościoła, na współczesną kulturę
i cywilizację. Ostrze niebezpieczeństwa skierowane jest ku samemu
chrześcijaninowi i ku rzeczywistościom ludzkim, jakie tworzy chrześcijanin. Najbardziej zagrożone dehumanizacją i dechrystianizacją
jest chrześcijańskie małżeństwo, rodzina katolicka, naród chrześcijański, społeczeństwo w swych strukturach i instytucjach wyrosłych
3 Benedykt XVI, Homilia na Mszy św. na inauguracje pontyfikatu, 18.04.2005.
4 Por. Cz. Parzyszek, „Współczesny świat” i „współczesny człowiek” – wyzwanie dla
formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra, Biblioteka
życia konsekrowanego, t. II, red. J. Tupikowski, Warszawa-Wrocław 2002, s. 24.
5 Por. tamże, s. 24-25; J. Rodriguez, Nowa ewangelizacja Europy w nauczaniu Jana
Pawła II, w: Nowa ewangelizacja, kolekcja „Communio”, t. 8, red. L. Balter, S. Dusza,
F. Mickiewicz, S. Stancel, Poznań 1993, s. 172; W. Kawecki, Dokąd zmierzamy...?
Rozmowy o życiu, wierze i świecie, rozmowy prowadzi K. Flader, Wydawnictwo
Homo Dei 2010, s. 129-131, 135-136; J. Zabłocki, Dechrystianizacja – wezwaniem do
nowej ewangelizacji, art. cyt., s. 14.
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z chrześcijaństwa, a nade wszystko sam Kościół w swej młodości,
żywotności i w swoim misyjnym i apostolskim dynamizmie.
Kapłańska służba miłości w służbie humanizacji świata na wzór
Chrystusa
Duch służby i służba miłości, to dwie współrzędne postawy, które
wzajemnie się przenikają i wyrażają styl kapłańskiego życia. W postawie sługi Chrystusa zawiera się postawa kapłana – sługi bliźniego. Bez miłości bliźniego nie może być autentycznej miłości Boga,
a tym samym gorliwości apostolskiej, charakteryzującej postawę
sługi6. Włączenie w misję pasterską Chrystusa dokonuje się w obrzędzie święceń. Wtedy ma miejsce również upodobnienie kapłana
do Chrystusa Dobrego Pasterza: „Dzięki tej konsekracji dokonanej
przez Ducha w sakramencie święceń, życie duchowe kapłana zostaje
naznaczone, ukształtowane i określone przez postawy i wzory postępowania znamionujące Jezusa Chrystusa Głowę i Pasterza Kościoła,
które objawiają się w jego pasterskiej miłości”7.
Otrzymana konsekracja zobowiązuje kapłana do naśladowania
swojego Mistrza, który pozostawił Kościołowi doskonały wzór wypełniania pasterskiej posługi, wyrażającej się w służbie człowiekowi,
w całkowitym darze z siebie, w poświęceniu aż do ofiary krzyżowej (PDV 21)8. Całe życie Chrystusa, jak ukazują to Ewangelie, było
6 Por. S. Urbański, Tożsamość duchowa kapłana w świetle posoborowego nauczania
Kościoła, „Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża, Białystok-Drohiczyn-Łomża” 17 (1999), s. 178; J. Zabłocki, Einige Aspekte Krankenhauseelsorge, „Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln und Osnabrück”,
Januar 1/2015, s. 24.
7 Jan Paweł II, List na Wielki Czwartek 1979, w: tenże, Listy na Wielki Czwartek 1979–2007, dz. cyt., s. 18; por. M. Kowalczyk, Teologia sakramentu święceń
w perspektywie apostolatu wyświęconych, Ząbki 2012, s. 201n; W. Łużyński, Miłość
pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo
vobis”, „Studia Gnesnensia” 21 (2007), s. 272; J. Zabłocki, Einige Aspekte Krankenhauseelsorge, Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim,
Köln und Osnabrück”, art. cyt., s. 25.
8 Por. W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej
Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, „Studia Gnesnensia” 21 (2007), s. 272.
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nieustannie naznaczone miłością pasterską9. Ta miłość widoczna jest
niemalże we wszystkich Jego działaniach: „Chrystus lituje się nad
rzeszami, które za nim wędrują, by słuchać Jego słowa. Porównuje
je do owiec pozostawionych bez opieki pasterza (por. Mt 9, 35-36),
szuka owiec zbłąkanych i zagubionych (por. Mt 18, 12-14). Dla jednej
pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć, by jej szukać, a odnalazłszy
bierze ją na swoje ramiona i przynosi do stada. Zna je, każdą woła po
imieniu, a w sytuacji zagrożenia gotów jest oddać za nie swoje życie.
On jest pasterzem dobrym, który nie pasie siebie, ale powierzone
mu owce”10.
Dobry Pasterz Nauczyciel posiada takie cechy jak: otwartość,
gotowość, życzliwość, umiejętność słuchania i odpowiadania. To
wszystko niewątpliwie ułatwia przystęp do Jezusa, budzi Jego zaufanie, a także czyni Go powiernikiem spraw dotyczących sumienia
ludzkiego (por. Mt 19, 16). Te wszystkie cechy winny charakteryzować
każdego kapłana w pasterskiej działalności. Kapłan winien odznaczać
się bezinteresowną miłość, pozwalającą otwierać się na wszystkich.
Owocem takiej miłości jest postawa służebna, która sięga w głąb
duszy prezbitera i obejmuje wszystkich ludzi”11. Zatem „wszystkie
środki duszpasterskiej posługi, służące dziełu zbawienia mają stać
się owocem miłości Chrystusa realizowanej w kościele przez posługę
kapłanów”12. Zaś „prawdziwa «caritas pastoralis» łączy się z szeregiem
cnót chrześcijańskich, takich jak: dobroć serca, szczerość, siła ducha
i wytrwałość, ustawiczna troska o sprawiedliwość, ogłada towarzyska,
umiar w całym postępowaniu, bezinteresowność, itp.”13.
9 Por. W. Słomka, Duchowość kapłańska, Lublin 1996, s. 217 n.
10 W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 272–273; por. J. Nawrot, Pojęcie kapłańskiej
„Caritas pastoralis”, „Studia Gdańskie” 13 (2000), s. 28; J. Zabłocki, Einige Aspekte
Krankenhauseelsorge, „Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln und Osnabrück”, art. cyt., s. 25.
11 M. Szymula, Fundamentalne elementy duchowości kapłańskiej w świetle nauczania
papieża Pawła VI, „Warszawskie Studia Teologiczne” 10 (1997), s. 375.
12 Tamże, s. 376.
13 S. Wójcik, Caritas sacerdotalis, „Homo Dei” 37 (1968), nr 3, s. 138.
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Jan Paweł II w adhortacji Pastores dabo vobis przypomina także.:
„Miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym
darem z siebie dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we współudziale w Nim. Miłość pasterska jest tym przymiotem, dzięki któremu naśladujemy Chrystusa w Jego darze z siebie i w Jego służbie.
(...) Miłość pasterska określa nasz sposób myślenia i działania, nasz
sposób odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością wymagającą”
(PDV 23)14. Wynika z tego, że kapłan ma obowiązek dążyć do coraz
głębszego udziału w pasterskiej miłości Chrystusa.
Miłość w życiu kapłana i posłudze kapelana szpitalnego winna stać
się wyrazem pełnionej wobec Kościoła „funkcji oblubieńczej”. Pełniąc
zaś ją powołany jest on, „by w swoim życiu duchowym realizować
miłość Chrystusa Oblubieńca do Kościoła Oblubienicy” (PDV 22)15.
Kapłan w realizacji swojego kapłańskiego i pasterskiego powołania ma powinność swoim życiem ukazywać tą oblubieńczą miłości
Chrystusa do Kościoła. Stąd też musi zwracać się do ludzi z sercem
wiernym, czystym i zawsze zdolnym do miłowania tych, którym
posługuje, zwłaszcza wobec chorych w szpitalu16.„Z mocy urzędu
pasterz ma powierzone prawo do owiec, ale temu prawu przypisana
jest powinność miłowania”17.
Kapłan uczestnicząc w misji pasterskiej Chrystusa, uobecnia Dobrego Pasterza, pełniąc odpowiedzialną funkcję prowadzenia wiernych do Boga, a więc bycia przewodnikiem w sprawach duchowych,

14 Por. W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt, s. 220; S. Urbański, Tożsamość
duchowa kapłana w świetle posoborowego nauczania Kościoła, art. cyt., s. 179.
15 Por. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis,
OsRomPol 29 (2007) nr 5, nr 23; W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle
adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 272-273.
16 W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 273; J. Zabłocki, Einige Aspekte Krankenhauseelsorge, „Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim,
Köln und Osnabrück”, art. cyt., s. 25.
17 W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt., s. 218.
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religijnych i moralnych (PO 5-6, 9, 13)18. Miłości pasterskiej nie można
ograniczać tylko do ofiary z siebie samego dla bliźnich, ani do obdarowywania darami materialnymi19. Miłość pasterska oznacza nade
wszystko postawę służebną, która jest zwyczajnym sposobem jej
okazywania, a także postawę heroiczną, czyli oddanie swego życia
za drugich (por. PDV 21)20. Są to dwa wymiary pasterskiej miłości,
a więc zwyczajny „polegający na śpieszeniu z pomocą bliźniemu,
według własnych możliwości; oraz nadzwyczajny, rzadki, heroiczny,
polegający na ofierze z życia – za przykładem Chrystusa”21. Ma być
to „służba Ludowi Bożemu w wolności od wszelkiej pychy i od
18 Por. J. Nawrot, Pojęcie kapłańskiej „Caritas pastoralis”, „Studia Gdańskie” 13
(2000), s. 28-29; F. Woronowski, Czynna miłość integralna – życiem Kościoła, „Homo
Dei” 44 (1975), nr 3, s. 209; J. Pastuszka, Postawa kapłana wobec Kościoła w dobie
posoborowej, „Homo Dei” 38 (1969), nr 2, s. 81.
Miłość pasterska jako ta szczególna powinność kapłańska jest przez autorów różnie
postrzegana i określana. Najczęściej jednak zwracają oni uwagę na to, że ta miłość
jest całkowitym darem z siebie dla Kościoła. Por. P. Libera, Posługiwanie pasterskie
jako „amoris officium” według św. Augustyna, „Dobry Pasterz” (1993), z. 13, s. 66;
W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt., s. 219.
Kto bowiem kocha ten jest gotowy dawać siebie, jak i swoje jakiekolwiek dobra. Zaś
tam gdzie nie ma stałej dyspozycji do składania siebie w ofierze jako dobrowolnego
daru dla drugich, tam nie ma również mowy o miłości. Por. T. Hermann, Sposoby
realizacji braterskiej miłości według pierwszego Listu św. Jana, „Homo Dei” 47 (1978),
nr 4, s. 285. „Miłość pasterska określa nasz sposób myślenia i działania, nasz sposób
odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą”. Tamże, s. 288.
19 „Jak Chrystus Pan wspierał cierpiących działaniem osobowym, tak i chrześcijanin
ma pamiętać, że jego dar personalny więcej znaczy, niż pieniądze rzucone komuś
na odczepne. Tę formę miłości wykonywać może biedak bez grosza, nawet małe
dziecko”. S. Wójtowicz, Realizacja miłości obowiązkiem każdego katolika, „Homo
Dei” 47 (1978), nr 1, s. 8.
20 Por. S. Wójtowicz, Duszpasterz we wspólnocie parafialnej, „Homo Dei” 43 (1974),
nr 4, s. 289; W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt., s. 219; J. Nawrot, Pojęcie
kapłańskiej „Caritas pastoralis”, art. cyt., s. 29.
21 T. Hermann, Sposoby realizacji braterskiej miłości według pierwszego Listu św. Jana,
art. cyt., s. 289; J. Zabłocki, Einige Aspekte Krankenhauseelsorge, „Pastoralblatt für
die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln und Osnabrück”, art. cyt.,
s. 26-29.
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pragnienia, by panoszyć się w powierzonej im owczarni” (PDV 21)22.
Służba w życiu kapłańskim powinna dokonywać się na wzór Chrystusa, którego całe posłannictwo posiada charakter służebny, ukazany
przez Niego w symbolicznym geście umycia nóg apostołom. Zatem na
wzór Chrystusa kapłani w posłudze pasterskiej jako kapelani szpitala
mają służyć ludziom23. Ta służba ma być pełniona w miłości. Miłość
jest wyrazem tejże służby, która „polega na tym, że kapłan pochyla
się nad człowiekiem, a nie żąda, by było odwrotnie, czyli nie domaga
się, aby pochylano się przed kapłanem”24.
Nadzwyczajnym wyrazem miłości pasterskiej kapłana jest jego
postawa heroiczna, która wyraża się w oddaniu swego życia (por.
PDV 22)25. W tym aspekcie miłości pasterskiej kapłan również ma
naśladować Chrystusa, który oddał swoje życie na krzyżu, a tym
samym „dał nam przykład najwyższego wyrzeczenia się celem ratowania naszych bliźnich”26. Ten wymiar miłości pasterskiej jest
nadzwyczajny, dlatego też nie należy do powinności każdego kapłana. Jest to najwyższy znak miłości, do której uzdolnieni i wezwani
przez Chrystusa są tylko wybrani. Niemniej jednak miłość pasterska
wymaga od każdego kapłana stałej dyspozycji do oddania swego
życia, gdy zajdzie taka potrzeba27. Wspólnota powierzona kapłanowi
„najpierw jest ludem Bożym, a tylko z powiernictwa jest także ludem
kapłana, który on ma tak umiłować, jak umiłował go sam Chrystus,
czyli miłować go aż do poświęcenia mu swego życia, a gdy zaistnieje
taka potrzeba oddania życia za niego”28. Potwierdza to Ewangelia:
„Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10, 11). Kapłan realizując
22 Por. R. Rogowski, Nowotestamentalny duch władzy w Kościele, „Znak” 26 (1974),
nr 1, s. 53.
23 Por. W. Granat, Kapłan w służbie Eucharystii, „Homo Dei” 42 (1973), nr 3, s. 164;
W. Świerzawski, Różne rodzaje posługiwania, ale jeden Pan, Kraków 1984, s. 108.
24 J. Nawrot, Pojęcie kapłańskiej „Caritas pastoralis”, art. cyt., s. 30.
25 Por. tamże.
26 J. Krasiński, Asceza kapłańska wobec Kany Galilejskiej, „Homo Dei” 40 (1971),
nr 3, s. 183.
27 Por. J. Nawrot, Pojęcie kapłańskiej „Caritas pastoralis”, art. cyt., s. 31.
28 W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt., s. 218.
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posługę pasterską ma odznaczać się miłością wyrażającą się w gotowości oddania swego życia za wiernych. Nie jest wykluczone, że do
jego powinności należy także być gotowym do oddania swego życia za
tych, którzy zwalczają Kościół i prześladują wiernych: „Dobry pasterz
daje życie za swoje owce (J 10, 11). Ale czy nie powinien je dać także
za tych, którzy owce zabierają? Dać życie za wilki”29.
Ofiarność miłości pasterskiej jest znakiem wiarygodności kapłańskiej, gdyż to właśnie w niej leży największa siła kapłańskiego
świadectwa. Ofiarność jest w sposób ścisły związana z miłością. Aby
bowiem miłość mogła stać się stałą forma życia kapłana, to wymaga
nieustannych zobowiązań i ofiar. Nie można jej zdobyć raz na zawsze,
ale nieustannie trzeba o nią zabiegać30. Kapłan winien nieustannie
troszczyć się, „aby nie uległa tragicznemu w skutkach ostudzeniu”31.
Wymaga ona ciągłego oczyszczania, czyli odchodzenia od fascynacji
światem, a zwracania się ku Bogu. Dlatego też związana jest z rezygnacją z miłości własnej dla miłości Bożej. Nie szuka ona własnych
korzyści, gdyż jest wolna od zabiegania o własne interesy. Miłość pasterska związana jest z ofiarą. Nie zawsze wymaga ofiary krwawej, ale
nieustannie wymaga codziennego składania siebie w ofierze32, gdyż
łączy się ze „śmiercią własnej woli”33. Ten ofiarny charakter miłości
pasterskiej można nazwać poświęceniem samego siebie34. Towarzyszy
jej „duch poświęcenia dla najwyższych wartości duchowych”35. Jest
ona związana także z całkowitym oddaniem i kochaniem bez granic.
29 W. Świerzawski, Kapłan Jezusa Chrystusa – kim jest?, art. cyt., s. 87.
30 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów,
Poznań 2003, s. cyt., 43.
31 P. Libera, Posługiwanie pasterskie jako „amoris officium” według św. Augustyna,
art. cyt., s. 75.
32 J. Warzeszak, Chrystocentryzm kapłaństwa służebnego w nauczaniu Jana Pawła
II, „Ateneum Kapłańskie” 85 (1993), z. 2, s. 276.
33 T. Hermann, Sposoby realizacji braterskiej miłości według pierwszego Listu
św. Jana, art. cyt., s. 285.
34 Por. Synod Biskupów, Kapłaństwo służebne, „Życie i Myśl” 22 (1972), nr 5, s. 105.
35 J. Pastuszka, Fizjonomia człowieka a powołanie kapłańskie, „Homo Dei” 51
(1982), nr 4, s. 262.
| 88 |

Miłość – istotą posługi pasterskiej kapelana szpitalnego

Kto zaś posiada w sobie taką miłość, staje się świętym. „Tajemnicą
świętego jest więc miłość, odwaga kochania Boga i ludzi. Święty ma
odwagę kochania całym, niepodzielnym sercem, bo co się robi sercem
podzielonym, wychodzi zawsze postrzępione”36.
Podstawą miłości pasterskiej jest stała łączność kapłana z Bogiem37. Nie może istnieć „rozdźwięk między miłością do Chrystusa
a gorliwością o dusze”38. Kapłan jako kapelan szpitalny, aby realizować cel miłości pasterskiej, którym jest uobecnianie miłości Boga,
powinien żyć w bliskiej zażyłości z Chrystusem. Miłość pasterską
należy rozumieć jako życie w stałej łączności z Chrystusem. Ta miłość
może się tylko wtedy spełnić w życiu kapłana, gdy będzie on w sposób stały zjednoczony ze swoim Mistrzem: „Jeśli chcesz paść owce
moje – zdaje się mówić Jezus – to trzeba, byś je miłował, wszystkie
bez wyjątku, tak jak ja je umiłowałem. Jeśli chcesz paść owce moje, to
w twojej piersi musi bić Moje serce, w Twoim sercu musi płonąć moja
miłość”; „Trzeba żyć w stałej łączności z Chrystusem. Wykonywać
posługi kapłańskie mniej lub więcej poprawnie, ale mechanicznie,
urzędowo, a tym bardziej w oderwaniu od Chrystusa, po uprzednim
zerwaniu z Nim więzi miłości – to stanowczo za mało”39.
Przejawy miłości pasterskiej
Miłość pasterska powinna również realizować pewne konkretne
zadania. Są nimi: pomoc w jednoczeniu się człowieka z Bogiem,
niesienie pomocy w osiąganiu przysługujących człowiekowi praw,
usuwanie przyczyn i skutków zła, a także niesienie pomocy ludziom

36 Z. Kijas, Maksymilian Kolbe: „Jestem kapłanem katolickim!”, „Homo Dei” 63
(1994), nr 4, s. 23.
37 Por. T. Hermann, Sposoby realizacji braterskiej miłości według pierwszego Listu
św. Jana, art. cyt., s. 285.
38 Synod Biskupów, Kapłaństwo służebne, „Chrześcijanin w świecie” (1972), nr 3,
s. 105.
39 I. Ziembicki, Żyć w stałej łączności z Chrystusem, „Homo Dei” 44 (1975), nr 1,
s. 10; cyt. za J. Nawrot, Pojęcie kapłańskiej „Caritas pastoralis”, art. cyt., s. 33, przypis
nr 45.
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posiadającym niedobór środków do życia40. Można wyróżnić także
trzy znamiona miłości pasterskiej: bezinteresowność, pragnienie Boga
i dynamizm41. Wyróżnia się także cechy charakteryzujące miłość
dobrego pasterza: szukanie owiec, radość ze znalezionej owcy, zapewnienie pokarmu oraz gotowość oddania życia za owce42. Do podstawowych czynników w kształtowaniu miłości pasterskiej kapłana
względem Chrystusa należą „praktyka codziennej Mszy świętej, częste spowiedzi, wierność Liturgii Godzin i systematycznej modlitwie
osobistej” (PDV 23)43. Należy także podkreślić, że „amoris officium”
oznacza włączenie kapłana w tajemnice krzyża, a więc w cierpienie
samego Jezusa”44.
Miłość pasterska winna obejmować przede wszystkim samego
Chrystusa, ale także prezbiterium diecezjalne i wiernych świeckich:
„Dar z siebie dla Kościoła dotyczy Kościoła jako Ciała i «Oblubienicy
Jezusa Chrystusa». Dlatego więc miłość kapłana obejmuje najpierw
Jezusa Chrystusa: jedynie, gdy kocha i służy Chrystusowi, Głowie
i Oblubieńcowi, miłość ta staje się źródłem, sprawdzianem, miarą oraz
pobudką do miłości i posługi kapłana w Kościele” (PDV 23). Miłość
pasterska ma obejmować także prezbiterium diecezjalne: „Wierności
wobec Chrystusa nie można bowiem oddzielać od wierności wobec
Jego Kościoła. Aby więc prezbiterzy nie biegli na próżno, miłość
pasterska domaga się od nich, by pracowali zawsze w ścisłym zjednoczeniu z biskupami i z innymi braćmi w kapłaństwie. W ten sposób
postępując, prezbiterzy odnajdą jedność własnego życia w jedności
posłannictwa Kościoła i tak zjednoczą się ze swym Panem, a przez
40 Por. F. Woronowski, Czynna miłość integralna – życiem Kościoła, „Homo Dei”
44 (1975), nr 3, s. 211.
41 Por. P. Libera, Posługiwanie pasterskie jako „amoris officium” według św. Augustyna, art. cyt., s. 72-75.
42 Por. W. Słomka, Duchowość kapłańska, dz. cyt., s. 218.
43 Por. W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej
Jana Pawła II, „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 274.
44 Por. W. Jędruszuk, Zadania duszpasterskie wobec duchownych, „Dobry Pasterz”
14 (1994), s. 150; S. Haręzga, Ewangelia powołania J 1, 35-42 według adhortacji „Pastores dabo vobis”, „Ateneum Kapłańskie” 86 (1994), z. 1, s. 91.
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Niego z Ojcem w Duchu Świętym, aby mogli być napełnieni pociechą
i radością” (DP 14).
„Amoris officium” okazywana prezbiterium powinna być skierowana szczególnie do tych duchownych, którzy „przeżywają trudności,
zniechęcenie, a nawet opuścili szeregi kapłańskie. Prezbiterzy winni
im śpieszyć z pomocą, okazywać życzliwość i dobroć serca. (…) Duch
wzajemnej miłości to istotny czynnik zespalający wspólnotę prezbiterów. Braterska miłość ożywiająca prezbiterium przyczynia się
do zacierania różnic wynikających z temperamentu, uzdolnień czy
wieku”45. Więź zawiązywana miedzy kapłanami w realizacji miłości
pasterskiej ma „charakteryzować się wyrozumiałością dobrocią, zapomnieniem o doznanych przykrościach, cierpliwością w znoszeniu
błędów innych prezbiterów, dostosowaniem się do potrzeb, planów,
stylu pracy współbraci”46.
Miłością pasterską kapłan winien objąć również wiernych świeckich. Ich zmartwienia, kłopoty powinny stać się także troskami ich
duszpasterza: „W takim nastawieniu (służebnym) duszpasterz otacza
troską zarówno jednostki, jak i całą wspólnotę. Myślami biegnie do
każdego domu w parafii, do każdej rodziny, a zwłaszcza do tych,
którzy najbardziej potrzebują jego troski, tj. dzieci, ubogich i chorych.
Przeżywa z całą wspólnotą jej radości i smutki, dzieli dolę i niedolę,
usuwa trudności na drodze do Boga. Problemy parafii stają się jego
problemami, a jej cierpienia jego cierpieniami”47. Kapłan, żeby mógł
rzeczywiście razem ze swoimi wiernymi przeżywać zarówno ich
radości, jak i trudy życia, to powinien ukształtować w sobie właściwą postawę, wypracować w sobie odpowiednie cechy tworzące
silną i zrównoważoną osobowość. Dopiero wtedy będzie mógł on
45 B. Tomczyk, Model kapłana w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II,
„Studia Warmińskie” 12 (1975), s. 336.
46 W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 274; por. O. Leonard od Męki Pańskiej,
Dobry pasterz. Rozważania dla kapłanów, Kraków 1964, s. 122-124.
47 S. Wójtowicz, Duszpasterz we wspólnocie parafialnej, art. cyt., s. 251; por.
B. Tomczyk, Model kapłana w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, art.
cyt., s. 312.
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podjąć duszpasterską, odpowiedzialną troskę za powierzonych sobie wiernych. Ważne jest wychowanie kapłana „w duchu prawości,
rzetelności, szacunku wobec innych, wierności słowu konsekwencji
w postępowaniu, umiłowaniu prawdy” (por. PDV 70)48.
Podstawy pasterskiej posługi kapelana szpitalnego
Podstawę pasterskiej posługi sprawowanej przez kapłana stanowi
jego osobowość. Gdy ona jest odpowiednio uformowana, to wówczas
pozwala to przyjąć właściwy styl duszpasterski, związany z pełnym
zrozumieniem dla ludzkich problemów i potrzeb. Empatia, życzliwość, zrozumienie dla ludzkich problemów są niezmiernie ważne
w realizacji miłości pasterskiej. Kapłan zdobywa zaś te cechy w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, w poznawaniu ich problemów, kłopotów,
ale także radości i oczekiwań. Kształtowanie osobowości kapłańskiej
dokonuje się więc w praktyce życia, poprzez zbliżanie się do konkretnych sytuacji osobistych, rodzinnych i społecznych49. Kapłan przez
posługę duszpasterską w różnych środowiskach kształtuje w sobie
cnoty kapłańskie, a nade wszystko miłość. W prowadzeniu wiernych
do Boga, w dzieleniu z nimi zarówno chwil radosnych, jak i smutnych, sam wzrasta w dojrzałości i świętości chrześcijańskiej: „Jako
wychowawca i pasterz ludu Bożego musi się kapłan liczyć zarówno
z radościami, jakie przynosi praca duszpasterska, jak i z chwilami
trudnymi, bolesnymi, czasem nawet bardzo przykrymi. Tu przede
wszystkim kształtują się cnoty kapłańskie tak nieodzowne w pracy
duszpasterskiej, jak cierpliwość, wyrozumiałość, pokora, roztropność. Tu także jest wiele okazji wzmacniania swej wiary, nadziei,
a przede wszystkim miłości. Przedkładane wiernym sugestie są dla
kapłana codzienną okazją do rewizji własnego życia. Kierując innymi
48 W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 275.
49
Por. W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 275; J. Zabłocki, Einige Aspekte Krankenhauseelsorge, „Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim,
Köln und Osnabrück”, art. cyt., s. 26-27.
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w drodze do dojrzałości chrześcijańskiej, reflektuje się stale nad własnym doskonaleniem i samowychowaniem”50. Taka postawa wymaga
od niego pasterskiej miłości „człowieka w jego prawdzie wewnętrznej.
Miłość pasterska związana jest z praktykowaniem rad ewangelicznych. Przede wszystkim czystość realizowana w celibacie kapłańskim, dzięki której kapłan może niepodzielnym sercem służyć
Bogu i wspólnocie. Autentycznie przeżywany celibat jest zrodzony
z miłości, ale również do miłości prowadzi. Celibat kapłański jest
znakiem złożonego Kościołowi niepodzielnego daru z siebie (PDV
29). Stanowi on, jak to wyraził już Sobór Watykański II w dekrecie
o posłudze i życiu prezbiterów, «bodziec miłości pasterskiej» (DP 16).
Czystość realizowana w celibacie niejako powiększa „pojemność”
serca kapłańskiego, zwiększając jego zdolność do miłowania innych.
Z tym wiąże się wolność kapłana w kontaktach z ludźmi, którzy są
mu powierzeni. Tylko wtedy będzie on mógł objąć miłością pasterską
wszystkich powierzonych sobie wiernych, gdy zbytnio nie przywiąże
się do niektórych osób, czy określonych form posługi (por. PDV 30)51.
Również ważne jest zachowywanie ubóstwa ewangelicznego, które
służy kształtowaniu w kapłanie miłości pasterskiej. Kapłan będąc
wewnętrznie wolnym od przywiązania do zdobywania korzyści materialnych może całkowicie poświęcić się pasterskiej posłudze miłości52.
Jeszcze innym przejawem a zarazem pomocą w realizacji miłości
duszpasterskiej jest posłuszeństwo woli Kościoła. Wyraża się ono
50 S. Schudy, Dialektyka życia i posługi kapłańskiej, „Poznańskie Studia Teologiczne”
1 (1972), s. 274; por. M. Szymula, Fundamentalne elementy duchowości kapłańskiej
w świetle nauczania papieża Pawła VI, dz. cyt., s. 376
51 Por. W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 282; por. Kongregacja ds. Duchowieństwa,
Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do
Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, Poznań 1999, s. 68-69; S. Strzelecki, Model
kapłana w dokumentach znamiennego Synodu archidiecezji wileńskiej, „Homo Dei”
51 (1982), nr 2, s. 145.
52 Por. tamże, s. 280; Z. Chlewiński, Ubóstwo świadectwem, „Pastores” 10 (1) 2001,
s. 16; B. Tomczyk, Model kapłana w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II,
art. cyt., s. 333.
| 93 |

Ks. Józef Zabłocki SAC

przede wszystkim w bezinteresowności i dyspozycyjności kapłana do
rezygnacji z własnych planów z miłości do Kościoła (PDV 28, 30)53.
Jan Paweł II w Pastores dabo vobis naucza, że miłość pasterska
jest „syntezą jednoczącą wartości i cnoty ewangeliczne, a zarazem
mocą, która podtrzymuje ich rozwój aż do pełni doskonałości chrześcijańskiej. (…) Zgodnie z tym, co Paweł pisze do chrześcijan z Filippi, kapłan winien mieć «te same dążenia», co Jezus, ogołacając się
z własnego «ja», by odnaleźć w miłości posłusznej, czystej i ubogiej
główną drogę do zjednoczenia z Bogiem i jedności z braćmi” (PDV
27, 30)54. W realizacji miłości pasterskiej ważną rolę odgrywa również
cnota męstwa. Kapłan „ożywiony pasterską miłością, nie powinien
się lękać wykonywania przysługującej mu władzy, do pełnienia której jest zobowiązany”55. Przejawem pasterskiej miłości jest także
głoszenie Bożej nauki, często odrzucanej w wielu środowiskach czy
także mówienie trudnej do przyjęcia prawdy, gdy ma się obowiązek
ją wypowiedzieć, chociażby nie przyniosło to kapłanowi popularności56. Ważnym czynnikiem wzmacniającym „amoris officium”,
a zarazem wspierającym ją, jest osobista modlitwa kapłana. Ona
kształtuje służebność w posłudze, ale również usposabia serce sługi
Bożego do miłości pasterskiej57.

53 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, dok.
cyt., s. 70; W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej
Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 282; M. Pyc, Eklezjalny wymiar
kapłaństwa hierarchicznego, „Studia Gdańskie” 40 (2001), s. 270.
54 Por. T. Fitych, Powołanie kapłańskie w duszpasterskim posługiwaniu Kościoła,
„Ateneum Kapłańskie” 86 (1993), z. 2, s. 257-258.
55 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów
i przewodnik wspólnoty w drodze do Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, dok. cyt.,
s. 66; por. W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej
Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 283.
56 Por. W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej
Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 283.
57 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów
i przewodnik wspólnoty w drodze do Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, dok. cyt.,
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Miłość pasterska w sposób ścisły związana jest z Eucharystią: „Pomiędzy celebracją najświętszych tajemnic wiary a miłością pasterską
kapłana istnieje niewątpliwie ścisłe powiązanie i wzajemne oddziaływanie. Miłość pasterska niejako karmi się Eucharystią. Z drugiej
natomiast strony stanowi najwyższe spełnienie miłości pasterskiej.
Życie kapłana jest nierozerwalnie związane z Eucharystią. Stanowi
ona źródło i szczyt całej jego dzielności. Ma również być przedmiotem
jego najwyższej miłości, troski i poświęcenia”58. Miłość pasterska
„wypływa głównie z Ofiary eucharystycznej, która dlatego pozostaje
ośrodkiem i korzeniem całego życia prezbitera, tak, że to, co dzieje
się na ołtarzu ofiarnym, dusza kapłańska stara się odtworzyć w sobie” (DP 14)59. „Życie liturgiczne, zwłaszcza Eucharystia, nie tylko
pozwala uczestniczyć w miłości Chrystusa, ale jest źródłem osobistej nadziei i miłości kapłańskiej. (…) Życie eucharystyczne jest dla
kapłana źródłem miłości. Istnieją szczególne więzi między życiem
eucharystycznym a miłością kapłańską”60.
W sakramencie kapłaństwa, który daje udział w pasterskiej miłości, w sposób szczególny działa Duch Święty, który jest sprawcą niezatartego charakteru kapłańskiego. Duch Święty jest również źródłem
miłości pasterskiej. To On upodabnia kapłana do Jezusa Chrystusa
i pozwala uczestniczyć w Jego miłości (por. PDV 19)61. Jeżeli kapłan
s. 29; B. Tomczyk, Model kapłana w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II,
art. cyt., s. 331;.
58 W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej Jana
Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 275; por. Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de
Eucharistia, Watykan 2003, nr 31; tenże, List na Wielki Czwartek 1980 roku, dz. cyt.,
36-37; tenże, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznice moich święceń kapłańskich,
Kraków 1996, s. 72-76; J. Verlinde, Duchowość kapłańska w nauczaniu Jana Pawła
II, Warszawa 2004, s. 136-137.
59 Por. S. Bareła, Uczestnictwo w pełni kapłaństwa, „Ateneum Kapłańskie” 58
(1966), z. 4, s. 207; J. Zabłocki, Einige Aspekte Krankenhauseelsorge, „Pastoralblatt
für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hildesheim, Köln und Osnabrück, art. cyt.,
s. 27-28.
60 B. Tomczyk, Model kapłana w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II,
art. cyt., s. 331.
61 Por. J. Nawrot, Pojęcie kapłańskiej „Caritas pastoralis”, dz. cyt., s. 35.
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żyje miłością pasterską, to dokonuje się to nie tyle jego ludzką mocą,
ale zawsze jest to dar otrzymany od Chrystusa i Ducha Świętego62.
Duch Święty wspomaga kapłana w całej jego posłudze prowadzenia
wiernych do zbawienia. W komunii Ducha Świętego kapłan znajduje
„moc do prowadzenia powierzonej mu wspólnoty i utwierdzania
jej w jedności chcianej przez Pana”63. Kapłani zastępując „Dobrego
Pasterza, w samym wykonywaniu pasterskiej miłości znajdą więź
doskonałości kapłańskiej, zespalającą w jedno ich życie i działanie”
(DP 14)64. Całe życie kapłanów i wykonywana przez nich posługa
pasterska nastawione są na budowanie wspólnoty żyjącej wiarą, sakramentami i miłością braterską.
Zakończenie
Do miłości pasterskiej kapelan szpitalny winien dojrzewać i odbyć
odpowiednią formację. Pierwsza formacja odbywa się już w rodzinie i winna prowadzić przede wszystkim do kształtowania ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości. Przyszły kapłan ma w rodzinie
ukształtować w sobie dojrzałą osobowość, zdolną do miłości, poświęcenia i wyrzeczenia65. Z kolei, dalszym etapem formacji pasterskiej dokonuje się w seminarium. Życie seminaryjne winno stwarzać
odpowiednie możliwości do realizacji miłości bliźniego, zwłaszcza
poprzez kształtowania w sobie postawy współczucia i otwartość na
ludzkie problemy. Ważne jest też samowychowanie do korzystania z wolności przez kształtowanie w sobie postawy wewnętrznego

62 Por. R. Rogowski, Nowotestamentalny duch władzy w Kościele, „Znak” 26
(1974), nr 1, s. 56; J. Nawrot, Pojęcie kapłańskiej „Caritas pastoralis”, art. cyt., s. 35;
G. Broccolo, Modlitwa kapłańska w rodzinie człowieczej, ConcPol 1-5 (1970), s. 115.
63 Kongregacja ds. Duchowieństwa. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów,
dok. cyt., 11.
64 Por. S. Schudy, Dialektyka życia i posługi kapłańskiej, art. cyt., s. 275.
65 Por. Jan Paweł II, Dar i tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń
kapłańskich, dz. cyt., s. 21-22; W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle
adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 276.
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opanowania i samodyscypliny66. Z formacją do wolności związana
jest również formacja sumienia moralnego. Ważna jest też formacja
w sferze duchowej, która prowadzi do wewnętrznego zjednoczenia
z Chrystusem67. Posługa pasterska wymaga od kapelana szpitalnego
nieustannego ożywiania w sobie charyzmatu, który został w nim
rozpalony przez sakrament świeceń (por. 2 Tm 1, 6). Tylko w stałej
formacji może on nieustannie realizować otrzymane posłannictwo
(PDV 70)68.
Streszczenie
Duch służby i służba miłości, to dwie współrzędne postawy, które wzajemnie się przenikają i wyrażają styl kapłańskiego życia. Bez miłości bliźniego
nie może być autentycznej miłości Boga, a tym samym gorliwości apostolskiej w posłudze chorym. Otrzymana konsekracja zobowiązuje kapłana
do naśladowania swojego Mistrza, wyrażającej się w służbie człowiekowi,
w całkowitym darze z siebie, w poświęceniu aż do ofiary krzyżowej.
Podstawą miłości pasterskiej kapelana szpitalnego jest stała łączność
z Bogiem. Kapelan szpitalny, aby realizować cel miłości pasterskiej, którym
jest uobecnianie miłości Boga, powinien żyć w bliskiej zażyłości z Chrystusem. Miłość pasterska kapelana szpitalnego powinna realizować pewne
konkretne zadania. Są nimi: pomoc w jednoczeniu się człowieka chorego
z Bogiem, niesienie pomocy, usuwanie przyczyn i skutków zła, a także niesienie pomocy duchowej ludziom chorym. Do tych zadań kapelan szpitalny
winien odbyć odpowiednią formację i dojrzewać przez całe życie.
Summary
The spirit of service and the service of charity, the two coordinates of the
attitudes that intertwine and express the style of priestly life. Without love
of neighbor can not be genuine love of God, and thus apostolic zeal in the
66 Por. Cz. Parzyszek, „Współczesny świat” i „współczesny człowiek” – wyzwanie dla
formacji zakonnej, w: Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra, Biblioteka
życia konsekrowanego, t. II, red. J. Tupikowski, art. cyt., s. 19-51.
67 Por. W. Łużyński, Miłość pasterska kapłana w świetle adhortacji apostolskiej
Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, art. cyt., s. 277.
68 Por. tamże, s. 279.
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ministry of the sick. The resulting consecration of a priest commits to follow
his Master, expressed in the service of man, in a total gift of self, the sacrifice
even to the sacrifice of the cross.
The basis for pastoral charity hospital chaplain is constant communion
with God. Hospital chaplain to pursue the objective of pastoral charity,
which is the making present the love of God, should live in close intimacy
with Christ. Pastoral charity hospital chaplain should carry out certain
specific tasks. These are: to help a sick person unification with God, and
assistance to, the removal of the causes and consequences of evil, as well
as bringing spiritual help to the sick. For these tasks the hospital chaplain
should take adequate formation and mature through life.

Słowa klucze: Posługa, duch służby, kapelan szpitalny, miłość pasterska, zjednoczenie z Chrystusem, formacja.
Key words: The ministry, spirit of service, the hospital chaplain,
pastoral charity, union with Christ formation.
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PASTORAL CARE AS A HUMAN ACTIVITY
The pastoral care of the Church is of miraculous nature, therefore it is
a domain of grace. The Holy – Ghost directs the pastoral activity – that
is why it is of salutary nature. However those are the people who do
the pastoral jobs. So it is the human’s activity, as any other activity of
a human as a person. A human being involves all himself into every
activity. So the pastoral activity looks like – it has all the features of
human’s activity.
If so, it is an faulty (fallible) activity of human’s side.1 Faultiness
in this case would mean, first the imperfection in relation to the
pattern of perfection. Also a mistake that may result from au proper
activity is hidden in faultiness. Faulty activity is an activity without
any pattern, perfection, and omitting objective rules. The human
being acts in a faulty way if acts „on his own”. Finally faulty acting
results from imperfection of the acting person. Faults are typical of
subjective perception of human’s activity, give him human, personal
and individual character. Faulty activity therefore means activity of
a human as an unique person, the one and the only one, but marked
with the consequences of the original sin.
The faultiness of human’s being activity differs him from the perfect activity of the God. If a human being was acting without any loads
of weakness resulting from primary sin, his activity would be deprived of such uniqueness and exclusivity, also subjective perception,
that make his activity faulty. Faultiness, describing human’s nature
of acting is however not a negative feature it only helps to describe it
in a perspective of the primary sin’s results. Faulty, that is human’s
1 Faultiness means mental deficiency, deformation and irregularity.
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acting in contrast of the God’s acting is an individual, subjective and
imperfect one and needs the relations to the ideal indicating certain
values, norms and rules resulting from them, but on the other hand
it needs its relation to the second person and community.
The faulty activity, not losing its human nature, through its relation
to the Gospel that includes all its values obtains the objective attributes. However relation with God makes the faulty activity authenticated2. Finally through its relation with the community it becomes
positively or negatively verified. Those positively verified get I.D.
Of the Community while those negatively verified have to undergo
a reparation process.
People differ not with the good thing, for it joins them as a fruit
of God’s gift. People differ by imperfection of human’s nature, that
was infected by a primary sin and undergoes its affects. Faultiness of
human’s activity means individualization on the one hand, but on the
other one the subjective perception. The first means acting “on one’s
own”, and the second means “acting according to own principles” –
the man estimates his and others actions. That is the way people’s
activities have to be confronted together to search for what joins
them and eliminate what differs – it is done within the community.3
Faulty actions may bring negative effects due to insufficiency of
single acting and subjective self-esteem of them and the others. This
is why the community enables verification of the single acting. If the
pastoral care is the human’s activity – it is faulty. However the question
arises: what should be done to acknowledge the faulty action of the
priest for the salutary one?
2 „Christ, new Adam (...) reveals fully a human to the human himself and manifests his hightest vocation” – does it in „Father’s and His love secret revelation” (KK
22). It means that human’s revelation in his dignity maybe done only in relation
to God – it doesn’t mean only notional relation, but taking full reality of human’s
existance into consideration. John Paul II Encyclica Dives in misericordic, 1 (DiM).
3 It should be distinguished in particular people acting what they do on their
own behalf following christian’s conscience from what they do with their priests
on behalf of the church, that is a sight and a guarant of transcendental human’s
nature.
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Before replying the idea of redemption should be prevised – it can
be done only in relation to Jesus Christ. Jesus had redeemed every
man, the entire man, the entire mankind and whole world through
his pain, agony and resurrection.4 The redemption is of universal
nature. Next a real God’s creative invention reveals in redemption.
God’s dimension of redemption doesn’t realize in dispensation of
justice itself but in restoration of love – the creative power of human,
owing which he again an access to the plentitude of life and the holiness that comes from God. Redemption brings the plentitude of the
mercy’s revelation.5 The creation is however finished in redemption.
Creation and redemption despite their turning pouts make an unit
in eschatological view. One cannot exist alone (without the second
one). Those two condition mutually stipulate and give meaning to
their beings. Redemption is a next stage for creation in a process of
maturing to eschatological plentitude. If one introduced the idea of
evolution, the transformation from creation to eschatology would be
done through redemption. Redemption maybe described as attaining
such perfectionism of development in an earthly reality. What is
therefore the creature’s lasting from redemption up to eschatological
fullness. It is the time of redemption. Christ’s platform of Messiah’s
that is the platform of mercy is just a platform of its People, of the
Church. A cross is always in the centre of this platform, because the
revelation of mercy’ s love riches its zenith.6 Until the „first things”
hadn’t passed away, it is the cross that another Apocalypse’s worlds
could be quoted: „I am waiting at the door and knocking: if someone
hears my voice and opens the door, I shall enter it and I shall have
supper with him, and he shall have supper with me (Ap3, 20).7
4 Redemption is a final revelationof God’s, that is the fulfillness, justice and love
due to justice is based in love (DiM 7).
5 DiM 7.
6 An impressive meeting of transcendent God’s justice with Love performs in the
secret of the cross. This meeting is a „kiss” that mercy granted to justice (compare
PS 85 [84],11). DiM 9.
7 Jesus wans to visit in all his kind – heartedness, all who experience temptations
and troubles, in order to protect them against downfall in case of difficulties. So
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Redemption is first the Christ’s redemption presence. The presence
is just the most right understanding for only Jesus had justified the
Men, redeemed the entire creation and shall redeem. The redemption’s
presence means life’s focusing and all church’s activity on Christ. Due
to the Church is both the Christ’s Flesh and the Christ community
this is why redemption is an activity of all the Church’s members in
harmony with Christ such activity is perfect, that is it fulfills basic
needs, that Christ had left to the Church.
Salutary activity is directing people towards Christ. It is the next
feature of redemption. Church that really works directs its members
towards Christ. The entire community has to focus on Christ, but also
life of every its member should concentrate on Christ. Redemption is
meaningful only when Church’s role is the realization of redemption
and its presentation. It means that every member of the community
has to start individual cooperation in this act. The member of Church
is in constant contact with Christ, yet also stays open to all relations
with other members of ecclesial community. The next dimension of
redemption appears here: realization. Realization of redemption is
possible only in close realizations of individual people with God and
in personal relation between members of the Church community.
Redemption is a common and commune acting.
After all those explanations we can undergo to a closer description of the „pastoral care” understanding. The first understanding is
when His Body suffers, His Head covers with dew-drops. Then we should be on
alert, for have to leave unasked. When you are asleep, and your hearts are not on
alert, he goes away without even knocking. However if your heart is awoken, then
he knoks and asks to be let in. There are doors of your soul and gates – someone
said about: „ Gates raise your summits and step aside, and open the door wide so
the King of Glory could come in”, if you want to raise the gate of your faith, the king
of Glory will visit you, trough His triumpf of Victory he had undergone during His
agony. Also justice has its gates. We can read words, the Lord had said trough His
Prophet. „ Open the gates of justice for me”. So soul has its doors and also has its
gate. Christ comes to it and knocks to the door. Open them: He wants to come in,
he desires to find His bethrothed on alert”. St. Ambroży bishop comments to the
Psalm 18th ( no. 12. 13-14), in: Liturgy of Hours, V. 3 p. 987-389.
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misleading. If we start with lexical understanding, the pastoral care
means the subjective pastoral activity, of which people are the subject. The misleading is approach towards pastoral care as the priests’
activities – the priest – subjects towards the souls – objects, of course
the soul is only a try of the human’s being description, that should
admit the soul for his greatest value.8 In such understanding we find
out that redemption concerns the soul only, not the body, whereas the
whole man is redeemed, and the final meaning of redemption is in the
Man’s resurrection, who shall have body, not only spirit in eschatological plentitude of . The idea „pastoral care” despite being rooted in
theological language and also used in regular one, doesn’t reflect the
sense of the Church’s salutary activity. We should be more precised.
Parenthood may give us some point. The church runs salutary activity that gives birth to people towards eschatological plentitude. Giving birth is the parents’ common activity, so it would mean the Christ
and the Church common activity. Christ gives birth like a mother
and the Church as father participates in it. It means that redeemed
man has „two parents”, while Christ and Church have children, that
is persons participating in redemption.
Giving birth is next „giving the progeny to the world” – it is a process. Salutary activity is just such a process, that is going the progeny
to the world, but in eschatological meaning. Redemption doesn’t
end in an earthy world but in the eternal one. Finally giving birth is
a fruit of love that joins parents. Christ loves his Church and Church
is completely devoted to love to Christ. Every member of Church is
a fruit of Christ’s and Church’s love. If church runs salutary activing,
it means, that it expresses this way its love towards Christ, and Christ
expresses his love towards Church.
Pastoral’s activity however cannot be identified with giving birth.
It is certainly the essence of salutary mission of Church according
to principle: Church gives birth to Church.9 The salutary activity of
8 But then if a Man gains the whole world, but his soul is hurt. (Mt 16, 26).
9 Nam et Eccelesia quotidie gignit Eccelesiam. St. Beda, Revered Explanatio
Apocalipsis, lib. II, 12: PL 93, 166.
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Church is however closer to description „parenthood” – what means parents care. And it doesn’t matter if it is newborn baby or not.
You become parent during conception. The Church does parental
functions. It is a function of a parent, that is and father and mother
that also fulfill works belonging to a patron, teacher, tutor, advisor,
master, authority. The priest should be prepared to parental acting,
so he needs formation, that comes through mature reflexing, also
practical use and includes kind of a spirit being its support, source
of energy and impulse towards development10.
Describing „pastoral care” as „parenthood”, is a need to precise
miraculous and human’s aspects of such activity. First parenthood
is an activity according to objective principles resulting from faith
in Jesus Christ. It is miraculous dimension of such activity. Due to
parenthood is human’s activity and is conditioned by its history11
this is why it gets human’s unit’s individual and subjective character.
Objectification, realization and communization of this activity needs
faith in Church, that is a „general sacrament of redemption”12. Participation in pastoral care Jesus ‘s love is the essence of parenthood
that makes the principle and power of this salutary activity.13
Parenthood means both: the activity and the way of behaving of
the Church’s members together with feelings and way of behaving
of Christ – the Good Priest. By using parenthood we mean priests –
parent’s activities that owing to pouring out the Holy Ghost in the
sacrament of consecration participate more in the pastoral love of
Jesus. Secular worshippers participate in such pastoral love because
of the Baptism. People are „called to a new life in which we don’t lose
anything but were deprived from the unfortunate state of primary
sin, and all what is people’s may create patterns of perfectionism
and giving abundant and sacred fruit. So, the Christian’s name and
the Baptism should nicely move the conscience of every Christian
10
11
12
13

John Paul II, Apostols Adhoration Pastores dabo vobis, 57 (PDV).
We mean the real social – cultural and church’s situation.
KK 48.
PDV 57.
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in a way, like during primary Church times, he had found it as an
Enlightenment that brought the light of God. Truth to his soul, that
would open the heaven, would light his present life and would add
power towards watching God in His eternal happiness”.14
Parenthood of secular worshippers has its origin in Baptism, owing
which they make „ontological” community of pupils and Christ’s believers. The secular worshippers become the members of the Church
and their task is to be the more aware of community life and acting.
Parenthood as a part Jesus’s pastoral love should be based on honest
awareness of vocation and responsibility for that special grace, the
only one and unrepeated, owing which the Christian creates the
Christ’s Body in the Community of God’s People. „This principle,
that is a key rule of Christian’s Apostol’s and pastoral „praxis”, the
practice of inner and social life – should be attributed to all and to
everybody relatively in a right proportion. The pope has to use it to
himself and every Bishop. Too all priests, monks and nuns should
obey this principle. All couples and parents, men and women have
to shape their lives. People of all professions from those on the top,
to these who do the simplest jobs”.15
If we want to use the idea: parenthood regarding salutary activities we have to resign from the idea: pastoral care. It is the try only
to additional qualification and modernization of hitherto used ideas
and theological and pastoral words adjusting to present theological
lexical norms. It requires further researches and introduction of next
ideas, that shall enable to describe contemporary Church its life and
activity in a new way.
It seems that the dialogue with teenagers maybe a good checkup for
pastoral theology. John Paul II emphasized by analyzing present problems of young people, that „they have stronger than adults tendencies
to Christian’s faith subjective perception and also to the partial and
conditioned participation in the Church’s life and mission and the
sometime the youth’s pastoral care that is brave and adjusted to our
14 Paul VI, Encyclica Ecclesiam suam, 39.
15 John Paul II, Encyclica Redemptor hominis, 21.
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times comes into being with difficulties in the Church’s community.
There is a risk that the youth all by themselves with their fragile mental resistance shall be frustrated and adults that do not experience
the faith in a mature way, so they are not an credible patterns. It is
obvious, that it is difficult in such situation to show the plentitude of
Christian’s life in the Church and behave them in it”16. It means that
pastoral theology ought to be constantly confronted with the youth
thinking, that may play the role of the „barometer” for checking usefulness of contemporary practical theology in Christians life. Those
problems, however require further scientific reflection.
Summary
Pastoral Care as a Human Activity
The article presents the human aspects of the pastoral care of the Church.
Man in every business engages the whole person. So it looks like the pastoral-it has all the characteristics of a human activity. If so, is this a faulty (fallible)
human side. Impairment, specifying the nature of the human activity, it
is therefore not a negative feature, and only serves as a descriptive name.
Malfunction or human action, in contrast to the action of God, is a separate,
individual, subjective, imperfect. This action therefore needs, on the one
hand, to the ideal reference pointing to specific values, and the resulting
standards and operating principles, and, on the other hand, I need a relationship to other individuals and to the community.
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HOMILIA JAKO FORMA KATECHEZY DOROSŁYCH
Homily as a form of catechesis for adults

1. Wstęp
Nauczanie wiary chrześcijańskiej stanowi zasadniczy element wychowania religijnego. Bez poznania Objawienia Bożego nie bylibyśmy
w stanie spełniać Jego przykazań oraz poznać zbawczej woli skierowanej do każdego człowieka. Św. Paweł w elementarny sposób określa
metodę rozbudzania w człowieku wiary, która rodzi się ze słuchania
słowa Chrystusa, które winno rozchodzić się po całej ziemi (por. Rz
10, 17-18). Bóg komunikuje się z ludźmi poprzez Słowo, z tego względu
materią fizyczną Objawienia stało się Słowo, które przyjęło ludzką
naturę i które za pomocą werbalnych komunikatów przekazało nam
wolę swojego Ojca. Istotnym elementem Objawienia staje się zatem
Słowo, które niejako za pomocą sukcesji przekazu, pomimo swej
historyczności nieustannie żyje wewnątrz Kościoła i pośród wszystkich Jego członków. Poznawanie Słowa staje się fundamentalnym
elementem świadomości religijnej, warunkującej właściwe rozeznanie
tego co mówi do nas Bóg.
2. Katecheza jako podstawowa forma głoszenia orędzia
chrystusa
Aby poznanie Boga było dostepne wszystkim ludziom, Kościół nieustannie zabiega i troszczy się o to aby każdy miał możliwość poznania Jezusa Chrystusa, przede wszystkim zaś wierzący. Przez chrzest
opieczętowani zostajemy Imieniem Trójcy oraz włączeni zostajemy
w Kościół, który jest zarazem Mistycznym Ciałem Chrystusa. Sakrament ten jest zaczątkiem wiary, która od tego momentu powinna być
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nieustannie rozbudzana w miarę możliwości poznawczych człowieka.
Zasadniczym momentem, w którym dokonuje się taki wykład i wyjaśnienie podstaw wiary jest katecheza, która albo w ramach zajęć
lekcyjnych w szkole albo innych formach przekazu realizuje biblijny
nakaz Jezusa wyrażony w słowach: Idźcie i nauczajcie połączony
z sakramentem chrztu (Mt 28, 24). W zasadniczym stopniu dotyczy
ona dzieci i młodzieży, wobec któych realizuje się podstawowe jej
założenia, mające na celu przekaz i wyjaśnienie nauczania Jezusa
Chrystusa w perspektywie Jego zbawczej misji, której świadectwem
jest załozony przez Niego Kościół.
Wbrew powszechnemu poglądowi, katecheza swym zasięgiem
nie ogranicza się wyłącznie do dzieci i młodziezy, ale jest orędziem
skierowanym do wszystkich wierzących na każdym etapie ich życia1.
Bogactwa treści religijnej nie da się zamknąć nawet w najlepiej zorganizowanych pod względem treści i metody wykładach w obrębie
określonego czasu. Ewangelia Chrystusa jest treścią na tyle uniwersalną i zasobną, że powinna stanowić zakres przekazu dla wszystkich
niezależnie od wieku.
Mając na uwadze niewystarczalność i swego rodzaju słabość oddziaływania formacji katechetycznej w szkole, niemalże wskazaną jest
stała ciągłość przekazu wiary. Kościół jest wspólnotą ludzi ochrzczonych, przede wszystkim zaś tych, którzy mogą dać świadectwo swojej
wiary. Z tego względu posługa Kościoła musi skupiać się w pierwszym
rzędzie na osobach dorosłych. Zauważalna troska Kościoła o godne
poczęcie człowieka i jego godny pochówek, spycha dorosłych ludzi do
roli jedynie biernych uczestników życia religijnego, pozostających często bez odpowiedzi na egzystencjalne i religijne pytania, wobec czego
na dłuższą metę postawa taka rodzić może zobojętnienie (indyferentyzm), brak wsparcia ze strony Kościoła, szeroką dowolność kultyczną
zakrawającą o synkretyzm religijny i bałwochwalstwo czy też zupełną
nieświadomość religijną. Biorąc to pod uwagę, posługa Kościoła nie
może ograniczać się jedynie do sprawowania sakramentów, to znaczy
sfery kultycznej, a zaniedbywać posługę słowa i przekazu orędzia
1 Catechesi Tradendae 18.
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chrześcijańskiego. Formacja katechetyczna musi być zatem równie
ważną, o ile nie najważniejszą posługą Kościoła, obok sprawowania
Eucharystii i innych form uwielbienia samego Boga.
Warto podkreślić, że katecheza i jej treści nie są usystematyzowanymi pojęciami2, stąd przybierać może ona różnoraki zakres, dowolnie
do możliwości organizacyjnych. Kościół wypracował dzisiaj rozliczne
formy dotarcia ewangelicznego do osób wierzących, przede wszystkim
zaś dorosłych świeckich. Organizowanie grup modlitewnych, wspólnot
czy stowarzyszeń ma zadanie specyficzną formę rozwoju duchowego
w zależności od charyzmatu danej wspólnoty3. Katecheza dorosłych to
również okolicznościowe spotkania dla rodziców w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów ich dzieci. W świecie nowoczesności
zdominowanym przez zdobycze techniki, ogromną rolę odgrywają
dzisiaj nowatorskie formy przekazu orędzia ewangelicznego za pomocą
Internetu, mediów społecznościowych, telewizji czy katechez transmitowanych na falach diecezjalnych rozgłośni radiowych4.
Elementarnym miejscem wychowania religijnego, w którym dokonuje się wejście i droga na ścieżkach wtajemniczenia w wiarę Kościoła i Chrystusa jest parafia5. Ta najmniejsza komórka Kościelna jest
zasadniczą formą wspólnotowego przekazu wiary6. W parafii dokonuje się cały proces doskonalenia się w życiu Ludu Bożego, przede
wszystkim poprzez sakramenty na różnych etapach życia, modlitwę,
świadectwo, współdziałanie i jedność wyznawanej wiary. To również
tutaj, jako miejscu szczególnie do tego uprzywilejowanym, katecheza
powinna osiągać swój wyjątkowy szczyt. Katecheza parafialna winna
być jedną z zasad funkcjonowania parafii, w której oprócz rozwoju
sakramentalno – duchowego dokonywać się musi posługa słowa, jego
głoszenia i wyjaśniania. Z wielu względów ta specyficzna i pożądana
2 Dyrektorium Ogólne o Katechizacji (DOK) 16.
3 Por. R. Czekalski, Formy katechezy dorosłych w Polsce, www.katecheza.episkopat.
pl/download/Formy_Czekalski.doc
4 Por. tamże.
5 Por. Parafia, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, M. Fiałkowski,
W. Przygoda, Lublin 2006.
6 DOK 28.
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forma wspólnotowego rozeznania Chrystusowego orędzia w życiu
ludzi wierzących, odniosła porażkę7. Ponadto ze względu na dzisiejszy bieg życia, codzienne obowiązki, pracę czy rodzinę, ciężko jest
zorganizować oddzielne katechezy uzupełniające, w których uczestniczyliby dorośli. Z tego zaniedbania orędzia kerygmatycznego wynika
letniość dzisiejszych chrześcijan oraz ich zachowanie i poglądy, które
z chrześcijaństwem często nie mają już nic wspólnego. Chrystus nie
żyje wśród nich, zaś jak się słusznie może przez to wydawać, Słowo
Pańskie pozostaje dla nich niepoznaną martwą literą. Kościół nieustannie powinien poszukiwać skutecznych metod dojścia do ludzi
dorosłych, którzy na codzień stykają się z sytuacjami, które wymagają
od nich prawdziwego świadectwa chrześcijańskiego. W perspektywie
wspomnianych zaniedbań katechetycznych ogromną rolę spełniać
powinna homilia podczas mszy świętych, przede wszystkim niedzielnych, podczas których przy Stole Pańskim gromadzi się znaczna
część wspólnoty parafialnej8.
3. Homilia jako forma katechezy dorosłych
Homilia sama w sobie zaliczana jest do zwyczajnych form katechezy9.
Powinna być ona zasadniczym elementem każdej niedzielnej mszy
świętej jako stała część Liturgii Słowa. Z tego wzgledu konieczne
jest by była ona odpowiednio przygotowana. Etymologicznie słowo
homilia pochodzi z greckiego słowa homilein, które oznacza rozmowę, wymianę opinii, pobyt razem ale również naukę10. Homilia
jest zatem nauką i wyjaśnieniem znaków, które mają związek z daną
Liturgią, mianowicie czytaniami z dnia, obchodzoną uroczystością
lub misterium, lub wyjątkową okolicznością dostosowaną do potrzeb
słuchacza11.
7 Por. K. Misiaszek, Porażka katechezy parafialnej, w: Warszawskie Studia Pastoralne, nr 2 (23) 2014, s. 75.
8 DOK 116.
9 DOK 102.
10 Por. Z. Węclewski, Słownik grecko-polski, Lwów 1929, s. 109.
11 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR) 41.
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Trzeba jednak z przykrością przyznać, że poziom homilii jako jednej z form katechezy, która winna służyć budowie jedności z Bogiem,
jest w opłakanym stanie. Kapłani jako słudzy i orędownicy słowa,
których życiową misją jest głoszenie orędzia o Jezusie Chrystusie,
nie biorą pod uwagę podstawowych założeń i wymagań stojących
przed tym trudnym zadaniem. Ze względu na tę często jedyną drogę
dotarcia z wyjaśnieniem Słowa Bożego do ludzi dorosłych, kapłani
powinni umiejętnie konstruować homilie, aby sposób przekazu był
jasny, zrozumiały i przede wszystkim oparty był na interpretacji
Dobrej Nowiny.
Niestety wiele z nich przypomina dzisiaj orędzia polityczne, zwiastujące mesjanizm niektórych partii politycznych, w których księża
czy biskupi stają się sakralnymi zausznikami prezesów ugrupowań
parlamentarnych. Chrystus staje się tylko barwnikiem, Ewangelia
zasłoną, a religia doskonałą metodą do rozbudzania ludzkiej wrażliwości, celem osiągnięcia własnych korzyści. Po drugie współczesne
homilie nie podejmują wcale interpretacji Słowa Bożego w sposób jak
najbardziej zwięzły i trafny. Słuchając ich ma się wrażenie odbioru
jakiegoś wycinka książki, braku porządku i logiki treści, odbiegania
od tematu, często bezsensowności, a najczęściej – mozolnego siłowania się z przekazem różnych treści w bardzo długim czasie, któy tak
naprawdę nie niesie za sobą żadnych skutków, ponieważ percepcja
odbioru słuchaczy jest znacząco krótka12. W rezultacie tych znacznych niedociągnięć nauczania i wyłączania formacji intelektualnej
z katechezy13, świecka pobożność staje się swoistą Biblią Pauperum,
zastępującą nadzieję i głębokie bogactwo kryjące się we właściwym
rozumieniu orędzia Chrystusa, wobec czego Kościół rozumiany jest
tylko jako instytucja złożona z kapłanów, zaś sakramenty jako wydarzenie tradycyjno – kulturowe.
12 O znaczeniu homilii i warunkach, które czynią z niej szczególny walor, wypowiedział się papież Franciszek w swojej adhortacji Evangelii gaudium, sugerując że
spektakularyzacja homilii oraz jej przedłużanie niszczy harmonię między częściami
celebracji liturgicznej oraz zaburza jej rytm, por. Evangelii gaudium 138.
13 DOK 49.
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Głęboka świadomość znaczenia homilii powinna obrać zasadniczy
kurs w kierunku jej prawidłowego rozwoju, w perspektywie zaniżania
standardów katechezy. Rzecz jasna nawet najlepsza jakość homilii
nie załatwi ubytków katechetycznych, jednak jako często jedyny
kontakt ludzi dorosłych z wyjaśnieniem Słowa Bożego, powinna ona
nieustannie ubogacać wszystkich wierzącychw odpowiednie orędzie
ewangelizacyjne.
4. Homilia jako orędzie słowa Bożego
Homilia powinna opierać się przede wszystkim na Biblii, ponieważ
jako taka jest elementem Liturgii Słowa i jej znaczącym przedłużeniem. Pismo Święte jest podstawowym fundamentem nauczania
chrześcijańskiego, ponieważ stanowi spisane Słowo Boże, wyrażone
od początku stworzenia świata, działalność proroków, przyjście Jezusa, Jego zbawczą śmierć krzyżową, aż po funkcjonowanie pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Z tego względu przekaz biblijny
przedstawia życie ludzi tamtych czasów napisane ówczesnym językiem i sposobem rozumienia świata. Zadaniem kaznodziei jest
przede wszystkim wyjaśnienie czytań z dnia, to znaczy wyrażenie ich
przesłania w sposób zrozumiały dla słuchacza. Chodzi o interpretację
powodów Bożego działania, to znaczy nie tyle „jak” Bóg działał, ale
„dlaczego”14. Ponadto z racji trudnego języka Biblii, kapłan powinien
zastosować tzw. „transkodyfikację”, czyli przedstawić orędzie biblijne
w języku uwspółcześnionym15 oraz co za tym idzie interpretować
Słowo Boże i czyny Jezusa, które nie tylko, że dokonały się kiedyś,
ale że są one uniwersalnym zaproszeniem do współpracy człowieka
z Bogiem. Z tego względu interpretacja świętych tekstów powinna
zawsze dotykać aktualnej sytuacji życiowej słuchaczy, z którymi borykać się mogą na codzień16. Ważne jest zatem wzięcie pod uwagę
14 Por. W. Przyczyna, Przepowiadanie w Liturgii. Cechy posoborowej homilii, w:
Ateneum Kapłańskie 522 (1996), s. 180.
15 Por. Ch. Biscontin, Biblia a homilia, w: L’Osservatore Romano, nr 4 (2011), s. 45.
16 Por. W. Przyczyna, Przepowiadanie w Liturgii. Cechy posoborowej homilii, w:
Ateneum Kapłańskie 522 (1996), s. 181.
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grupy odbiorców, do której się mówi, a która może być znacząco
zróżnicowana. Inną bowiem homilię będzie mówiło się do ludzi
mieszkających na wsi i na codzień zmagających się z trudami pracy
w polu czy gospodarstwie, a inne do ludzi z wielkomiejskich parafii,
uwikłanych niejako w rytm życia zurbanizowanego. Inaczej będzie
mówiło się do dzieci, inaczej do młodzieży a inaczej do dorosłych czy
ludzi starszych17. Świadomość tego targetu powinna skłaniać kaznodziejów do konstruowania homilii w ten sposób, żeby niezależnie od
statusu materialnego, wieku czy też miejsca zamieszkania, słuchacze
zdali sobie sprawę, że Jezus Chrystus jest z nimi w smutku i radości,
zdrowiu i chorobie, biedzie i dostatku czy też młodości i starości,
oraz że kerygmat czyli wydarzenie Chrystusa, nie zakończyło się
w jakimś momencie historycznym, ale zawsze można odczytywać je
na nowo w każdej sytuacji18. Istota Bożego JESTEM, jest w każdym
czasie aktualna oraz zakłada stałość i uniwersalizm Bożych zamiarów
względem ludzi. Ta niezmienność i trwałość Bożej opieki zapewniona
została przez samego Chrystusa w słowach: A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20).
5. Homilia jako wyjaśnienie wydarzeń misterium zbawczego
Kościół w ciągu całego roku poprzez sprawowanie Eucharystii uobecnia zbawcze Misterium Chrystusa. W ciągu tego roku celebruje
wydarzenia związane z wejściem Boga w historię ludzi, wzajemne

17 Papież Pius X w jednym z przemówień do kapłanów powiedział: Głosicie wiele
i dobrych kazań. Niektórzy zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i przewyższają
nawet aktorów gestami i grą twarzy. Ale bądźmy szczerzy. Co mają z tego nasi biedni
rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi i tragarze? Można dostać
zawrotu głowy od tych hamletycznych salw huraganowych, ale serce, bracia, serce
pozostaje puste. Proszę was, bracia, mówcie prosto i zwyczajnie, żeby i najprostszy
człowiek was zrozumiał, mówcie prostego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko
do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy, cyt. za: J. Uryga, Święty Pius X płomień
gorejący, w: Kalendarz Rolników 2015, red. W. Karasiński, Włocławek 2014, s. 119.
18 Por. W. Przyczyna, Przepowiadanie w Liturgii. Cechy posoborowej homilii, w:
Ateneum Kapłańskie 522 (1996), s. 182.
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współdziałanie oraz zaangażowanie Boga w zbawienie człowieka19.
Z tego względu rok liturgiczny zawiera całą gamę uroczystości i świąt
przypominających ważne momenty historii zbawienia, które z drugiej
strony są doświadczeniem trwałym i mają swoje osadzenie w rzeczywistości eschatologicznej. Wydarzenia roku liturgicznego stają się tym
samym niezwykłą okazją do przepowiadania i interpretacji tych precedensów poprzez homilię. Z racji jednorazowości konkretnych świąt
w systemie tegoż roku, wręcz konieczne jest aby kapłani w homiliach
problematykę danych wydarzeń i tłumaczyli ich znaczenie w kontekście natury teologicznej i zbawczej, mając do dyspozycji teksty
czytań albo stałe lub zmienne teksty częsci mszy z danego dnia20.
Wielu dorosłych posiada znikomą świadomość prawd i reguł wiary,
szczególnie w zakresie dogmatycznym, stąd z racji obchodzonego
święta powinno się im zapewnić syntetyczny wykład tłumaczący dane
zagadnienie. Zauważalne stronienie od podejmowania w kazaniach
tych tematów przekłada się na znaczącą wprost proporcjonalność
w kwestii systematycznych prawd wiary, które określa Kościół, a ich
znajomość wśród ludzi wierzących. Coraz częściej dzisiaj dostrzega
się błędy homiletyczne i uporczywe skupianie się kaznodziejów na
sprawach moralno – społecznych i politycznych, tak jakby Ewangelia
była tylko jakimś statusem ideologicznym.
Robert Rynkowski, doktor teologii i redaktor tekstów w Kancelarii
Senatu RP, propagował ostatnio na Facebooku wydarzenia, które
mają skłonić kapłanów do głoszenia kazań, w zupełności związanych
z wykładem prawd wiary w perspektywie święta, które jest obchodzone danego dnia. Ta słuszna inicjatywa zachęcała kapłanów aby
w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej poświęcili oni swoją homilię
w całości tematyce trynitarnej, zaś w Boże Ciało – Eucharystii21.
19 Por. K. Konecki, Natura roku kościelnego w konstytucji świętej o Liturgii, w:
Studia Włocławskie, nr 16 (2014), s. 157.
20 Por. OWMR 65.
21 W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej – homilia o Trójcy, https://www.facebook.
com/events/402027653317691/W Boże Ciało – homilia o Eucharystii, https://www.
facebook.com/events/1642892972612292/
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Współczesne akcje prowadzone chociażby przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, zdradzają smutne ale zarazem prawdziwe
pragnienie poprawy jakości treści homiletycznych, wychodzące od
ludzi świeckich. Powinno to tym bardziej zwrócić uwagę kapłanów na
jakość głoszonych kazań, w perspektywie tego, że impuls do zmiany
płynie bezpośrednio od słuchaczy. Co prawda jedna homilia nie
uczyni z wiernych rzeszy teologów, jednak pobudzić może ona świadomość i refleksję nad tematyką wyznawanej wiary oraz zapobiec
powtarzaniu chociażby przez świadków Jehowy twierdzeniom, że
chrześcijańskie prawdy wiary są na tyle trudne i nielogiczne, że nawet księża boją się ich podejmować z racji obchodzonych świąt czy
uroczystości22.
Trzeba się zatem starać, aby Kościół i homilia były dla ludzi dorosłych, miejscem umocnienia wiary i gruntownego osadzenia ich
w prawie Bożym. Słuchacze w słowach kapłana powinni poczuć, że
Kościół i Eucharystia są miejscem szczególnego spotkania z Bogiem,
swego rodzaju ucieczką od problemów dnia codziennego, a zarazem
zawierzenia ich Bogu. W kwestiach moralnych powinny być precyzyjnie zaznaczone granice między błędem, a nauczaniem Kościoła.
Mozolne powtarzanie tych reguł rodzić może w zderzeniu z dzisiejszymi treściami promowanymi przez media, jedynie bunt i rozgoryczenie, a nie stawianie czoła wyzwaniom. Trzeba się ponadto starać
aby z ambony nie robić mównicy sejmowej, gdyż Kościół sam w sobie
jest wspólnotą ludzi natchnionych Dobrą Nowiną, czyli wiadomością z którą przychodzi do nas Bóg, a który sam w sobie jest Bogiem
22 Świadkowie Jehowy w swojej publikacji Czy wierzyć w Trójcę?, która w zupełności
poświęcona jest problemowi trynitologicznemu, cytują jezuitę Josepha Brackena,
który w swojej książce About the Trinity? (Co mówią o Trójcy?) pisze: Księża, którzy
z niemałym wysiłkiem zgłębiali naukę (...) o Trójcy w czasie studiów seminaryjnych, z natury rzeczy wahają się przedstawiać ją swoim wiernym z ambony, nawet
w niedzielę Trójcy Świętej. (...) Po co zanudzać ludzi czymś, czego i tak do końca nie
zrozumieją?” Poza tym czytamy tam: „Trójca Święta jest sprawą formalnej wiary,
ale wywiera tylko niewielki albo żaden wpływ na życie codzienne chrześcijan czy też
na sposób oddawania czci Bogu”. I to ma być „fundamentalna doktryna” kościelna!,
por. Czy wierzyć w Trójcę?, Niemcy 1989, s. 4.
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pokoju, a nie Bogiem stronnictw politycznych (por. 1 Kor 14, 33).
Odpowiednią nauką należy ponadto kształtować świadomość rangi
Ojczyzny, która jest w Niebie i do której wszyscy powinniśmy z wysiłkiem zdążać (por. Flp 3, 20). Nie będzie tam już rysowanych palcem
po mapie granic, zwodniczych opcji politycznych i ideologicznych,
zaś zjednoczenie nastąpi w Bogu, który jest najdoskonalszą Miłością
i Zgodą. Ma to przełożenie na postawy odpowiedzialności społecznej
w życiu ziemskim, aby podobnie jak w życiu religijnym intelekt23
kształtował niezależność poglądów oraz pozwalał rozwiązywać samemu problemy natury moralnej i politycznej.
6. Zakończenie
Przywołane dotychczas dylematy i nadzieje związane z konstruowaniem homilii powinny być uwzględnione z racji doniosłości przekazu
homiletycznego. Oprócz samej natury kazania, które jest częścią Liturgii i które obejmować powinno orędzie o Bożej Miłości, owocności
Wiary i Nadziei, która nie zawodzi, uwzględniać należy katechetyczny
jej aspekt wobec ludzi dorosłych. W perspektywie nierzadko jedynego
styku wierzących dorosłych z wykładem wiary, kapłani jako słudzy
słowa powinni mieć świadomość, że są oni niejako rzemieślnikami
tego słowa, które kształtuje i dojrzewa w człowieku. To często nieodpowiednie podejście do orędzia homiletycznego powoduje wrażenie,
że Ewangelia jest jedynie księgą historyczną, nieaktualną i nieżyciową,
ponieważ nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na nurtujące człowieka
pytania i problemy egzystencjalne, które zadaje sobie każdy z nas24.
Homilia musi zatem burzyć to tendencyjne myślenie i przepowiadać
Chrystusa, który jest centrum naszej wiary i Bożego planu zbawienia człowieka, ponieważ jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego:
Wiara chrześcijańska nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią
Słowa Bożego: Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i Żywego25.
23 DOK 49.
24 Por. W. Przyczyna, Przepowiadanie w Liturgii. Cechy posoborowej homilii, w:
Ateneum Kapłańskie 522 (1996), s. 186.
25 KKK 108.
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Streszczenie
Homilia jako forma katechezy dorosłych
Homilia jest jedną z podstawowych form katechetycznych. W perspektywie
znaczących niedociągnięć w przekazie kerygmatu, czy to na szkolnych lekcjach religii, czy też całkowitego zaniku katechezy parafialnej, homilia jawi
się jako jedyne źródło dojścia z wyjaśnieniem orędzia chrześcijańskiego wobec ludzi dorosłych. Jest to trudne zadanie, które staje przed kaznodziejami,
a którzy często zaniedbują posługę Słowa, zazwyczaj nie przygotowując się
do niej, nie tłumacząc zagadnienia w perspektywie Biblii czy obchodzonych
Misteriów zbawczych, głosząc własne poglądy społeczne i polityczne. Artykuł przedstawia tę problematykę, sugerując pewne drogi mające na celu
właściwe uświadomienie wielkich możliwości i efektów kerygmatycznych,
jakie niesie za sobą homilia. Jest to również cenne pod tym względem, że
artykuł jest pisany z perspektywy słuchacza, z uwzględnieniem innych
uwag odbiorców, co niewątpliwie obok wytycznych teoretyków homilii,
stanowić powinno cenne źródło na drodze do zmiany nastawienia głoszenia
Słowa Bożego.
Summary
Homily as a form of catechesis for adults
Homily is one of the basic forms of catechesis. In the perspective of significant shortcomings in passing on the kerygma, both at RE classes or their
absence in the parish, homily appears to be the only source of reaching out to
adults. It is an important task, that homilists are faced with, and quite often
neglect it, by not preparing properly for it, by not explaining the message
in Biblical or Mystagogical context, proclaiming instead their own social
or political views. This article presents the above mentioned suggesting
certain ways that are supposed to uncover possibilities of a homily. It is also
worth to mention that the article is written from a position of a listener of
the Word of God, what along with the guidelines of expert homilists should
be a valuable source of the change of approach to this form of catechesis.
(tłum. ks. Stanisław Pamuła)

Słowa kluczowe: homilia, kazanie, katecheza, katecheza dorosłych
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ANTY WYCHOWAWCZA FUNKCJA ROZRY WKOWYCH
MEDIÓW MŁODZIEŻOWYCH WYZWANIEM
KATECHETYCZNYM
Anti-educational function of youth entertainment media
as a catechetical challenge
W XXI w. nie sposób mówić o procesie kształtowania osobowości
w kompletnym oderwaniu od mediów. Kryzys wychowawczy obejmuje tradycyjnie pojmowaną rodzinę, ale również szkołę, która stopniowo przestaje kształtować postawy wychowanków i nakierowana
zostaje jedynie na wąsko pojmowaną specjalistyczną edukację. Zanik
poczucia odpowiedzialności za życie swoje i innych osób, egoizm
i utylitarne nastawienie do życia sprawiają, że rodzina coraz mniej
uwagi poświęca kształtowaniu osobowości i postaw młodzieży. Rolę
rodziców, a także Kościoła jako wychowawcy młodych pokoleń coraz częściej uzurpują sobie przekazy medialne. Powyższe przyczyny
sprawiają, że rozrywkowe media młodzieżowe odgrywają istotną rolę
w procesie wychowania swoich odbiorców i konieczna jest naukowa
refleksja nad ich fenomenem.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie antywychowawczej
funkcji rozrywkowych mediów młodzieżowych, przybliżenie cech
psychicznych ich adresatów oraz ukazanie, że katecheza może przeciwdziałać antywychowawczej roli tych mediów.
1. Cechy rozwoju psychofizycznego młodzieży
Aby refleksja obecna w niniejszej pracy była pełniejsza konieczne jest
odwołanie się do dorobku nauk psychologicznych. Media młodzieżowe, bowiem mają bardzo specyficznych adresatów. Z tego powodu
konieczne jest dostrzeżenie cech rozwoju psychofizycznego młodzieży
| 123 |

Michał Konrad Małek

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, ponieważ to do nich głównie
adresowane są rozrywkowe media młodzieżowe.
Wiek gimnazjalny przypada na 13-16 rok życia. W psychologii
okres ten jest zwany wczesną adolescencją lub wiekiem dorastania1.
W okresie tym wykształcają się nowe formy działania charakterystyczne dla ludzi dorosłych, następuje wzmożony rozwój intelektualny.
Religijność jest traktowana w sposób coraz bardziej autonomiczny2.
Psychologia rozwojowa wyróżnia 3 fazy okresu dorastania. Fazę negatywną, charakteryzującą się pewnym niepokojem i zwrotem do
wewnątrz. Druga faza to poszukiwanie wzorców życiowych tzw.
idealizm młodzieńczy, trzecia natomiast to faza pozytywna zwrotu
do świata zewnętrznego, kształtowanie światopoglądu i postaw życiowych3. Dlatego w tym okresie szczególnie ważne wydaje się dostarczanie pozytywnych wzorców wzmacniających potrzeby psychiczne
młodego człowieka i uodparniające go na natłok negatywnych bodźców zewnętrznych.
Emocjonalność w tym okresie charakteryzuje się labilnością. Sfera
uczuciowa dominuje nad innymi dziedzinami życia psychicznego4.
Brak stabilizacji emocjonalnej sprawia trudności rodzicom i wychowawcom. Przyjaźń, zrozumienie, dobre metody wychowawcze pomagają w osiągnięciu dojrzałości emocjonalnej i stabilizacji uczuciowej.
Należy pamiętać, że w tym okresie kształtują się przeżycia estetyczne,
głównie za sprawą mass mediów. Młodzież zwraca uwagę na sposób
ubierania się, interesuje się literaturą i muzyką. Chętnie wybiera
swoich idoli, nie zawsze akceptowanych przez dorosłych. W tym
okresie życia rozwijają się i kształtują zainteresowania, jak podkreśla St. Kulpaczyński ich rozwój jest związany z sytuacją rodzinną
1 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 151.
2 M. Wolicki, Charakterystyka psychologiczna okresu gimnazjalnego, [w:] Katecheza
dziś, red. J. Zimny, Sandomierz 2002, s. 13.
3 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 152.
4 R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci
i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1979, s. 713.
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i środowiskową gimnazjalistów, wymaganiami szkoły oraz własnymi
uzdolnieniami5. Pojawia się zainteresowanie różnymi dziedzinami
nauki, sztuki i sportu oraz problematyką religijną. Jednak część młodzieży nie posiada żadnych zainteresowań i prowadzi konsumpcyjny
styl życia. Oczywiście jest to grupa najbardziej narażona i podatna
na oddziaływanie mediów młodzieżowych. Zdaniem J. Mastalskiego
większość takiej młodzieży wywodzi się ze środowisk patologicznych6.
Szkoła powinna wykorzystywać ten etap życia do kształtowania postaw i wychowywania muzycznego, plastycznego i ekologicznego,
w czym niezwykle pomocni powinni być katecheci. Cywilizacja konsumpcji niestety wypiera potrzebę sztuki. M. Brzana przytacza słowa
H. Reada „Wypiera się sztukę nie tylko z programów nauczania,
lecz także z psychiki młodzieży”. Autor uważa, że za to płaci całe
społeczeństwo, gdyż tworzy się cywilizacja „brzydkich przedmiotów
i nieszczęśliwych istot ludzkich”7. Należy wykorzystywać ten wiek,
by świadomie pomóc wykształcić godną osobę, pomóc młodemu
człowiekowi w odnalezieniu właściwej drogi życia. Szczególna jest
tu rola katechetów, stąd powinni mieć świadomość, że jest to okres,
w którym może dojść do załamania życia religijnego.
Psychologia rozwojowa wyróżnia trzy fazy życia religijnego młodzieży8. W fazie pierwszej młody człowiek interesuje się życiem
religijnym zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Może nastąpić
wzmocnienie religijności, czemu sprzyja przygotowywanie się do
sakramentu bierzmowania. Jednak w fazie drugiej może nastąpić załamanie życia religijnego, dzieje się tak, ponieważ u młodzieży pojawia
się rozdźwięk między nakazami etycznymi a własnymi pragnieniami.
5 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 163.
6 J. Mastalski, Pedagogika zagrożeń wychowawczych wśród uczniów szkół gimnazjalnych, [w:] Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Część I: wychowanie
ogólne, red. J. Stala, Tarnów 2007, s. 410.
7 Cytat za S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla
katechetów, Lublin 2009, s. 174.
8 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 177.
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Jeżeli w tym okresie zostaną popełnione błędy wychowawcze młody
człowiek będzie szczególnie podatny na oddziaływanie grupy rówieśniczej i mass mediów. W fazie trzeciej wraca się do odbudowy tradycyjnej religijności lub jej przebudowy i wtedy wytwarza się własna,
naiwna, indywidualna. Niestety nie da się wyróżnić wyraźnej cezury
dla poszczególnych faz, ponieważ każdy przechodzi je indywidualnie.
Jednak katecheta powinien o nich wiedzieć, by odpowiednio reagować
i poprzez swoje działania uodparniać młodego człowieka na czasy
postmodernizmu i relatywizmu moralnego, których przejawem są
media młodzieżowe.
Okres adolescencji obejmuje również młodzież ponadgimnazjalną
i to dla niej nadaje np. MTV. Życie intelektualne młodzieży staje się
intensywne i bogate9. Młodzi ludzie tworzą teorie polityczne, literackie i społeczne. Mają skłonność do stawiania pytań egzystencjalnych
i metafizycznych. Potrafią pasjonować się nauką. Może pojawić się
u nich kryzys religijny. W tym wieku pojawiają się plany życiowe.
Jest to okres, kiedy rozwija się uwaga dowolna, a zmniejsza mimowolna. Młody człowiek staje się aktywny w sposób świadomy i celowy.
Jednak jego nastawienie może być pozytywne albo negatywne np.
może powodować konflikty w rodzinie lub środowisku rówieśniczym.
U młodzieży wierzącej wolę wzmacnia sakrament pokuty, rozwój woli
kształtujący się w sposób prawidłowy daje szansę na rozwój wyższych wartości np. miłości. St. Kulpaczyński widzi tu szczególną rolę
odpowiednio dobranych wzorców osobowych10. Dlatego młodzież
powinna być w tym okresie wspierana i motywowana do rozumnego,
zgodnego z wartościami planowania własnego życia.
Podstawową grupą społeczną w tym wieku jest klasa szkolna.
Głównie poza domem rodzinnym dokonuje się rozwój uspołecznienia. Młodzież chętnie zrzesza się w różne organizacje, ponieważ
pozwalają one realizować wybrany styl życia. Niestety nie zawsze są
9 I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka T. II, red.
B. Harwas-Napierała, J. Trepała, Warszawa 2001, s. 173.
10 S. Kulpaczyński, Wartość wzorców osobowych w wychowaniu młodzieży, „Pedagogika katolicka” 1: 2008 nr 2, s. 71-86.
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to organizacje pozytywne, często są to gangi, a przystająca do nich
młodzież powiększa patologię. Ta podatność młodego człowieka na
przekazywane treści i łatwość z jaką można kształtować jego upodobania czyni go atrakcyjnym odbiorcą. Młodym, nieukształtowanym
jeszcze człowiekiem jest łatwo manipulować. Szczególnie ważne jest
wykorzystanie tej cechy rozwoju psychofizycznego, by młodzieży
przekazywać prawdę o godności osoby ludzkiej i czynić ją odporną na
pseudowartości. Jest ona bystrym obserwatorem i widzi rozbieżność
między głoszonymi hasłami a postępowaniem starszego pokolenia.
Zdaniem Kulpaczyńskiego łamanie podstawowych zasad dotyczących modelu rodziny, publiczne gloryfikowanie związków homoseksualnych i ich legalizacji w prasie i telewizji wprowadza zamęt
moralny11. Warto wykorzystać ten okres w życiu człowieka, by pomóc
mu wykształcić właściwy system wartości. Znakomitym lekarstwem,
które pomoże uodpornić na wszechobecny relatywizm i apoteozę
konsumpcyjnego stylu życia może stać się religia. Jest to czas w życiu
człowieka, kiedy kształtuje się autentyczna religijność oparta na prawdzie i szczerości i zgodna z wewnętrznymi zasadami danej osoby12.
Jest ona ciągle aktualizowana i dostosowywana do zmieniających
się realiów życiowych. Z. Chlewiński podkreśla, że wtedy kształtuje
się tzw. jednocząca filozofia życia, która scala osobowość i pozwala
radzić sobie z problemami osobistymi i zewnętrznymi13. Dzięki temu,
że młodzież uzyskuje autentyczną religijność łatwiej może zrozumieć
sens życia. Według P. Mąkosy na Mszę świętą w każdą niedzielę
uczęszcza 48% polskiej młodzieży14. W religijnośći młodzieży jest
wielka szansa na właściwe wychowywanie młodych ludzi. Warto
zaznaczyć za Kulpaczyńskim, że oczekują oni, iż katecheza będzie
11 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 208.
12 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 213.
13 Z. Chlewiński, Religijność dojrzałą (szkic psychologiczny), [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, red. Z. Chlewiński, Lublin 1989, s. 27.
14 P. Mąkosa, Wybrane parametry religijności polskiej młodzieży na początku XXI
w., „Roczniki Teologiczne” 55: 2008 z. 6, s. 212.
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poszerzała problemy młodzieży i chcą, by problemy wiary przedstawiać jako coś istotnego i niezbywalnego w życiu człowieka oraz
poznać jak praktycznie zasady wiary wprowadzać w życie15. Według
młodzieży katecheta powinien umieć nawiązać kontakt, być dobrym
pedagogiem i psychologiem, a nawet mieć poczucie humoru16.
Współczesne zagrożenia dla młodych ludzi przybierają często
formy zależne od osiągnięć cywilizacyjnych, głównie technologicznych: mobbing, stalking, zagrożenia Internetu, działalność grup typu
PONTON. Tylko znajomość psychiki młodego człowieka i znajomość
współczesnych zagrożeń, w których się obraca może pomóc wychowawcom oraz rodzinom (jeśli same nie stanowią patologii) właściwie
wychować młodzież i uodpornić ją na zagrożenia cywilizacyjne.
Właściwa katecheza i edukacja medialna to jedne z dróg, które pomogą zredukować zagrożenia płynące z mass mediów.
2. Młodzieżowe media rozrywkowe i ich wpływ na wychowanie
Chociaż specjaliści wymieniają różne funkcje mediów masowych,
to do ich podstawowych funkcji nalezą: informacyjna, rozrywkowa
i edukacyjna, zwana inaczej wychowawczą17. Funkcja rozrywkowa
mass mediów wymieniana jest przez wszystkie klasyfikacje, często
w rozumieniu potocznym funkcja ta wyprzedza pozostałe.
Sposób życia w rozwiniętych cywilizacyjnie państwach pociąga
za sobą jednoczesne zwiększenie poziomu stresu i czasu wolnego
od pracy18, co wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rozrywkę, zaspokajaną przez media. Zjawisko to dotyczy również młodzieży, która w czasie wolnym od zajęć szkolnych zazwyczaj może
nie pracować.
15 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 197.
16 S. Kulpaczyński, Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów,
Lublin 2009, s. 200.
17 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 46.
18 Często może być to iluzoryczne, ponieważ aktywne zawodowo osoby wykonują
w domu inne prace np. domowe.
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Media i przekazy o charakterze rozrywkowym oprócz swojej podstawowej funkcji również kształtują postawy ludzi, stanowią pole ideologicznych sporów, manipulacji i propagandy19. Ich charakter ułatwia
odbiorcom przyswajanie w sposób bezrefleksyjny występujących tam
zideologizowanych treści. Przekaz wartości jest jedną z podstawowych cech wychowania osoby ludzkiej. Media pełnią ważną funkcję
społeczną, która m.in. polega na przekazywaniu wartości w komunikatach dotyczących różnych zjawisk. Na skutek odbioru przekazu
może dojść do utrwalenia lub modyfikacji postawy dotyczącej danego
zjawiska. Rozrywka staje się więc nośnikiem przekazywanych treści20.
Oczekiwania odbiorców związane z zaspokajaniem ważnej potrzeby
rozrywki często powiązane są z postulatami przyjemności dla samej
przyjemności, pustej, niedającej nic osobie ludzkiej. Należy zaznaczyć,
że moralny aspekt spędzania czasu wolnego pozwala wymienić trzy
indywidualne funkcje, które ma spełniać w życiu człowieka: odpoczynek ściśle wiążący się ze zmęczeniem fizycznym, rozrywka przy
znużeniu intelektualnym oraz własny rozwój kulturalny21.
Prasa oraz media audiowizualne posiadają najbardziej pedagogiczny, najsilniej oddziałujący na osobę ludzką charakter. Prasa jest
jednym z najbardziej dostępnych mediów, jej atrakcyjność potęguje
możliwość wielokrotnego korzystania i przekazywania egzemplarzy
innym użytkownikom. Cechuje ją wysoka skuteczność oddziaływania
na postawy i poglądy odbiorców. Do tekstu pisanego można wrócić,
oddać się refleksji nad jego treścią. Według biskupa Adama Lepy
prasa jako medium najlepiej nadające się do celów wychowawczych
powinno być szeroko wykorzystywane w pedagogii22.
Najbardziej popularnym medium jest telewizja. Jej atrakcyjność
i dostępność sprawiają że może w bardzo istotny sposób oddziaływać na zmianę postaw i sposobów myślenia odbiorców. Telewizja

19
20
21
22

Tamże, s. 48.
M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2010, s. 183.
T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków 2009, s. 413-418.
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 61-64.
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posiada największą gamę programów i pozwala zaspokoić odbiorcom
potrzebę rozrywki23.
Media chociaż mogą wpływać pozytywnie na postępowanie poszczególnych osób, jak i całych społeczności (np. przez uświadamianie
społeczeństwu niedoli niektórych grup społecznych, edukację czy też
uwrażliwianie), mogą również mieć destrukcyjny wpływ na psychikę
człowieka.
Klasyfikacja mediów ze względu na wiek odbiorców wyróżnia również media młodzieżowe tzn. takie, których adresatami są
głównie osoby młode, o nie w pełni ukształtowanej osobowości
i światopoglądzie.
Media rozrywkowe to z kolei te media, których główną funkcją
jest zaspokajanie w człowieku potrzeby rozrywki. Badania i różnego
rodzaju zestawienia dowodzą, że polska młodzież obojga płci najchętniej czyta prasę rozrywkową24. Niestety jest to prasa, która przekazuje
najmniej wartości lub nie przekazuje ich wcale.
Należy zaznaczyć, że młodzież poprzez różnego rodzaju zabawy
i gry podlega procesowi socjalizacji, tzn. przystosowuje się do ról
społecznych, które będzie pełnić w trakcie późniejszego, dorosłego
życia. Wychowawcy lub osoby odpowiadające za młodzieżowe media
rozrywkowe powinni w sposób świadomy i odpowiedzialny podchodzić do poruszanej tematyki. Istnieje potrzeba korelacji treści
publikowanych w młodzieżowych mediach rozrywkowych z przekazywanymi przez rodzinę, szkołę i wychowawców. Ciągłość procesu
wychowawczego, który w normalnych warunkach musi obejmować
również czas wolny od pracy i zadań szkolnych, nie może być zakłócana przez negatywne oddziaływania mediów. W innym razie
dana osoba może odejść od przekazywanych jej przez otoczenie postaw moralnych i etycznych25, na te obecne w mediach. Natomiast
23 Tamże, s. 84-89.
24 M. Ejsmont, B, Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2010, s. 157.
25 E. Tomczyk, Negatywne oddziaływanie mass mediów na zachowanie jednostki,
w; J. Plis, A. Mamcarz (red.), Media jako wyzwanie wychowawcze, Radom 2010,
s. 211-215.
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w przypadku występowania u danej osoby negatywnych postaw, mogą
one zostać dodatkowo wzmocnione poprzez kontakt z niektórymi
młodzieżowymi mediami rozrywkowymi.
Obecny rynek czasopism młodzieżowych uległ silnej homogenizacji. Przed rokiem 1989 wydawane w Polsce czasopisma dziecięce
i młodzieżowe silnie przestrzegały kategorii wiekowych i w pewien
sposób towarzyszyły człowiekowi na poszczególnych etapach życia.
Wydawano czasopisma dla dzieci najmłodszych, które nie potrafią
jeszcze czytać, dominowały w nich ilustracje jedno i wielobarwne np..
„Miś”. Czasopisma dla siedmio i ośmiolatków np. „Płomyczek”, dla
osób w wieku od 8 do 12 lat np. „Płomyk” oraz kierowane do dwunasto
i piętnastolatków np. „Świat Młodych”. Ponadto występowały młodzieżowe czasopisma popularnonaukowe np. „Horyzonty Techniki”26.
Po 1989 r. w związku z likwidacją RSW „Prasa – Książka – Ruch”
przeobrażeniu uległ cały rynek wydawniczy w Polsce. Czasopisma
rozrywkowe kierowane do młodzieży to głównie mutacje zachodnich
tytułów, których nie interesuje wychowywanie polskiego odbiorcy,
a ich nakłady dalece przewyższają rodzime czasopisma. Po zestawieniu poszczególnych czasopism młodzieżowych i wydawców można
stwierdzić, że czasopisma wydawane przez kapitał zagraniczny zazwyczaj zawierają w sobie dość niską rozrywkę, poruszając tematykę
kultury masowej, mody i urody, a tytuły rodzime starają się również
wychowywać i edukować odbiorców27.
Tematyka młodzieżowych pism rozrywkowych oscyluje dookoła
życia gwiazd kultury masowej, porad dotyczących ubioru i dbania
o urodę. Obecne są fotorelacje, komiksy fotograficzne, horoskopy
i różnego rodzaju psychotesty.
Prowadzone jest również poradnictwo w sprawach życia uczuciowego i erotycznego, czym pisma wprost deprawują nieletnich,
ponieważ odpowiedzi wykazują swoistego rodzaju zrozumienie dla
„problemów” młodych dziewcząt i chłopców. Publikowane są w nich
suche fakty, bez żadnego powiązania sfery płciowości ze sferą etyki
26 M. Ejsmont, B, Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2010, s. 30-31.
27 Tamże, s. 157.
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i odpowiedzialnością. Jeśli np. trzynastolatka spyta się o możliwe
formy antykoncepcji, uzyska odpowiedź. Nie występują próby odwiedzenia nastolatek od zbyt wczesnego rozpoczynania życia płciowego
lub wychowanie ich do wstrzemięźliwości w celu późniejszego szczęśliwego życia rodzinnego. „Mimo, że podczas intymnych pieszczot
istnieje niewielka szansa na zajście w ciążę, lepiej jednak uważać”28
ostrzega odbiorców ginekolog dr Lucyna w dziale „SOS wszystko
o uczuciach i zdrowiu”. W czasopiśmie BRAVO w dziale ‘Wasze
sprawy’ występuje rubryka „Mój pierwszy raz…”, w którym młode
dziewczęta opisują przeżycie pierwszych kontaktów seksualnych.
Ta swoistego rodzaju „edukacja” seksualna, w praktyce oznacza
rozsiewanie zgorszenia poprzez sztuczne rozbudzanie potrzeb, a także
manipulację polegającą na wprowadzeniu w umysły odbiorców świadomości, że wszyscy dookoła wcześnie rozpoczynają kontakty seksualne. Dla młodych osób grupa rówieśnicza jest zazwyczaj wielkim
autorytetem.
Tego rodzaju czasopisma stanowią również dowód na coraz większą dominację obrazu nad słowem w kulturze. Znikoma ilość tekstu
i duża ilość obrazów zbliża je do tzw. magazynów ilustrowanych.
Obecna w nich jest specyficzna forma wyrazu tzw. komiks fotograficzny, obrazkowa historia lub foto story29. W tak specyficznym
komiksie warstwa słowa zostaje ograniczona do minimum, które jest
niezbędne, aby zrozumieć treść30. Komiksy występujące w młodzieżowych mediach rozrywkowych różnią się od zwyczajnych, ponieważ
warstwa wizualna nie składa się z rysunków, ale z serii fotografii.
W młodzieżowych mediach rozrywkowych obecna jest również manipulacja. Stosowane techniki to głównie ingracjacja oraz
fragmentacja31.

28 TWIST nr 10/2012 s. 66.
29 M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2005,
s. 335-337.
30 A. Lepa, Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Łódź 2008, s. 78.
31 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 122-123.
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Ingracjacja to podkupywanie odbiorcy, zaskarbianie sobie u niego
szczególnych względów, sympatii itp. Rozbudowany system kontaktów z czytelnikami, swoistego rodzaju stanie po ich stronie na
przekór rodzicom i wychowawcom poprzez wytworzenie się silnych
więzi z odbiorcą ułatwia oddziaływanie na młode, nieukształtowane
jeszcze umysły. Właśnie dlatego szkoła w młodzieżowych czasopismach rozrywkowych przedstawiana jest jako instytucja stojąca na
przeszkodzie możliwości dobrej rozrywki. „Staraliśmy się naprawdę!
Tańczyliśmy o brzasku dookoła wielkiego ogniska. Uruchomiliśmy
wszystkie kontakty z szamanami doktoryzowanymi w zakresie zatrzymania czasu. na nic to. Zaraz musicie ruszyć do budy. Ale spróbujcie poszukać w tym pozytywów. Spotkacie kumpli z klasy, przez
cały wrzesień będziecie opowiadać sobie wrażenia z wakacji…”32
można przeczytać we wstępniaku do czasopisma POPCORN.
Fragmentacja polega natomiast na wybiórczym ukazywaniu rzeczywistości, pomijane są te aspekty, które nie odpowiadają manipulatorowi. Długotrwałe stosowanie tej techniki doprowadza do
dezorientacji osób oraz całych społeczeństw w sprawach bardzo istotnych. W młodzieżowych mediach prowadzi do zawężenia obszaru
zainteresowań oraz kształtowania stylu życia w oparciu o np. wzorce
czerpane z życia idoli kultury masowej. Jak wspomniano wcześniej
dlatego też wstrzemięźliwość w kwestiach seksualnych w młodzieżowych mediach rozrywkowych praktycznie nie występuje. Chociaż
często poruszana jest tematyka związków, to pomijana jest odpowiedzialność oraz zakładanie rodziny. Kwestie sfery nadprzyrodzonej nie
występują w ujęciu innym niż ezoteryka np. poprzez dodawanie do
pism różnego rodzaju dodatków, jak talizmany itd. oraz obowiązkowe
występowanie działu z horoskopami.
Analiza słów używanych w młodzieżowych mediach rozrywkowych w kategoriach odczuciowych udowadnia, że treść dotyczy głównie spraw przyjemnych, wprawiających człowieka w dobry nastrój33.
Słowo „miłość” nie odnosi się do sfery duchowej lub uczuciowej,
32 POPCORN nr 9/2012 s. 1.
33 M. Ejsmont, B, Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2010, s. 188.
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zazwyczaj dotyka jedynie sfery fizycznej. Wybór partnera lub partnerki przedstawiany jest tam, jak poszukiwanie dodatku do kreacji
lub sposób na poprawienie sobie samooceny. Dodatkowo promuje
się wizerunek mężczyzny jako prymitywnego samca, który musi
pozostawać w relacji intymnej ze swoją partnerką, ponieważ nie
może zapanować nad popędami. Według młodzieżowych czasopism
rozrywkowych związki, w które wchodzą odbiorcy powinny mieć
przede wszystkim podtekst erotyczny. Seks staje się wyznacznikiem
samorealizacji i kreatywności, a także efektem popularności. Nie
ma w nim odpowiedzialności, ani nawet właściwie pojętej miłości.
Wstrzemięźliwość nie występuje. Im dziewczyna lub chłopak bardziej
popularny, tym więcej spojrzeń przyciąga i ma więcej partnerów
seksualnych.
Tematyka szkoły i edukacji praktycznie nie jest poruszana w ujęciu
innym niż żartobliwe.
Niezwykle jednorodne przedstawianie tematów obecnych w młodzieżowych czasopismach rozrywkowych sprawia, że horyzonty ich
odbiorców nie poszerzają się. Wyznacznikiem jakości życia mogą
stać się: życie gwiazd i kwestie erotyczne. Infantylizacja treści, brak
wprowadzania w świadomość odbiorców nowych zagadnień oraz
niezwykle prosty język stosowany w tych czasopismach, nie prowadzi
do rozwoju odbiorców. Płaszczyzna wychowawcza obecna w mediach
rozrywkowych staje się antynomią wychowania, a promowane treści
mogą doprowadzić jedynie do siania zgorszenia. Takie wytwarzanie
konsumpcyjnego społeczeństwa ma na celu wychowanie teraźniejszych odbiorców rozrywkowych czasopism młodzieżowych na przyszłych odbiorców i czytelników pism równie infantylnych czasopism
kierowanych już do dorosłych.
Według Joanny Papuzińskiej istnieją trzy funkcje prasy dziecięcej
i młodzieżowej: kształtowanie poglądów i postaw odbiorcy, bezpośrednie wyzwalanie aktywności czytelnika oraz zaspokajanie bieżących potrzeb wychowawczych34. Natomiast wg Bolesława Niemierko
media mają wartość pedagogiczną, gdy pod ich wpływem rozwój
34 J. Papuzińska, Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Warszawa 1972, s. 56.
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konkretnego człowieka odbywa się w kierunku wartości społecznie
aprobowanych35. W związku z płynącym z postmodernizmu postulatem relatywizmu moralnego oraz zmianą stylów życia i ideałów
wychowania niektórzy badacze akcentują pluralizm współczesnego
społeczeństwa poprzez wysuwanie teorii jakoby współcześnie należało mówić o socjalizacyjnych funkcjach prasy młodzieżowej, ponieważ pojęcie to jest znacznie szersze36. Jednak socjalizacja jako proces
mający na celu przygotowanie do późniejszego pełnienia określonych ról społecznych nie może przebiegać w oderwaniu od wartości
nadrzędnych. Proces ten musi uwzględniać dobro wychowanka lub
odbiorcy młodzieżowych mediów rozrywkowych. Tymczasem wychowanie odbiorców młodzieżowych czasopism rozrywkowych ma na
celu głównie stworzenie przyszłych odbiorców i czytelników równie
infantylnych czasopism kierowanych już do dorosłych. Młodzieżowe media rozrywkowe odgrywają istotną rolę w całym systemie
prasowym, ponieważ wyrabiają w odbiorcy nawyk kupowania oraz
czytania (lub przeglądania) prasy, a także przygotowują go również
do szukania określonych treści37. Przygotowany lub raczej urobiony
w ten sposób rynek zbytu nastawiony jest na niskie wartości.
Pozornie kształtowanie poglądów i postaw odbiorcy, bezpośrednie wyzwalanie aktywności czytelnika oraz zaspokajanie bieżących potrzeb wychowawczych, czyli funkcje prasy młodzieżowej
są wypełniane przez media rozrywkowe. Jednak wartości obecne
w młodzieżowych mediach rozrywkowych podyktowane są zasadami
pełnego relatywizmu moralnego i oderwane od wielkiego autorytetu
Kościoła katolickiego. Zdają się nie uwzględniać faktu, iż młodzież
w procesie wychowania potrzebuje pomocy osób już ukształtowanych, które przeprowadzą ją przez burzliwy okres wieku dorastania.
35 B. Niemierko, Jak badać pedagogiczną wartość mediów?, w: W. Strykowski (red.),
Media a edukacja, Poznań 1998, s. 185.
36 M. Ejsmont, B, Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2010, s. 56.
37 M. Lisowska-Magdziarz, Barbie wyrusza do pokonsumpcji (i nie ma przy sobie
gotówki). Trening postaw konsumpcyjnych w magazynach ilustrowanych dla dzieci,
w: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Kraków
2006.
| 135 |

Michał Konrad Małek

Nawet z uwzględnieniem żądań pluralizmu społecznego nie można
uznać, że treści tych periodyków zawierają w sobie materiał wychowawczy. Wzory i treści tam prezentowane nie przyczyniają się do
integralnego rozwoju odbiorców. Wreszcie, aby uznać wychowawczy
charakter młodzieżowych mediów rozrywkowych należałoby przyjąć,
że w zdrowo rozumianym wychowaniu mogą być obecne techniki
manipulacji. Wychowanie jest procesem, który musi prowadzić do
wszechstronnego oraz integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Osoba
wychowanka i jego dobro stanowią główny przedmiot wychowania.
Oprócz prasy wielkim rynkiem młodzieżowych mediów rozrywkowych są media audiowizualne. W telewizji publicznej występują
tylko nieliczne programy kierowane do młodzieży, większość z nich
posiada charakter edukacyjny. Największym medium młodzieżowym o charakterze rozrywkowym jest stacja MTV (skrót od Music
Television). Chociaż stacja należąca do MTV Networks w teorii jest
stacją muzyczną, to obecnie muzyczne teledyski stanowią jedynie
część ramowego programu. Obecne są publicystyczne programy
dotyczące głównie stylów ubioru i nowinek z życia gwiazd muzyki
pop. Oprócz tego obecne są prymitywne programy o charakterze
komediowym takie jak np. serial Jackass (z angielskiego osioł, bałwan). Ten program rozrywkowy stanowi serię różnorodnych, często
niebezpiecznych i niezwykle obrzydliwych popisów grupki aktorów.
Jego popularność sprawiła, że nakręcono dwie kinowe wersje: Jackass – świry w akcji” oraz „Jackass Number Two”. Dodatkowo na
kanwie popularności serialu powstały inne programy tego typu, takie
jak „Wildboyz”. W programie obecne były wątki masochistyczne
oraz okaleczanie ludzi – bohaterowie często występowali razem ze
zwierzętami i wprost prowokowali je do agresywnych zachowań.
Na antenie pokazywano ponadto sceny, które powinny wywołać
obrzydzenie we wszystkich normalnych odbiorcach, obecne były
motywy picia wydzielin ciała zwierząt oraz ludzi, fekalia i triki mogące spowodować kalectwo. Przed każdym odcinkiem emitowano
informację o niebezpieczeństwach mogących grozić naśladowcom
treści zamieszonych w programie. Jednak na całym świecie powstały
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młodzieżowe grupy naśladowców aktorów, które umieszczały swoje
filmy w Internecie.
MTV emituje ponadto różne programy animowane takie jak np.
kontrowersyjni Przerysowani (Drawn Together), często obrazoburczy
South Park czy Happy Tree Friends. Te seriale animowane kierowane
są do widzów dorosłych. Bohaterami program Happy Tree Friends
(w polskim tłumaczeniu dostępny jako „Przyjaciele z wesołego lasu”)
jest grupka zwierzątek, konwencja rysowania wydaje się być niezwykle infantylna i przeznaczona dla najmłodszych, jednak fabuła
każdego odcinka (a raczej krótkiej animacji) polega na wciągnięciu
bohaterów w ciąg przyczynowo – skutkowy, który doprowadza do
niezwykle krwawych i bolesnych śmierci części lub wszystkich bohaterów. Pomiędzy poszczególnymi częściami nie ma ciągłości logicznej,
ponieważ bohaterowie, którzy giną w jednym filmie są obecni w kolejnych. Nie występują dialogi, dźwięki wydawane przez postaci to
głównie wrzaski przerażenia i bólu, a wszystkie słowa wypowiadane
w programie są niewyraźne. Bohaterem, którego można najłatwiej
zrozumieć jest Lumpy – niebieski łoś, który w jednym z odcinków
na skutek przygniecenia przez drzewo odcina sobie nogę siekierą.
Jedna ze scen pokazuje, jak bohater kruszy sobie kość przy użyciu
kamienia, potem kadr oddala się i widz dowiaduje się, że niezdarny
bohater wybrał złą kończynę. W ostatniej scenie płaczący Lumpy
rozpoczyna amputację drugiej nogi przy użyciu spinacza biurowego.
Oprócz tego na MTV istnieje cała seria różnorodnych programów
typu reality show. Należy wyliczyć m.in. Wanna Come In? Zakochaj
się w Tili Tequili, Zakochaj się w Rikki i Vikki, Paris Hilton – kumpela
na zabój oraz Szał Ciał.
Wanna Come In? to specyficzny program reality show, w którym
główny bohater – niepewny siebie chłopak poinstruowany przez
specjalnego trenera, idzie na randkę. Jego celem jest poprowadzenie
spotkania towarzyskiego tak, aby na koniec programu być zaproszonym do domu dziewczyny (lub innego chłopaka, w programie często
pojawiały się wątki dewiacji). W trakcie randki uczestnikowi spotkania przydzielane są określone zadania, wykonanie ich powoduje, że
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zdobywa dodatkowe pieniądze. Jeśli wygra program razem z trenerem
zyskuje całą pulę.
Uczestnicy programu „Zakochaj się w Tili Tequili” to 16 heteroseksualnych mężczyzn oraz 16 homoseksualnych kobiet. Wykonując
różnego rodzaju upokarzające zadania np. jedzenie surowych organów zwierząt, mają za zadanie wkupić się w łaski i zdobyć „miłość”
głównej bohaterki programu, amerykańskiej modelki i blogerki, rzekomo biseksualnej Tili Tequili. Serial był tak popularny, że doczekał
się wydania drugiej edycji.
Na jego kanwie powstał również program „Zakochaj się w Rikki
i Vikki”, w roli głównych bohaterek wystąpiły biseksualne bliźniaczki Erica Mongeon i Victoria Mongeon. Chociaż liczba uczestników wyniosła 12 mężczyzn i 12 kobiet, to poszczególne zadania,
jak i sama fabuła nie różniła się zbytnio od „Zakochaj się w Tili
Tequili”. W większości odcinków miedzy uczestnikami dochodziło
do znacznych sporów, kłótni i obelżywych uwag.
Promowane zjawiska to: seks bez zobowiązań, brak poczucia
własnej wartości oraz swoisty rodzaj kultu jednostki, polegający na
wykonaniu każdego zadania głównej bohaterki lub bohaterek programu. W tych programach surowo piętnowano jedynie bezpośrednią
napaść fizyczną na drugiego uczestnika oraz każdą formę krytyki
upodobań seksualnych osób biseksualnych oraz homoseksualnych.
Programy tego typu promują wśród młodzieży dewiacje seksualne
oraz sytuacjonizm moralny.
„Paris Hilton – kumpela na zabój” to kilkusezonowy program
reality show. Główną bohaterką jest tytułowa amerykańska celebrytka
Paris Hilton. W każdej edycji eliminuje uczestników programu: heteroseksualne kobiety i homoseksualnych mężczyzn, aby w rezultacie
wybrać jednego, który stanie się jej „najlepszym przyjacielem”
Uczestniczkami programu „Szał ciał” są kobiety, które muszą przewidzieć jak trzech mężczyzn oceni poszczególne partie ich ciała. Jeśli
odgadną ocenę, zdobywają pieniądze. Na koniec programu kobiety
muszą przewidzieć w jakiej kolejności pod względem atrakcyjności
fizycznej uszeregują się mężczyźni. Popularność programu sprawiła,
że doczekał się nawet edycji polskiej.
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W nowszych programach reality show typu „Ekipa z New Jersey” nie występuje żaden cel. Ich bohaterami jest grupa ludzi, którzy
spędzają wakacje na przygodnych kontaktach seksualnych oraz imprezach. Program ten zdobył ogromną popularność, wydano kilka sezonów oraz różnych wersji w tym wersję Polską „Ekipa z Warszawy”.
Jego uczestnicy stali się celebrytami i idolami młodzieży.
Programy reality show nadawane na MTV niszczą godność ludzką,
ponieważ pokazują uczestników jak pewnego rodzaju towar, który
eliminuje się z programu, jeśli nie pasuje głównemu bohaterowi.
Już ta pobieżna analiza uwidacznia ogromną ilość treści seksualnych. Aby mogła wystąpić przyjaźń damsko – męska koniecznie
jedna ze stron musi być homoseksualna, w przeciwnym razie koleżeństwo musi przerodzić się w niezobowiązujące kontakty seksualne. Wreszcie związki homoseksualne przedstawiane są na równi
z heteroseksualnymi.
Należy zaznaczyć, że specyficznie wygląda w nich również rola
kobiet. Z jednej strony promowanie jest postawa „kobiety wyzwolonej”, jako lepszej od tradycyjnego modelu ról społecznych, z drugiej
zaś przydatność kobiety uzależniona jest od wyglądu fizycznego. We
wszystkich nich dominuje spojrzenie utylitarne, losy poszczególnych
osób uzależnione są od kaprysów głównych bohaterów.
Tytułowi bohaterowie otaczani są kultem, atmosferę tę potęguje
scenografia np. Paris Hilton dokonując selekcji uczestników siedzi na
znajdującym się na podwyższeniu tronie, w dłoni ściska coś na kształt
berła. Uczestnicy stoją niżej niż ona, do ostatnich chwil nie wiadomo,
kto odpadnie, a kto będzie mógł grać dalej. Jeśli jakiś z uczestników
obrazi ją, pozostali są oburzeni i przerażeni. W następnych odcinkach
dochodzi do niszczenia jego wizerunków np. obrzucano farbą zdjęcie
gracza. Również poszczególne zadania są upokarzające np. jedzenie
surowych organów zwierząt. Uczestnicy zachęcani są do niezdrowej
rywalizacji, istnieje donosicielstwo. Między graczami nie ma żadnego
poczucia solidarności lub postawy braterstwa. Nagradzane są jedynie
najgorsze zachowania. Dobre wzorce w tych programach w ogóle nie
istnieją, moralność jest ośmieszana, a całe życie kreowane jest na grę,
w której nie ma żadnych reguł.
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Niektóre z programów emitowanych w młodzieżowych mediach
rozrywkowych posiadają oznaczenia informujące, że treści w nich
zawarte, nie są odpowiednie dla osób niepełnoletnich. Dowodzi to
tezy o infantylizacji dorosłych i całej kultury38. Jednak sama konwencja danej stacji jak np. MTV poprzez treści stanowiące mieszankę
muzyki popularnej, plotek z życia gwiazd i programów, w których
bohaterami są ludzie młodzi zdaje się celować właśnie w niedojrzałego
odbiorcę. Wiadomo, że starsze dzieci chętniej wybierają programy
przeznaczone nie dla ich grupy wiekowej39. Nawet dla dorosłych
osób programy, które wyżej przedstawiono niosą zagrożenia, dla
młodego odbiorcy z nieukształtowanym krytycznym podchodzeniem
do przekazów medialnych, ryzyko jest tym większe. Programy tego
typu w istotny sposób pobudzają zainteresowanie kwestiami erotycznymi, dodatkowo promują negatywne wzorce. Istnieje uzasadnione
podejrzenie, że ekspozycja na tego typu treści doprowadza do uniewrażliwienia odbiorcy na problemy otaczających ludzi, zwiększa odczuwanie leku oraz powoduje szybsze rozpoczęcie życia seksualnego
względem wcześniejszych pokoleń40. Największym zagrożeniem jest
niewątpliwie ryzyko przyjęcia lansowanych przez rozrywkowe media
młodzieżowe systemów wartości.
W młodzieżowych mediach rozrywkowych dziwny jest też wizerunek rodziny. W programie „Made” bohaterem każdego odcinka
jest nastolatek, który w istotny sposób pragnie zmienić swoje życie.
Rodzice zwykle są antypatyczni, zazwyczaj nie wierzą, że ich dziecku
uda się zmienić negatywne nawyki.
Bardzo rzadko również pokazywane są rodziny pełne. Każda edycja programu „Nastoletnie ciąże” i „Nastoletnie matki” opowiada
o nastolatkach, które zaszły w ciąże. W podsumowaniu poszczególnych edycji prowadzący wypytuje bohaterki o formy antykoncepcji,
38 M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych, w: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów
i konsumpcji, Kraków 2006.
39 M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2005, s. 294.
40 Tamże, s. 313.
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które dla siebie wybrały. Program najbardziej aprobuje „najodpowiedzialniejsze” młode matki i nastolatki, które wybrały antykoncepcję
hormonalną. Serial ten pokazuje negatywne następstwo kontaktów
seksualnych rozpoczętych w młodym wieku, ponieważ uwidacznia
ciężką sytuację życiową młodych matek, problemy ze skończeniem
szkoły średniej itd., jednak nie promuje wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej. Pomijanie tych istotnych wartości wydaje się nie być
spójne, ponieważ celem programu jest zniechęcenie młodzieży do
wczesnego rodzicielstwa. Brak komentarza narratora powoduje, że
młody widz nie może właściwie ocenić przedstawianych wydarzeń.
W MTV podobnie jak w młodzieżowych czasopismach rozrywkowych prawie nie występuje tematyka sfery nadprzyrodzonej w ujęciu
innym niż ezoteryczne. Przymiotniki religijny, uduchowiony zarezerwowane są tam głównie dla nowych grup religijnych o charakterze
synkretycznym. Chrześcijaństwo w najlepszym razie traktowane
jest jak coś infantylnego (w programie „Paris Hilton – kumpela na
zabój” jedna z uczestniczek powiedziała, że nie chciałaby brać udziału
w orgii seksualnej, ponieważ bałaby się, że pójdzie do piekła. Sytuacja
została przedstawiona tak, aby wymienioną bohaterkę ukazać jako
niezwykle infantylną.)
Biorąc pod uwagę sposoby finansowania młodzieżowych mediów
rozrywkowych logiczny jest brak w nich jakichkolwiek wartości podstawowych, do których specjaliści zaliczają m.in. wartości chrześcijańskie oraz wartości patriotyczne41. Deprecjonowanie tych wartości
oraz promowanie postaw przeciwnych takich jak: moralności antychrześcijańskiej oraz postawy kosmopolitycznej rzutuje wyraźnie na
całym procesie wychowawczym. Zjawisko to osiąga rangę wielkiego
problemu pedagogicznego naszych czasów i z pewnością wymaga
wypracowania odpowiednich modeli wychowawczych w celu przezwyciężenia tego kryzysu. Należy przypomnieć sobie, że wychowanie
jest procesem, który wprowadza człowieka w świat wartości. W mediach kierowanych do młodzieży znów muszą zagościć wartości
poważne, których przekazywanie i promowanie będzie miało na celu
41 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 124.
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dobro odbiorców danego przekazu, a nie jedynie pozyskanie nowych
zwolenników dla określonych treści i płytkich idei.
Jednym z czynników obecnych we wszystkich młodzieżowych mediach rozrywkowych jest zjawisko homogenizacji tzn. mieszania się
różnorakich elementów kultury, z których powstaje coś na kształt lekkostrawnej „papki” w celu łatwiejszego przyswojenia przez odbiorców.
Zjawisko to może przybierać różnorodne postaci. W młodzieżowych
czasopismach rozrywkowych to np. reklamowanie książki Korczaka,
tuż przy filmach opowiadających o miłostkach nastolatków. W mediach audiowizualnych to przede wszystkim popularne adaptacje
muzyki klasycznej czy występowanie filmów poważniejszych opowiadających o ciężkim życiu zaraz po lub przed filmami komediowymi.
Skutkiem homogenizacji jest stopniowe zacieranie się hierarchii
wartości42. Homogenizacja stanowi kolejną antynomię na drodze
wychowania, które można rozpatrywać także jako wprowadzanie
w świat wartości. Kolejnym zagrożeniem jest przeżywanie przez
odbiorców na równi elementów niskiej i wysokiej kultury, a także
mylenie imitacji z oryginałem.
Młodzieżowe media rozrywkowe nie posiadają w sobie treści,
które ułatwią ich odbiorcom rozumienie specyficznego kodu kulturowego. Chociaż występuje w nich typowo postmodernistyczna
pochwała różnorodności, to wszelkie treści są silnie ujednolicone.
Za ich pośrednictwem odbiorca nie pozna bogactwa dziedzictwa
narodu polskiego, ani żadnego innego państwa, ponieważ media te
nie dotykają tak istotnych zagadnień. Opisują głównie występujące na
całym świecie zjawiska kultury masowej, stanowią swoistą apoteozę
głupoty i wszelkiego rodzaju negatywnych zjawisk. Nie szanują różnic
kulturowych, ponieważ według nich żadna kultura poza popularną
nie istnieje.
Powyższa analiza nie byłaby pełna bez uwzględnienia czynnika
wzorców przekazywanych w reklamach. Reklamy również stanowią
pewną płaszczyznę wychowania i przekazują zazwyczaj negatywne
42 A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 55-56.
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wzorce zachowań43. Młodzież narażona jest na demoralizujące treści
poprzez umieszczanie w adresowanych do nich mediach np. nieodpowiednich reklam środków antykoncepcyjnych, suplementów
diety stosowanych w antykoncepcyjnej kuracji hormonalnej oraz
wielką ilość podtekstów erotycznych. Treści te nie są odpowiednie
dla młodzieży, stanowią wprost trening postaw konsumpcyjnych44.
Wielkim ryzykiem jest fakt, iż reklama chociaż jest kierowana do
dzieci i młodzieży emitowana jest jedynie w celu komercyjnym45.
Podsumowując zarówno w drukowanych, jak i audiowizualnych
mediach rozrywkowych występuje przekaz określonych postaw. Ich
oddziaływanie można rozpatrywać jako wychowawcze tylko w oderwaniu od dobra wychowanka. Określone style i wzorce zachowań
w nich promowane, w istotny sposób muszą przyczyniać się do postępującego kryzysu rodziny i przyśpieszać erozję wartości chrześcijańskich oraz humanistycznych w życiu młodego pokolenia. Przekaz
ten nastawiony jest głównie na kreowanie rynku zbytu dla określonych magazynów kierowanych do dorosłych osób oraz wyrabianie
w odbiorcach postaw konsumpcyjno-utylitarnych. W porównaniu
do mediów drukowanych – w audiowizualnych występują wyraźne
oznaczenia o nieodpowiednich dla młodzieży treściach. Jednak sama
linia programowa danych stacji kierowana jest właśnie do młodzieży,
w jasny sposób zachęca to ją do oglądania nieodpowiednich dla niej
programów. Media audiowizualne i drukowane mają niemalże koleżeński stosunek do swoich odbiorców, stojąc w przeciwieństwie do
całego procesu wychowania.
Powyższa analiza uwidacznia, że przekaz określonych idei,
wzorców i zachowań odbywający się w młodzieżowych mediach
rozrywkowych nie może być rozpatrywany inaczej, jak w kluczu
43 M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, Wartości, Wychowanie, Kraków 2005, s. 310.
44 M. Lisowska-Magdziarz, Barbie wyrusza do pokonsumpcji (i nie ma przy sobie
gotówki). Trening postaw konsumpcyjnych w magazynach ilustrowanych dla dzieci,
w: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Kraków
2006.
45 E. Sanecka, Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży,
„Kultura-Media-Teologia”, 2013 (13) nr 3, s. 25.
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antywychowania. Bezrefleksyjny charakter tych mediów tylko przyśpiesza proces przyswajania i asymilacji antywartości, które podawane są odbiorcy jako lepsze od prawdziwych wartości.
Co ważne media młodzieżowe media rozrywkowe wykorzystują
podatność młodzieży na przyswajanie propagowanych wzorców, która
została opisana w pierwszej części niniejszej pracy. Nieprzestrzeganie cech psychologicznych młodzieży, a nawet wykorzystywanie ich
do propagowania antywychowania stanowi jasne godzenie w dobro
własnych odbiorców. Z tego powodu konieczne jest przedsięwzięcie
określonych działań, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym
następstwom odbioru młodzieżowych mediów rozrywkowych.
Młodzieżowe media rozrywkowe z pewnością będą stanowiły wielkie wyzwanie dla katechetyki, pedagogiki mediów i pedagogii. Aby
przeciwdziałać roli, którą pełnią we współczesnym świecie, konieczne
jest zaangażowanie nie tylko wychowawców, ale przede wszystkim
rodziny i samych odbiorców np. poprzez regularne zajęcia z edukacji
medialnej, które pozwolą im zrozumieć rolę tych mediów w procesie
kształtowania osobowości oraz wyrobią krytyczny stosunek do ich
przekazów.
3. Implikacje katechetyczne
Refleksja dokonana w poprzednim punkcie uwidacznia, że młodzieżowe media rozrywkowe propagują postawy moralności antychrześcijańskiej. Z tego powodu konieczne jest zaangażowanie
Kościoła katolickiego w przeciwdziałanie ich znacznemu wpływowi
na młodzież.
Niezależnie od środowisk i ich ideowych przekonań postuluje się
o powrót do świadomego wychowywania młodzieży. Ma to związek z chaosem moralnym w demokratycznych społeczeństwach46.
Wzrastająca przestępczość nieletnich, alkoholizm, narkomania, pornografia, w tym dziecięca, grupy przestępcze i agresywne zachowanie młodzieży to najbardziej widoczne przejawy niemocy dorosłych
46 S. Wielgus, O odrodzenie wychowania, [w:] Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 49.
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i klęsk wychowawczych. Mimo ogromnych nakładów finansowych
i społecznych wysiłków sukcesy wychowawcze sa we współczesnych
czasach o wiele mniejsze, niż kiedyś. Sytuacja ta dotyczy rodziny,
szkoły, placówek wychowawczych. Obniżył się również stan wiedzy
uczniów, co czyni ich podatnymi na każdy atrakcyjny przekaz, niekoniecznie zawierający pozytywne treści. Bp Wielgus podaje, że w wielu
publikacjach specjalistów zajmujących się tematyką wychowania
pojawia się przekonanie, że 50% młodzieży z krajów zachodnich ma
bardzo niską świadomość różnicy między moralnym dobrem i złem47.
Postępująca degeneracja moralna młodego pokolenia jedno ze swoich źródeł może mieć właśnie w mediach rozrywkowych, które jak
wykazano w poprzednim punkcie stanowią przeszkodę w procesie
wychowania poprzez propagowanie antywzorców.
Społeczeństwa muszą dołożyć wszelkich starań, aby wyjść z tego
kryzysu. działania szkoły i rodziny powinny zostać uzupełnione o dobre, moralne instytucje, przede wszystkim Kościół oraz organizacje,
stowarzyszenia i media. „Jeżeli w tych wszystkich instytucjach będą
panowały dobre prawa i obyczaje, to ich wpływ na kształtowanie się
dobrych moralnie postaw młodych ludzi będzie bardzo znaczący (…)”48.
Młody człowiek powinien mieć potrzebę czynienia dobra i akceptować wewnętrznie takie ideały, które niosą za sobą godność moralną.
Młodzieży należy przekazywać moralne postawy i wartości. Jeżeli
twórczo nie włączą się rodzice, nauczyciele i wychowawcy w proces
kształtowania osobowości wychowanków, to staną się oni podatni
na wpływy mediów i wtedy to komercyjne media będą kształtowały
przekonania młodzieży zarówno w wymiarze osobowym, jak i społecznym. Jeśli jednak media będą kierowały się jedynie kryterium
zysku to w dalszym ciągu ich działalność będzie można uznać za antywychowawczą. Młodzieży należy przekazywać wartości, które ją uodpornią na zło świata, w tym również na przekazy medialne. Ważną
rolę mogą odegrać tu katecheci i skutecznie przeciwdziałać antywychowawczemu wymiarowi rozrywkowych mediów młodzieżowych.
47 Tamże, s. 51.
48 Tamże, s. 62.
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Należy uwzględnić tu, że szkolne lekcje religii jak żaden inny przedmiot szkolny dotyczą płaszczyzny wychowania i kształtowania odpowiednich postaw.
Wydaje się właściwe, aby działania katechetyczne i duszpasterskie,
których wdrożenie pozwoli przeciwdziałać antywychowawczemu
wymiarowi młodzieżowych mediów rozrywkowych skupiły się na:
– działaniach skierowanych do rodziców i wychowawców
– działaniach skierowanych do młodzieży i dzieci
– tworzeniu alternatywnych wobec antywychowawczych młodzieżowych mediów rozrywkowych
Walory wychowawcze katechezy są bardzo duże. Od umiejętności
nauczyciela i znajomości zagrożeń jakie niesie współczesna cywilizacja
zależy skuteczność kształtowania postaw. Aby ten cel osiągnąć bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, ponieważ bez niej działania
katechetyczno-duszpasterskie są mało skuteczne49. Działania nakierowane na rodziców i wychowawców powinny obejmować stopniowy
wzrost kompetencji z dziedziny medioznawstwa i zwracanie ich uwagi
na określone problemy. Bardzo często rodzice nie są świadomi, treści
jakie obecne są w mediach które odbierają ich dzieci. Kolorowe, infantylne okładki czasopism lub oprawa programów telewizyjnych sprawia
że uważają, że ich dzieciom nie może stać się krzywda. Współpraca
z rodzicami powinna dotyczyć wszystkich poziomów edukacyjnych,
może ona objąć: rozmowy, ale również zapraszanie na organizowane
uroczystości szkolne. Dzięki takiej współpracy możliwe jest stworzenie
autentycznego środowiska wychowawczego, co jest warunkiem każdego
wychowania, głównie religijnego50.
Z całą pewnością katecheta może znaleźć miejsce, by apelować
do rodziców i uświadamiać im zagrożenia postmodernizmu. Wobec
braku edukacji medialnej w szkołach warto wykorzystać możliwość
spotkań z rodzicami, by zaznajamiać ich z jej elementami. W edukacji
medialnej należy widzieć realną odpowiedź na zagrożenia mediów.
49 R. Czekalski, Konieczność współpracy katechetów z rodzicami, [w:] Katecheza
wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 138.
50 Tamże, s.
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Warto by ją prowadzić dwutorowo – edukować uczniów i rodziców.
Warto również podzielić się wiedzą medioznawczą z nauczycielami.
W szkole powstała luka, bowiem edukacja medialna nie została wprowadzona do programu nauczania. Młodzi ludzie muszą borykać się
sami z zalewem manipulowanych treści, rodzice często nie wiedzą
co czytają i czym się zajmują ich dzieci. Pomóc w odnalezieniu właściwego systemu wartości może właśnie katecheta.
Ponieważ w Polsce nie wdrożono edukacji medialnej jako oddzielnego przedmiotu szkolnego, młodzież jest szczególnie narażona na
antywychowawcze oddziaływanie mediów. Kościół katolicki jako inicjator wychowania i kształtowania właściwych postaw wobec mediów
powinien wdrożyć szeroko zakrojone działania edukacyjno-medialne.
Zdaniem specjalistów zajęcia z edukacji medialnej mogą prowadzić
odpowiednio przygotowani katecheci51.
Uwagę uczniów powinno się skupiać na istotnych treściach wiary.
Poprzez uświadamianie należy wyrabiać w nich właściwą antropologię i świadomość godności, którą ma człowiek. Ponieważ zostały
określone umiejętności i sprawności jakie katechizowany powinien
osiągnąć, katecheza włącza się w dzieło kształtowania i wychowywania osoby. W „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim” (Gravissumum educationis) została podkreślona konieczność integralności
wychowania. Założenia szkolnych lekcji religii reagują na te zalecenia,
aby wspomagać dzieci w harmonijnym rozwoju zarówno fizycznym,
jak i intelektualnym i moralnym. Dopomaga w rozwoju duchowym
i społecznym. Obecne czasy są szczególnie trudne i często z założenia antywychowawcze. Trafnie ocenia je bp Wielgus pisząc, że
cechą współczesności jest „kompletny relatywizm poznawczy i moralny; skrajny, nieliczący się z dobrem wspólnym, indywidualizm;
praktyczny materializm; konsumpcyjny nieopanowany utylitaryzm
(…)”52. Szczególnie dużo zła przynosi absolutyzowanie własnej
51 A. Lewek, , Kościół a mediokracja w Polsce, „Kultura-Media-Teologia”, 2010 (2)
nr 2, s. 17
52 S. Wielgus, Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań ideowych, „Miesięcznik
Pasterski Płocki” 86 (2001) 12, s. 549.
| 147 |

Michał Konrad Małek

wolności i swoista demagogia propagowana przez media masowe, że
człowiek ma prawo do całkowitej swobody działań i wyborów w myśl
hasła „róbta co chceta”. Można i należy wykorzystywać elementy
lekcji religii, aby kształtować i wpływać na wybory młodych ludzi.
Współcześnie rodzice bardzo często wychowanie zrzucają całkowicie
na szkołę, jednocześnie przyjmując wobec niej postawę roszczeniową.
W zasadzie zanika współpraca rodziny, domu i szkoły. Jednocześnie badacze wykazali, że mocny chrześcijański wpływ rodziny na
dziecko powoduje, iż takie cechy jak samoświadomość, zaufanie,
rozsądek, społeczny optymizm i aktywny instynkt twórczy stają się
wyraźne53. Ideały chrześcijańskie, życie według Bożych przykazań,
miłość do Boga, stają się skutecznym lekarstwem na współczesny
ateizm. Pozwalają przede wszystkim na wychowanie godnego, moralnego człowieka, który potrafi dokonywać właściwych wyborów.
Dlatego niezależnie od celów nauczania religii i katechezy powinno się
wykorzystywać choć część lekcji, by reagować na współczesne zagrożenia i uczulać na nie młodzież. Można również reagować w sposób
pozytywny, wykorzystywać pewne obszary, aby promować wartości
i uczyć dokonywania właściwych wyborów. Młodemu człowiekowi
można sugerować dobór lektury, w krytyczny sposób dyskutować nad
niektórymi programami telewizyjnymi, by uwypuklić ich prawdziwy
sens. Nawet można znaleźć czas, by odnosić się do wzorców osobowych, czy raczej antywzorców obecnych w mediach. Wydaje się, że nie
jest właściwe udawanie, że nie ma problemu pism w rodzaju „BRAVO
GIRL”, natomiast wykazywanie płytkości zawartych tam tekstów
uwrażliwi odbiorcę na tego rodzaju media. Podobnie porzuconymi
przez rodziców dziedzinami są: wpływanie na kształtowanie postaw
politycznych i kształtowanie przekonań religijnych oraz światopoglądowych. Aby proces wychowania był skuteczny musi w harmonijny
sposób uwzględniać cały rozwój człowieka, zarówno fizyczny, jak
i intelektualny. Również rozwój emocjonalny, moralny i społeczny.
Te wszystkie obszary działań są uwzględnione w trakcie szkolnych
53 S. Wielgus, O odrodzenie wychowania, [w:] Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 64.
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lekcji religii. Tym samym istnieje pełna możliwość, by w odpowiedni
sposób wpływać na rozwój młodego człowieka i przeciwdziałać antywychowawczemu wymiarowi mediów młodzieżowych.
Konieczne jest również tworzenie alternatywnych wobec antywychowawczych rozrywkowych mediów młodzieżowych. Jak wykazano
bowiem w artykule media posiadają bardzo silne oddziaływanie
na młodych ludzi i z tego powodu wspaniale nadają się jako pomoc
w wychowaniu. Tylko dobre media nakierowane na wzrost godności
odbiorcy pozwolą samym mediom realizować swoje powołanie.
Wnioski:
1. Rozrywkowy charakter mediów ułatwia odbiorcom przyswajanie
w sposób bezrefleksyjny występujących tam treści.
2. Wartości obecne w młodzieżowych mediach rozrywkowych oraz
techniki manipulacji w nich stosowane są podyktowane zasadami
pełnego relatywizmu moralnego i wiążą się z kreowaniem rynku
zbytu dla określonych mediów kierowanych do dorosłych i wyrabiania w odbiorcach postaw konsumpcyjno – utylitarnych.
3. Młodzieżowe media rozrywkowe wykorzystują cechy psychiczne
adresatów w celu promocji występujących w nich antywychowawczych postaw.
4. W młodzieżowych mediach rozrywkowych nie występuje promowanie wartości podstawowych (chrześcijańskich i patriotycznych),
zamiast tego promuje się postawę kosmopolityczną i moralność
antychrześcijańską.
5. Młodzieżowe media rozrywkowe stanowią antynomię wychowania.
6. Działania katechetyczno-duszpasterskie powinny być ukierunkowane na przeciwdziałanie antywychowaniu płynącemu z młodzieżowych mediów rozrywkowych.
Streszczenie:
Rozrywkowy charakter mediów młodzieżowych sprawia, że ich odbiorcy
przyjmują w sposób bezrefleksyjny występujące tam, silnie zideologizowane
treści. Po 1989 r. większa część mediów kierowanych do młodzieży porusza
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błahą tematykę, występuje w nich coraz większa homogenizacja treści, co
samo w sobie stanowi zagrożenie dla rozwoju młodych odbiorców. Uczą
postaw konsumpcyjno – utylitarnych w każdej dziedzinie życia. Przedstawianie w nich tematyki seksualnej wypacza obraz seksualności człowieka
w umysłach odbiorców. Stosowane techniki manipulacji: ingracjacja i fragmentacja pozwalają tym mediom kształtować niekompletny obraz świata
i przyśpieszają erozję wartości podstawowych w życiu młodego pokolenia.
Rozrywkowe media młodzieżowe wykorzystują cechy psychiczne swoich
adresatów do manipulowania i czynienia z nich stałych odbiorców.
Media audiowizualne chociaż posiadają oznaczenia wiekowe programów,
to przez swój styl zdają się zachęcać młodzież do oglądania niedozwolonych
treści. Przegląd wybranych programów pozwala dostrzec, że nie można
rozpatrywać ich inaczej jak w kluczu antywychowania. Działanie rozrywkowych mediów młodzieżowych wydaje się być celowe, aby przygotować
rynek zbytu dla równie infantylnych mediów kierowanych już do dorosłych.
Wartości, które przekazują te media nie mają na celu integralnego rozwoju odbiorców i stanowią antynomię wychowania.
Działania katechetyczno-duszpasterskie powinny być ukierunkowane
na przeciwdziałanie antywychowaniu promowanemu przez media komercyjne dla młodzieży.
Summary
Anti-educational function of youth entertainment media as
a catechetical challenge.
Nature of youth media as entertainment causes their consumers to unquestioningly accept the heavily ideological contents present therein. After
1989 the majority of media addressed to the youth touches upon trivial
subjects, with progressing homogenization of content being a threat to
development of young recipients in of itself. They teach consumption and
utilitarian attitude in all aspects of life, and sexual themes they present
pervert the image of human sexuality recipients have. Manipulation techniques utilised: ingratiation and fragmentation allow those media to shape an
incomplete view of the world and hasten the erosion of values fundamental
to the young generation’s lives. Youth entertainment media make use of the
psychological traits of their audience to manipulate and shape them into
regular customers.
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Even though audio-visual media have an age restriction rating system,
they entice the youth to watch the inappropriate content. Review of selected
shows reveals they can only be considered anti-educational. Actions of youth
entertainment media seem to be purposeful, shaping the market for adult
media – which are just as infantile in their nature.
Values propagated by those media are not intended to support the consumers’ development and as such are an antinomy for education.
Catechetical and pastoral activities should be oriented to counteract the
anti-educational influence commercial media has on the youth.
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The Diocesan Synod, its history, structure and importance in The Church

Wstęp
Zjawisko synodalności było znane już od pierwszych wieków istnienia
Kościoła. Początkowo zebrania synodalne odbywały się nieformalnie,
podyktowane były potrzebą chwili. Dopiero z biegiem lat zmieniała
się ich forma, a także zaczęto regulować przepisami prawa instytucję synodów diecezjalnych. Mimo różnych zmian, jakie w dziejach
Kościoła przechodziły synody partykularne, należy podkreślić, że
ich głównym zadaniem była troska o umacnianie więzi wspólnot
lokalnych, oraz odpowiadanie na współczesne wyzwania stojące przed
duchowieństwem reprezentującym wspólnotę Kościoła. Reforma
Soboru Watykańskiego II przyczyniła się do dopuszczania do obrad
synodalnych osób świeckich, co nadało instytucji synodów bardziej
pastoralny charakter. Analiza zebranego materiału ukaże kształtowanie się synodów diecezjalnych na przestrzeni dziejów, ich współczesne
struktury, cele i znaczenie tej dawnej i ważnej dla Kościoła instytucji.
1. Synod diecezjalny w historii Kościoła
Pojęcie synod wywodzi się z łacińskiego synodus i oznacza ono zebranych lub wezwanych na to samo miejsce, w tym samym celu, by razem studiować poszczególne problemy lokalne, a następnie wspólnie
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podjąć określony kierunek działania1. Termin synodus używany jest
dla określenia różnych typów synodów (ekumeniczny, plenarny,
prowincjonalny, diecezjalny). Pierwszy raz pełnego terminu „synod
diecezjalny” użyto w trzynastowiecznym dziele Hostiensisa Aurea
summa2. Język polski w tej materii jest jednolity, i używa terminu
synod w odniesieniu do wszystkich możliwych zgromadzeń kościoła,
za wyjątkiem powszechnego zgromadzenia biskupów, określanego
mianem „sobór”3.
Instytucja synodu diecezjalnego, zrodziła się w Kościele jako
praktyka podyktowana potrzebą chwili. Dopiero później zaczęto
regulować przepisy dotyczące synodów4. Jej początki sięgają Kościoła pierwotnego. Potrzebą działalności synodalnej stało się głębokie poczucie jedności we wspólnotach chrześcijańskich wynikające
z pragnienia konsultacji się w sprawach wiary. Na początku taką
formą były listy pasterskie, później jednak praktyka ta zmieniła się
w gromadzenie się na synodach. Już pod koniec II wieku istniała
praktyka spotykania się biskupów, w celu rozstrzygnięcia spraw spornych dotyczących wiary i moralności, a także by podjąć odpowiednie
środki zaradcze przeciw błędom i herezjom5. Rodząca się w ten sposób
instytucja synodów partykularnych, nie powstała tylko z potrzeby
czysto historycznej. Istotnym bodźcem ich zwoływania, była także
natura teologiczna. Biskupi czuli potrzebę tworzenia kolegium a także
swojej odpowiedzialności jako wspólnota za potrzeby Kościoła6.

1 Por. T. Rozkrut, Synod diecezjalny w historii i życiu Kościoła, Tarnowskie Studia
Teologiczne 16(1998), s. 101-102.
2 Por. Tamże.
3 Por. E. Sztafrowski, Synod diecezjalny, w: Księga Jubileuszowa 250 lat Seminarium
Duchownego w Kielcach, Kielce 1977, s. 351.
4 Por. E. Sztafrowski, Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim
Drugim, Prawo Kanoniczne 31(1988) nr 3-4, s. 21.
5 Por. J. Wroceński, Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego,
Warszawa 1998, s. 52-53.
6 Por. W. Góralski, Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce,
Lublin 1991, s. 9-10.
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W takim kontekście historyczno-teologicznym powstał zwyczaj
odbywania synodów diecezjalnych. Gromadziło się na takich zebraniach duchowieństwo poszczególnych Kościołów partykularnych7.
Praktyka ta początkowo, miała miejsce na wschodzie. Jako przykład
pierwszego synodu diecezjalnego, podaje się Kościół aleksandryjski.
W roku 321, Patriarcha Aleksandrii, św. Atanazy deponował przy
pomocy duchowieństwa Ariusza za jego błędy teologiczne. Koleje
podobne zebrania na wschodzie miały miejsce w V wieku, jednak
nie zachowały się żadne ślady ustawodawstwa biskupiego. Pierwszym synodem diecezjalnym na zachodzie stał się w roku 585, synod
w Auxerre we Francji. Był to pierwszy synod, po którym zachowały
się akta8.
Reforma Kościoła, której dokonał papież Grzegorz VII, miała jako
jedno z założeń ożywić dawną świetność niektórych instytucji kościelnych. Dlatego też, poprzez otrzymanie nowego statusu prawnego,
wzrosło znaczenie synodu diecezjalnego. Na Soborze Laterańskim IV
w roku 1215, wydano pierwszą ustawę powszechną, która dotyczyła tej
instytucji. Kolejnym soborem powszechnym, który podjął tematykę
synodów, był zwołany w 1433 roku w Bazylei. Jego postanowienia
dotyczyły częstotliwości ich zwoływania. Miało to się odbywać raz
do roku po oktawie Wielkanocy i powinno trwać nie mniej niż dwa
lub trzy dni. Ustawodawca, podając treść tego przepisu, powoływał
się na stary i chwalebny zwyczaj. O obowiązku zwoływania synodu
diecezjalnego przypomniał także Sobór Laterański V (1512-1517).
Jednak praktyka pokazywała, że zwoływanie synodów mimo nakazów prawa powszechnego, nie było regularne i stawało się bardzo
rzadkie. Wynikało to ze wzrostu liczby prezbiterów i powiększających
się terenów diecezji9.
Do wznowienia praktyki synodalnej bardzo przyczynił się Sobór
Trydencki (1545-1563). Ojcowie soborowi wskazali, że podstawowym
7 Por. T. Rozkrut. Synod diecezjalny w Kosciele, Tarnów 2002, s. 23.
8 Por. W. Wójcik, Synod diecezjalny w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego,
Prawo Kanoniczne 29(1986), nr 1-2, s. 94-95.
9 Por. J. Wroceński, Rola i zadania prezbiterium …, s. 56-57.
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narzędziem realizacji reformy trydenckiej na szczeblu diecezjalnym
będą synody diecezjalne. W myśl postanowień Soboru synody te
miały odbywać się co roku10. Udział w nich mieli brać duchowni
diecezjalni a także zakonni, jeśli prowadzili samodzielne duszpasterstwo. W myśl postanowień soborowych, synod pełnił zasadniczo
rolę doradczą11. Decydujący głos miał przy wyborze kandydatów na
stanowiska sędziów i egzaminatorów synodalnych12.
Wprawdzie nakaz Soboru Trydenckiego nie spowodował zwoływania synodów diecezjalnych każdego roku, ale odbywały się one
częściej niż poprzednio. Jednak praktyka ta nie przetrwała zbyt długo,
bowiem już od XVII wieku zanotowano osłabienie działalności synodalnej. W wielu diecezjach tej praktyki zaniechano całkowicie.
Zamiast synodów, w niektórych rejonach próbowano zwoływać
konferencje dziekanów. Próbę wznowienia działalności synodalnej
podjęto na Soborze Watykańskim I. Pojawił się projekt, by zwoływać je co 3-5 lat. Jednak i ta norma stała się zbyt wymagająca, co
w praktyce doprowadziło do coraz rzadszego zwoływania synodów
diecezjalnych13.
Twórcy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., chcieli podobnie
jak Ojcowie Soboru Trydenckiego ożywić instytucję synodu diecezjalnego. Dokonali reformy i kodyfikacji prawa o synodach. Umieścili je
w księdze II w tytule VIII, o władzy biskupiej i o tych, którzy w niej
uczestniczą, w rozdziale III – po biskupach koadiutorach i biskupach
pomocniczych ale przed rozdziałem o kurii diecezjalnej. Uznano to
za podkreślenie znaczenia synodu w zarządzie diecezją14.
Znajduje się tam pierwszy raz zdefiniowanie i funkcje synodu
diecezjalnego. Powinien on być zwoływany co 10 lat (por. kan.
356 KPK 17), zwoływany przez biskupa diecezjalnego, który także
10 Por. J. Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej świetle
ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000, s. 140.
11 Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego w życiu diecezji, Homo Dei
75(2005), nr 2(275), s. 65.
12 Por. T. Rozkrut, Synod diecezjalny w historii …, s. 110.
13 Por. E. Sztafrowski, Instytucja synodu …, s. 25.
14 Por. W. Wójcik, Synod diecezjalny w nowym Kodeksie …, s. 107.
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przewodniczy jego obradom w kościele katedralnym (por. kan. 357
KPK 17). W kodeksie znajduje się także dokładny spis osób, które
mają obowiązek brać udział w obradach (por. kan. 358 § 2 KPK 17),
nie przewidziano udziału w obradach dla osób świeckich. Uczestnictwo w synodzie ma być zawsze osobiste i nigdy nie można brać
udziału przez delegata (por. kan. 359 § 1 KPK 17). Synod diecezjalny
przygotowywany jest przez specjalne komisje (por. kan. 360 KPK 17).
Wszystkie kwestie, które zostały zaproponowane, powinny stać się
tematem dyskusji podczas prac przygotowujących synod (por. kan.
361 KPK 17)15.
Jedynym prawodawcą na synodzie diecezjalnym był biskup, który
też osobiście podpisywał wydane na nim statuty. Pozostali uczestnicy
synodu posiadali tylko głos doradczy. Uchwały synodu wchodziły
w życie z chwilą ich promulgacji, chyba że biskup zadecydował inaczej. Na synodzie biskup proponował egzaminatorów synodalnych,
proboszczów konsultorów i sędziów synodalnych, którzy do ważności musieli być potwierdzeni przez większość uczestników synodu
diecezjalnego16.
2. Synod diecezjalny po reformie Soboru Watykańskiego II
W Kodeksie z 1917 roku jedynie ogólnie zaznaczono, że celem synodu
jest obradowanie nad sprawami potrzeb duchowieństwa i wiernych
diecezji. Kodeksowe ujęcie nie precyzowało zbyt dokładnie zadań
i celu synodu. Niektórzy autorzy podkreślają, że prawodawca nie miał
na celu powtarzania ustaw powszechnych, a raczej zapełnienie luki
w tym prawie, a także ogłoszenie ustaw szczegółowych i wprowadzenie w życie nowego prawa. Takie ujęcie roli i zadań synodu przetrwało
aż do Soboru Watykańskiego II. Dopiero reforma soborowa, ubogaciła
tę instytucję o nowe elementy pastoralne17.
Przygotowane schematy uchwał soborowych tak w pierwszej jak
i w drugiej redakcji nie wspominały o reformie synodu diecezjalnego.
15 Por. T. Rozkrut, Synod diecezjalny w historii …, s. 114.
16 Por. E. Sztafrowski, Instytucja synodu …, s. 26.
17 Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 67.
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Tak samo teksty soborowe nie podejmują bezpośrednio tego tematu.
Jednak pośrednio przygotowywały one podstawy do zmiany norm
o tej instytucji18. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele
mówi: Ten święty Sobór powszechny wyraża życzenie, aby czcigodne
instytucje soborów i synodów odżyły z nową mocą, aby tym lepiej
i skuteczniej można się było przyczyniać do wzrostu wiary i zachowania dyscypliny w różnych Kościołach, zależnie od okoliczności czasu19.
Wprawdzie tekst ten odnosi się do synodów wyższego rzędu niż
diecezjalne, ale przecież ma on podobny cel jakim jest promowanie
dobra wspólnego Kościoła partykularnego20.
Po Soborze Watykańskim II rola synodu diecezjalnego była rozważana w Instrukcji Kongregacji Biskupów na temat pasterskiej posługi
biskupów Ecclesiae imago z 22 lutego 1973 r. Instrukcja ta, próbuje
zarysować pojęcie synodu, zachowując swój charakter, określa go
w kategoriach pastoralnych. Podaje że synod diecezjalny jest zgromadzeniem, podczas którego biskup w sposób uroczysty wypełnia
swój urząd i posługę pasterzowania względem powierzonej sobie
owczarni. Definicja ta zwraca uwagę zarówno na prawny, jak i duszpasterski charakter synodu. Podkreślono to że mimo iż biskup poza
synodem, także wykonuje posługę pasterzowania, to jednak w czasie
synodu czyni to w sposób uroczysty. Zwrócenie uwagi na pasterską
funkcję biskupa a nie ustawodawczą, która jest zawarta w tej pierwszej, nadaje instytucji synodu diecezjalnego nową koncepcje w okresie
posoborowym21.
W posoborowej instrukcji nazwano także synod diecezjalny: „jednym z dwóch głównych zajęć w pasterskim posługiwaniu biskupa,
które ma już swoją wiekową tradycję”. Płynie stąd wniosek, że synod jest potrzebny w diecezji, by mogła w niej panować prawidłowa

18 Por. B. Wójcik, Synod diecezjalny w nowym Kodeksie …, s. 110.
19 Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, nr 36.
20 Por. T. Rozkrut, Synod diecezjalny w historii…, s. 115.
21 Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym,
Colloqium Salutis 16(1984), s. 56.
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organizacja życia pastoralnego. Drugim zajęciem biskupa podobnej
rangi jest wizytacja kanoniczna22.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. poświęcił instytucji synodu
diecezjalnego 9 kanonów, znajdujących się w Księdze II: Lud Boży,
w Tytule III: Wewnętrzna organizacja Kościołów partykularnych,
w rozdziale I: Synod diecezjalny. W kanonie 460 znajduje się definicja: zebranie wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła
partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu (kan. 460 KPK 83). Definicja ta
zmienia dotychczasowy model synodu diecezjalnego. Dodaje do:
„wybranych kapłanów” innych wiernych Kościoła partykularnego.
Zatem w synodzie mogą brać udział także świeccy23.
Jednak trzeba zwrócić uwagę, że definicja kodeksowa, nie sprzeciwia się tej podanej w Instrukcji z 1973 r. a jedynie ją uogólnia
i poszerza, a także nadaje jej charakter prawny. Ponadto w definicji
kodeksowej można dostrzec cztery istotne elementy: skład osobowy
synodu (duchowni i wierni świeccy wybrani w sposób ustalony przez
biskupa diecezjalnego), wspólnotowe działanie uczestników, działanie
dla dobra diecezji, rola pomocnicza w stosunku do biskupa24. Nowy
Kodeks, zrywa także z obowiązkiem odbywania synodu diecezjalnego
przynajmniej co dziesięć lat, pozostawiając decyzję o jego zwołaniu
ocenie biskupa diecezjalnego (por. kan. 461 § 1 KPK 83).
Potrzeba taka może mieć charakter prawny, pastoralny, socjalny,
a oceny takiej dokonuje tylko biskup diecezjalny. To do niego należy inicjatywa, gdyż synod posiada znaczenie jedynie pomocnicze
w zarządzaniu diecezją. Synod diecezjalny może zwołać tylko biskup diecezjalny, nie zaś tymczasowy rządca diecezji (por. kan. 462
§ 1 KPK 83). Ten kanon wyklucza zatem biskupa koadiutora a także
administratora diecezji. Ma to na celu by nie stwarzano przeszkód
w zarządzie nowemu biskupowi.

22 Por. J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, s. 60-61.
23 Por. B. Wójcik, Synod diecezjalny w nowym Kodeksie …, s. 123.
24 Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura …, s. 56-57.
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Synodowi diecezjalnemu przewodniczy biskup diecezjalny, którzy
na poszczególne sesje może delegować wikariusza generalnego lub
wikariusza biskupiego do wypełniania tego obowiązku (por. kan. 462
§ 2 KPK 83). Musi to być delegacja specjalna25.
Podstawowym elementem konstytutywnym każdego synodu diecezjalnego jest jego skład wewnętrzny czyli skład osobowy. Każdy
synod, jest ciałem zespołowym, składającym się z określonych ludzi
jako jego członków. Jeśli chodzi o skład osób biorących udział w synodzie, to przełom nastąpił po wydaniu Instrukcji z 1973 roku Ecclesiae
imago. Bowiem kodeks z 1917 roku, podając wymieniając kategorie
osób biorących udział w synodzie, ograniczał się tylko do duchowieństwa diecezjalnego jak i zakonnego (por. kan. 358 § 1 KPK 17). Było
to związane z sytuacją laikatu przed Soborem Watykańskim II26.
Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, wprowadza w tej
materii zmiany w odniesieniu do dawnego prawa. Prawo i obowiązek
uczestnictwa w synodzie diecezjalnym przysługuje następującym
osobom:
1. biskup koadiutor oraz biskupi pomocniczy;
2. wikariusze generalni i wikariusze biskupi oraz wikariusz sadowy;
3. kanonicy kościoła katedralnego;
4. członkowie Rady Kapłańskiej;
5. wierni świeccy, także członkowie instytutów życia konsekrowanego, wybrani przez Radę Duszpasterską w sposób i w liczbie do
określenia przez biskupa diecezjalnego albo – tam gdzie nie ma tej
Rady – w sposób oznaczony przez biskupa diecezjalnego;
6. rektor wyższego seminarium diecezjalego;
7. dziekani;
8. przynajmniej jeden prezbiter z każdego dekanatu, wybrany przez
wszystkich pełniących tam duszpasterstwo; należy także wybrać
innego prezbitera, który by go zastąpił, gdyby ten miał przeszkodę;

25 Por. B. Wójcik, Synod diecezjalny w nowym Kodeksie …, s. 124-125.
26 Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny…, s. 57.
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9. niektórzy przełożeni instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia
apostolskiego, które posiadają dom w diecezji, wybrani w liczbie
i w sposób określony przez biskupa (kan. 463 § 1 KPK 83).
Ponadto w myśl kanonu 463, cytowanego Kodeksu, prawodawca wymienia także uczestników fakultatywnych, którymi mogą być osoby
duchowne, członkowie instytutów życia konsekrowanego a także
wierni świeccy (kan. 463 § 2 KPK 83) i obserwatorów, którymi mogą
być niektórzy wyznawcy Kościołów czy wspólnot kościelnych, które
nie są w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim (kan. 463 § 2
KPK 83)27.
Ukształtowany w ten sposób obraz uczestników synodu, jest odpowiedzią na wymagania eklezjologiczne stawianie przez Sobór Watykański II względem kościołów partykularnych. Udział w obradach
synodalnych osób świeckich, nadaje mu charakteru w pełni reprezentatywnego. Świeccy mają obok duchownych, możliwość wyrażania
swojego zaangażowania, w zbawcze posłannictwo Kościoła, za który
przecież są również odpowiedzialni28.
Ponadto uczestnictwo w obradach synodalnych przez reprezentantów wspólnot nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim,
nadaje synodowi ubogacenia ekumenicznego29.
3. Rola, cel i znaczenie współczesnych synodów diecezjalnych
W samym pojęciu synodu diecezjalnego, które podaje jego istotne
elementy, należy zwrócić także uwagę na jego cel. Obecnie obowiązujący Kodeks z 1983 r., bardzo lakonicznie określa samo zadanie
synodu, ale czyni to w sposób bardzo rozciągliwy i otwarty. Z definicji
kodeksowej wynika, że głównym zadaniem synodu jest dobro całej
wspólnoty diecezjalnej (por. kan. 460 KPK 83). W tym znaczeniu
chodzi o dobro zbawcze, religijno-moralne, duchowe a także nadprzyrodzone. Kodeks nie zagłębiał się w szczegółowe określenie zadań
27 Por. M. Sitarz, Synod diecezjalny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. II, cz. 1, Poznań 2005, s. 339.
28 Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 70-71.
29 Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura …, s. 60.
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synodu, gdyż znajdują się one w Instrukcji z 1973 roku Ecclesiae imago.
Ustawodawca niejako w sposób domyślny odsyła organizatorów synodu do zapoznania się z wymienionymi tam celami. W świetle tej
instrukcji synod diecezjalny powinien: skorygować błędy w zakresie
doktryny i obyczajów, jeśli się takie ujawniają w diecezji; dostosować
do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła Powszechnego;
wytyczyć drogę i sposoby pracy apostolskiej diecezji; rozwiązać trudności dotyczące apostolstwa i zarządu diecezją; pobudzić dzieła i poczynania o charakterze ogólnym; stworzyć okazję do sprawowania
specjalnych nabożeństw, które przyczynią się do ożywienia wiary,
pobożności i gorliwości apostolskiej, odnowić całe życie diecezji oraz
jej instytucje30.
Wymienione w Instrukcji Ecclesiae imago zadania synodu diecezjalnego nie mają mocy norm ściśle prawnych, ani nie są też wyczerpującym ich katalogiem. Mają one raczej charakter dyrektyw
i wyjaśnień. Są to sugestie i wizje, pomocnicze reguły interpretacji
norm kodeksowych, które Kościół daje pod rozwagę biskupom i przez
które niewątpliwie wyjawia swoje oczekiwania, ażeby organizowane
przez nich synody, oprócz tradycyjnego profilu prawnego, mogły
nabrać charakteru także pastoralnego31.
W oparciu o normy Kodeksu Prawa Kanoniczego z 1983 r., a także
zdobyte doświadczenie, Kongregacja ds. Biskupów i Kongregacja ds.
Ewangelizacji Narodów ogłosiły 19 marca 1997 r. Instrukcję De synodis
dioedesanis agendis, która stanowi wyjaśnienie norm kodeksowych
dotyczących odbywania synodów diecezjalnych32.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. a także odwołująca się do
niego Instrukcja z roku 1997, odcinają się od przepisu Kodeksu z roku
1917, który w kanonie 357 § 1, nakazywał aby synody diecezjalne
odbywały się przynajmniej co 10 lat. W obecnym prawie, jest pozostawiona całkowita swoboda biskupowi diecezjalnemu, który według
30 Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium dotyczące posługi duszpasterskiej
Biskupów Ecclesiae imago, nr 163.
31 Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura …, s. 63-66.
32 Por. J. Borucki, Recepcja kościelnego prawa powszechnego…, s. 61.
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własnej oceny decyduje o potrzebie zwołania synodu (por. kan. 461
§ 1 KPK 83). Instrukcja z roku 1997, wymienia przykładowe okoliczności zwoływania synodu: potrzeba zgodności w działalności duszpasterskiej; potrzeba aplikacji norm i wskazań Stolicy Apostolskiej;
trudności zaistniałe w diecezji, które wymagają rozwiązania; potrzeba
aktywniejszego działania wspólnoty kościelnej. Pomocą dla biskupa
diecezjalnego w rozpoznaniu okoliczności wskazujących na potrzebę
zwołania synodu, mają być wizytacje duszpasterskie33.
Na temat rozpoczęcia synodu diecezjalnego a także jego przebiegu nie ma zbyt wiele danych w przepisach Kościelnego prawa
powszechnego. Znajdują się tam jednak zalecenia, by synod przebiegał
w formie dwóch etapów: stadium przygotowawcze – robocze, a także
stadium dyskusyjno – uroczyste34. W Kodeksie z 1917 r., znajdowały
się wytyczne dla biskupów, by przed uroczystym odbyciem synodu
utworzyli jedną lub kilka komisji złożonych z duchowieństwa, w celu
przygotowania materiału będącego przedmiotem obrad synodalnych.
W normach nowego Kodeksu pominięto całkowicie ten etap, gdyż
zamiarem Ustawodawcy było odesłanie organizatorów synodu do
Instrukcji z 1973 r. Ecclesiae imago. W świetle tej instrukcji, etap przygotowujący synod ma objąć nie tylko należytą redakcję treści synodu,
ale także aktywizację opinii publicznej oraz świadomości wiernych.
Komisje przygotowawcze powinny składać się ze starannie dobranego składu osób spośród duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego,
a także spośród świeckich. Ich prace zmierzające do przygotowania
statutów mają się opierać na dokładnej analizie materiału pod kątem
teologicznym, liturgicznym, kanonicznym, socjologicznym itd.35
W Instrukcji Ecclesiae imago podkreślono konieczność zaangażowania się całego Ludu Bożego w tym etapie przygotowawczym do
synodu. Diecezjanie muszą otrzymywać częste i wystarczające pouczenia na temat znaczenia synodu dla życia Kościoła a także wszystkich jego instytucji. Powinno się im wyjaśniać wszystkie sprawy
33 Por. Tenże, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 71.
34 Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura …, s. 66.
35 Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 72.
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przygotowywane na synod, zainteresować ich tematyką synodalną,
a także zaangażować w jakiś sposób do współpracy z synodem, nawet
poza komisjami. Ponadto przez cały okres trwania obrad synodalnych, cała społeczność Kościoła partykularnego powinna wspierać
modlitwą o owocne odbycie się tego doniosłego wydarzenia36.
Po ukończeniu prac przygotowawczych nad jakimś dokumentem,
przechodzi się do uroczystej części synodu dotyczącej danej materii.
Na uroczystych sesjach biskup lub upoważniony przez niego zastępca
referuje zebranym projekt dokumentów i podaje dyskusji37.
Wszystkie zaproponowane tematy powinny być poddane swobodnemu omówieniu przez członków na sesjach synodalnych (por. kan.
465 KPK 83). Treść tego kanonu gwarantuje wszystkim członkom
synodu swobodną dyskusję na tematy, które powinny być zaproponowane przez biskupa do dyskusji na synodzie. Powinny mieć
na celu dobro całej wspólnoty diecezjalnej38. Teksty przedkładane
uczestnikom synodu powinny mieć charakter prawny albo duszpasterski, mogą dotyczyć ogółu aktualnych problemów diecezji albo też
tylko jednego tematu synodalnego. W każdym wypadku, uczestnicy
synodu mają prawo do swobody wypowiedzi w sprawie treści projektowanych tekstów synodalnych. Nad poszczególnymi problemami
przewidziane są głosowania39. Jeżeli w wyniku dyskusji i głosowania
zajdzie potrzeba zmiany treści projektowanych dokumentów, należy
jeszcze raz odczytać ich nową treść uczestnikom obrad40.
Wydana w roku 1997 Instrukcja De synodis dioedesanis agendis,
nakazuje, by na etapie przygotowawczym, była powołana tylko jedna
komisja. W tej kwestii różni się od Instrukcji z roku 1973 Eclesiae
imago, która mówiła o wielu takich komisjach. W skład tej komisji
powinni wchodzić kapłani, zakonnicy i wierni świeccy. Powinni być
oni biegli w prawie kanonicznym a także w świętej liturgii. Natomiast
36
37
38
39
40

Por. J. Dudziak, Synod diecezjalny, jego struktura …, s. 69.
Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 72.
Por. M. Sitarz, Synod diecezjalny …, s. 341.
Por. W. Wójcik, Synod diecezjalny w nowym Kodeksie …, s. 127-128.
Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 72.
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już w trakcie trwania obrad synodalnych, należy powołać więcej
komisji, gdyż zachodzi potrzeba sprawnego przebiegu synodu. Obie
instrukcje zobowiązują biskupa do zatroszczenia się o przygotowanie
regulaminu synodu. W przygotowaniu tego regulaminu, bierze udział
komisja przygotowawcza. W okresie, bezpośrednio poprzedzającym
synod, biskup przy pomocy komisji przygotowawczej przedstawia
wiernym potrzeby diecezji i inicjatywy apostolskie, które mają stać
się przedmiotem obrad41.
Wszystkim obradom synodalnym przewodniczy biskup diecezjalny, którego na poszczególnych sesjach mogą zastąpić wikariusz
generalny (por. kan. 475 KPK 83) lub wikariusz biskupi (por. kan. 476
KPK 83). Potrzebują do tego specjalnej delegacji od biskupa, odrębnej
na każdą sesję synodalną42.
Synod diecezjalny sprowadza się przede wszystkim do sesji synodalnych. Powinien być na nie wyznaczony taki czas, by można było
spokojnie przedyskutować wszystkie zagadnienia, a także wyprowadzić wnioski. W czasie obrad, powinna wszystkim towarzyszyć
modlitwa, która powinna być poprzedzona każda sesja. Ważniejsze
sesje powinny być poprzedzone celebracją liturgiczną, a te o najbardziej doniosłym znaczeniu należy urządzić w kościele katedralnym43.
Kanon 446 Kodeksu z 1983 roku podaje że jedynym ustawodawcą
na synodzie jest biskup diecezjalny. Tylko on ma w diecezji władzę
ustawodawczą, której uroczystym sprawowaniem jest synod diecezjalny. Inni członkowie posiadają tylko głos doradczy. Statuty synodu
zaczynają obowiązywać po miesiącu od dnia promulgacji, o ile w samym prawie synodalnym nie postanowiono inaczej. Uchwały synodu
mogą mieć charakter deklaracji, gdy są potwierdzeniem prawd wiary
lub norm prawa powszechnego. Mogą mieć także charakter dekretów,
gdy teksty mają walor typowo normatywny lub zawierają wskazówki
na przyszłość44.
41
42
43
44

Por. Tamże, s. 73.
Por. M. Sitarz, Synod diecezjalny…, s. 338.
Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 73.
Por. M. Sitarz, Synod diecezjalny…, s. 342-343.
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Instytucja synodu diecezjalnego jest na tyle zrośnięta z urzędem
biskupa diecezjalnego, że w wypadku jego śmierci, rezygnacji lub
przeszkody w działaniu, synod diecezjalny zostaje przerwany z mocy
samego prawa, aż do czasu gdy nowy biskup diecezjalny poleci go
kontynuować (por. kan. 468 § 2 KPK 83).
Mimo iż władza biskupa nad synodem jest bardzo szeroka, to
jednak istnieją jej pewne ograniczenia. Prawodawca kodeksowy nie
pozostawił zupełniej dowolności biskupa samego faktu zwołania
synodu. Decyzja o zwołaniu synodu przez biskupa, musi być poprzedzona zasięgnięciem opinii Rady Kapłańskiej (por. kan. 461 § 2
KPK 83). Kolejnym sposobem ukierunkowania władzy biskupa diecezjalnego w tej kwestii są normy dotyczące organizacji i przebiegu
synodu, powołanie jego uczestników, oprawa liturgiczna itp. Istnieje
także nakaz przesłania postanowień synodalnych do metropolity,
Konferencji Episkopatu a także do Kongregacji Biskupów lub Kongregacji Ewangelizowania Narodów45.
Każdy synod diecezjalny znajduje swoje właściwe miejsce w życiu
Kościoła diecezjalnego i spełnia swoją określoną rolę w budowaniu
i umacnianiu wspólnoty i jedności. Tym samym stwarza niecodzienną
szansę zarówno dla biskupa jak i dla pozostałych uczestników tego
zgromadzenia, aby wnieśli wiele cennych wartości do „skarbca diecezjalnego”, a co za tym idzie ubogacili siebie cennym darem rozumienia Kościoła46.
Streszczenie
Analiza dziejów instytucji synodów diecezjalnych, ukazuje iż potrzeba
takich zebrań istniała już od pierwszych wieków Kościoła. Podyktowane potrzebą czasów nieformalne zebrania duchowieństwa, stopniowo przerodziły
się w prawnie uregulowana instytucję. Troska o synody diecezjalne wyrażona została na wielu soborach powszechnych, które zwracały uwagę, by
pielęgnować tą ważną dla poszczególnych Kościołów lokalnych instytucję.
45 Por. J. Borucki, Znaczenie synodu diecezjalnego …, s. 74-75.
46 Por. W. Góralski, Miejsce i rola synodu diecezjalnego w budowaniu jedności
Kościoła partykularnego, Miesięcznik Pasterski Płocki, 76(1991) nr 5, s. 180.
| 166 |

Synod diecezjalny, jego historia, struktura i znaczenie…

Istotne zmiany w strukturach synodów diecezjalnych, nadał im Sobór Watykański II, przewidując w obradach synodalnych udział osób świeckich. Od
tego czasu synody przestały być zebraniami tylko duchowieństwa, ale brali
w nich udział przedstawiciele wszystkich stanów w Kościele. Dzięki tym
reformom, synody diecezjalne zaczęły bardziej odpowiadać pastoralnym
potrzebom Kościoła i odpowiadać na współczesne potrzeby Ludu Bożego.
Summary
The analysis of diocesan synods’ history indicates the need of such congregations which has existed since the first ages of The Church. The informal
gatherings of clergy, that was dictaded by that time, have gradually changed
into a legally regulated institution. The concern for diocesan synods was
expressed during many church councils which paid attention to care for
this important for particular local Churches institution. Anticipating laity’s
participation in synodal deliberaations, The II Vatican Church Council made
essential changes in diocesan synods’ structures. Since then, the synods have
stopped being the gatherings only for clergy, but the representatives of all
of the classes in The Church have taken part in them. With these reforms,
diocesan synods have met the pastoral needs of The Church and current
needs of The People of God.

Słowa kluczowe: synod diecezjalny, historia synodów, struktura synodu diecezjalnego, rola synodów.
Key words: the diocesan synod, the synods’ history, the diocesan
synods’s structure, the synods’ role.
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KONCEPCJA PRZYJACIELA W NARRACJACH DZIECI
Z KLAS I-III. STUDIUM EMPIRYCZNO-TEORETYCZNE
School children’s conception of friendship in narratives. Empirical and
theoretical study

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł stanowi część badań dotyczących dziecięcej kreacji
obrazu Boga i religijności. Prezentowane analizy empiryczne wpisują
się w paradygmat interpretatywny nauk społecznych. Odnosi się on do
wizji świata społecznego, który jest zbiorczym efektem wzajemnych
interakcji aktorów społecznych, charakteryzujących się działaniem
obdarzonym znaczeniem. Działanie jest wciąż na nowo kreowane
i dynamiczne, nie ma charakteru statycznego1.
Różne sposoby doświadczania zjawisk przez dzieci i nadawania
im znaczenia, które wpływa na wiedzę o świecie samych dzieci, ale
również i innych dowodzi temu, iż „dzieci uczą się poprzez interakcje
ze swoim otoczeniem i aktywnie przeobrażanie swoich związków ze
światem dorosłych, rzeczy, zjawisk, zdarzeń, i na niezwykłe sposoby,
swoich rówieśników. W pewnym sensie dzieci uczestniczą w konstruowaniu swojej tożsamości i tożsamości innych osób. Interakcje
z innymi dziećmi stanowią doświadczenie o fundamentalnym znaczeniu w ciągu pierwszych lat życia. Interakcja to potrzeba, pragnienie, zasadnicza konieczność, którą każde dziecko ze sobą niesie.
(…) Samodzielne uczenie się przez dzieci i uczenie się wraz z innymi
(samodzielne konstruowanie wiedzy i współkreowanie jej z innymi),
1 K.T. Konecki, P. Chomczyński, Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa
2012, s. 213.
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wpierane przez interaktywne doświadczenia konstruowane z pomocą
dorosłych, determinują wybór i organizację procesów i strategii wpisujących się w ogólne cele edukacji małych dzieci i z nimi zgodnych”2.
W tak rozumianym podejściu przestaje się mówić o skoncentrowaniu
się na indywidualnym podejściu do dziecka, oderwanym od kontekstu
współżycia z innymi, kładzie się nacisk na orientację na związki dzieci
z innymi: rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami i otaczającymi
ich dorosłymi.
Aspektami doświadczeń dzieci zajmuje się pedagogika religii,
jako samodzielna dyscyplina naukowa obejmuje takie kwestie jak
wychowanie i nauczanie religijne oraz przekaz treści religijnych3.
W perspektywie biblijno-teologicznej celem wychowania religijnego
w ujęciu całościowych jest zbawienie. W Nowym Testamencie o zbawieniu mówi się w kontekście dzieł Jezusa, i rozpoczętemu dzięki
Niemu Królestwu Bożemu oraz powszechnemu odkupieniu win.
Zbawienie obrazuje spełnienie rozpoczętego panowania Boga na
ziemi, można go doświadczać w wierze4. Gdy zaczynamy rozumieć
zbawienie jako stan człowieka, który w sposób wolny przyjmuje nawrócenie i wiarę, wtedy mówimy o relacji do Boga. Otwarcie się
na zbawienie jest procesem, więc celem przewodnim wychowania
religijnego jest wspieranie dzieci w przyjęciu Boga i życia z Nim,
uwzględniając przy tym możliwości rozwojowe dzieci oraz osobistą
i społeczną sytuację życiową wychowanków5.
Karl Ernst Nipkow postulował wprowadzenie perspektywy doświadczenia i środowiska życia człowieka w obszar zainteresowania
2 G. Dahlberg, P. Moss, A. Pence, Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej
edukacji i opieki, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław
2013, s. 116-117.
3 C. Rogowski, Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2011.
4 F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, Wydawnictwo Vocatio, Warszawa
2001.
5 B. Grom, Psychologia wychowania religijnego, Wydawnictwo WAM, Kraków
2011.
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pedagogiki religii6, zwrot ten dokonał się dzięki badaniom Alfreda
Schütza i Petera L. Bergera, odtąd pedagogika religii otwarła się na
nowe i ważne wymiary życia człowieka. „Pedagogika religii – w swoich analizach, refleksji i konceptualizacji, odnosząc się do zróżnicowanych materiałów i problemów – jest krytyczną teorią zachowań
przekazywanych i uprawomocnionych religijnie, które we wzajemnej relacji wychowania i nauczania wyznaczają praktykę życiową
dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych obszarach społecznych,
zarówno wewnątrz Kościołów i konfesji, jak i poza nimi, w historii
i teraźniejszości”7
Młodszy wiek szkolny powszechnie nazywamy okresem religijności autorytatywno-prawnej8, związany jest z realizmem poznawczym,
czyli myśleniem i działaniem logicznym. Pojawia się też pierwsza
wrażliwość religijna, związana z przygotowaniem i przyjmowaniem
pierwszych sakramentów (pokuty i pojednania oraz Eucharystii).
W rodzinach zaangażowanych religijnie można mówić o fundamencie religijności dojrzałej. Poprzez katechezę w szkole czy parafii,
dziecko „przenosi doświadczenia religijne z rodziny na teren grup
rówieśniczych”9. Badania Czesława Walesy były skupione wokół
rozumienia tekstów Ewangelii, rozumienia sytuacji religijnych, wątpliwości w wierze religijnej, emocjonalnych znaczeń pojęć religijnych
oraz modlitwy10.
W Polsce doświadczeniami koleżeństwa i przyjaźni w dużym
zakresie zajmuje się Teresa Parczewska, jej ostatnie badania w sposób szczególny dotyczyły dzieci z chorobami przewlekłymi. Autorka
6 K.E. Nipkow, Grundfragen der Religionspädagogik, Gütersloher Verlagshaus
Gerd Mohn, t. 3, 1982.
7 B. Milerski Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii. Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2011, s. 162.
8 Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, t. 1: Dziecko, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, s. 221.
9 M. Rusiecki, Wychowanie religijne w rodzinie, A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion,
D. Opozda (red.) Religijno – moralny wymiar rozwoju i wychowania, Lublin 2012,
s. 322.
10 Cz. Walesa, dz.cyt., ss. 227-266.
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podjęła bardzo ważny problem relacji rówieśniczych dzieci z problemami zdrowotnymi. Posługując się wywiadami z dziećmi przeprowadziła analizę doświadczeń dziecięcej przyjaźni. W bardzo dogłębny
sposób przedstawiła doświadczenie przyjaźni i koleżeństwa przez
dzieci przewlekłe chore jako proces konstruowania piętna, ale również sposoby radzenia sobie z nim. Obok doświadczenia koleżeństwa
i przyjaźni, badaczka wyodrębniła również doświadczenie samotności, cierpienia i bezradności przez dzieci uwikłane w chorobę,
„brak relacji z innymi nie stwarza okazji do nabywania należytych
umiejętności zachowania się na społecznej scenie”11.
Organizacja badań
Materiały empiryczne pochodzą z własnych indywidualnych badań
przeprowadzonych wśród 37 dzieci klas I-III w katolickiej szkole
w województwie mazowieckim. Do badań wykorzystano metodę
jakościową, posługując się techniką wywiadu. W podejściu badawczym za najbardziej odpowiednią metodę wyjaśniającą codzienne
doświadczenia przyjaźni dzieci uznano analizę fenomenologiczną.
Badania jakościowe pozwalają badaczowi zrozumieć procesy zachodzące w danej społeczności poprzez stworzenie okazji do subiektywnych wypowiedzi na zadane pytania. Na potrzebę niniejszego
artykułu stawiano dzieciom następujące pytania: kim jest kolega?
Kim jest przyjaciel? Opowiedz o swoim przyjacielu, co trzeba zrobić,
żeby mieć przyjaciela? Co zrobiłeś, że jesteś przyjacielem? Opowiedz
o miłej sytuacji związanej z przyjacielem. Kiedy przyjaciel jest Ci
potrzebny? Kim są przyjaciele Boga? W trakcie wywiadów z dziećmi
stawiano wiele pytań wcześniej niezaplanowanych, wynikały one ze
specyficznej sytuacji, jaką jest wywiad z dzieckiem. Spontaniczne
pytania wynikały głównie z potrzeby uzupełnienia wypowiedzi, ale
również z konieczności rozwinięcia myśli dziecka.

11 T. Parczewska, Doświadczenie koleżeństwa i przyjaźni przez dzieci z chorobami
przewlekłymi. Lublin 2012, s. 200.
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Postrzeganie kolegi i przyjaciela
Słownik języka polskiego definiuje kolegę jako towarzysza pracy, nauki i zabawy12. Erving Goffman definiuje koleżeństwo jako wspólnotę
osób, które łączy ten sam los i język, znają siebie nawzajem, swoje
problemy i punkty widzenia, potrafią znaleźć kompromis zwany
„propozycją ugodową”13. Propozycja słownikowa przyjaciela to człowiek pozostający z kimś w bliskich, zażyłych stosunkach; powiernik,
druh; człowiek okazujący sympatię, poparcie; zwolennik, protektor,
miłośnik14. Koleżeństwo może być wstępem do przyjaźni, która ma
charakter bardziej zażyły i subiektywny o intensywniejszym nasileniu uczuciowym. Precyzując pojęcie przyjaźni autorka przyjmuje, że
jest ona względnie trwałą relacją pomiędzy osobami o charakterze
intymnym, przynoszącą pozytywne emocje. Warunkiem przyjaźni
jest wzajemność okazywana pomiędzy osobami, choć u dzieci często
jest to chwilowy stan. Na podstawie dziecięcych wypowiedzi można
wyróżnić dwie kategorie: kolega i przyjaciel – to samo znaczenie
(nie wiem, Zuzia, klasa III; z nimi zawsze mogę się pobawić, Dawid;
klasa II, Hania jest koleżanką i przyjaciółką, Zosia, klasa I), kolega
i przyjaciel – inne znaczenia (przyjaciel to jest taki jakby dla mnie,
dla mnie najbardziej go lubię, a kolega to jest lub koleżanka to jest tak,
że go lubię, ale nie aż tak bardzo jak przyjaciela; Amelka, klasa III;
przyjaciel jest bardziej, że można mu bardziej zaufać, a kolega to, ze
czasami się z nim pobawisz, czasami się spotkasz; Dawid, klasa III).
Dziecięce wyobrażenia o koleżeństwie i przyjaźni często są utożsamiane jako jedno, dzieci często nie odróżniają jeszcze tych pojęć
ze sobą, w opinii autorki wynika to z doświadczeń, dzieci starsze
częściej rozróżniały pojęcia kolegi i przyjaciela. W tym specyficznym
dziecięcym okresie przyjaciele często się zmieniają, determinantami
tego często jest środowisko:
Ignacy, klasa I
Badacz: Co to znaczy mieć przyjaciela?
12 Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013
13 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.
14 Słownik Języka Polskiego
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I: Czyli np. bo jak był Piotrek, przyszedł do zerówki hmm… w połowie roku to ja bardziej lubiłem Pawła i przestałem go lubić, nie wiem
czemu mi się bardziej podobał Piotrek, żebym go lubił i się w zerówce
przyjaźniliśmy i jesteśmy przyjacielami do dziś. Czasem się kłócimy,
ale później już jesteśmy.
Koleżeństwo jest również rozumiane przez dzieci jako coś gorszego
od przyjaźni:
Franek, klasa II
Badacz: Kim jest kolega?
F: Hmm…to często ktoś kto udaje, taki udawany
B: Kim jest udawany kolega?
F: Znaczy… no, dlatego, bo niby mnie mówią tak tak, a czasami
nazywają mnie półgłówkiem, na judo tak było. Wczoraj byłem na judo
i mnie dwa razy mnie popchnęli i próbowali… jeden próbował mnie
zepchnąć do ten, do śmietnika i właśnie też jeden powiedział, że jestem
półgłówkiem, nie wiem dlaczego, chyba z zazdrości, bo lepiej od niego
ćwiczyłem, znaczy bo widziałem, że niby mi wychodzi, a jemu nie
mu, ja mu próbowałem dać, dawałem mu dużo rad, a on upierał się
przy swoim, pewnie się zezłościł, bo jak… no… chciałem go pouczać,
chciałem mu dawać dobre rady.
Typy przyjaciół
Dziecięce narracje pozwalają autorce na wyłonienie kilku typów przyjaciół, wiąże się to z przypisywaniem określonych zadań przyjacielowi, które można nazwać swoistą rolą. Erving Goffman ukazuje rolę
jako wcześniej znany wzór zachowania, który można zaobserwować
w konkretnym czasie jego wykonywania, ale mający swe zastosowanie
w innych sytuacjach15. Z wypowiedzi dzieci wyłaniają się różne role
przypisywane przyjaciołom, można dzięki temu wyróżnić trzy typy
przyjaciół: Pomocnik, Kompan do zabawy, Zaufana osoba. Przypisywanie roli i znaczenia przyjaciela zależy od zdobytych doświadczeń
w kontakcie z innymi dziećmi, typy przyjaciół kształtują się podczas
15 E. Goffman, dz.cyt., s. 45.
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zabawy, ich role zmieniają się w zależności od zaistniałej sytuacji
i napotykanych trudności.
a) Pomocnik
Pomocnik to osoba pomocna przy jakiejś czynności, w tym przypadku
do osoba niosąca pomoc i wsparcie, życzliwa, otwarta na potrzeby
innych, rozwiązująca konflikty, działająca na czyjąś rzecz w razie potrzeby. Słownik języka polskiego definiuje pomoc jako działanie zmierzające do poprawienia czyjejś sytuacji16. Przyjaciel charakteryzuje
się wrażliwością wobec innego człowieka, o czym pisał Emmanuel
Levinas. Wrażliwość jest to zdolność otwarcia się na potrzeby innego,
troska na krzywdę innego, okazywanie dobroci17. Okazywanie wrażliwości wobec innego człowieka należy do zdolności i predyspozycji
prospołecznych, ważnych w wychowaniu dzieci. Martin Hoffman aktywnością prospołeczną nazywa „względnie stałe działanie na rzecz poprawy warunków życia innej osoby bądź grupy, czy to poprzez wspólną
z tą grupą pracę, czy przez dążenie do korzystnych dla niej zmian
społecznych”18. Działanie na rzecz społeczeństwa przybiera swoisty
charakter altruizmu, rozumianego jako pomoc osobom położonym
w gorszej sytuacji. Z okazywaniem wsparcia drugiej osoby wiąże się
ściśle empatia, ta jednak zakłada coś więcej, a mianowicie nie tylko
rozpoznawanie emocji u innych, ale również przeżywanie ich na swój
sposób19. Jak stwierdza M. Hoffman są cztery stadia rozwoju empatii:
empatia globalna, empatia „egocentryczna”, empatia w odniesieniu
do uczuć innych osób, empatia w zakresie sytuacji życiowej innych20.
16 Słownik Języka Polskiego.
17 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, Warszawa 2000.
18 M.L. Hoffman, Empatia a aktywność prospołeczna, w: „Indywidualne i społeczne
wyznaczniki wartościowania, Reykowski J., Eisenberg N., Staub E. (red). PAN:
Wrocław 1990.
19 R. Vasta, M.M. Haith, S.A. Miller, Psychologia dziecka. WSiP: Warszawa 2004,
s. 558.
20 M.L. Hoffman, Empatia a aktywność prospołeczna, w: „Indywidualne i społeczne
wyznaczniki wartościowania, Reykowski J., Eisenberg N., Staub E. (red). PAN:
Wrocław 1990.
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Czwarte stadium osiąga się dopiero w późnym dzieciństwie. Poziom
zaangażowania w zachowania prospołeczne takie jak gotowość do
dzielenia się, pomagania czy współpracy w dużym stopniu zależy od doświadczeń dzieci w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym.
Im więcej doświadczeń w tym zakresie tym dzieci wykazują większy
poziom zachowań prospołecznych. Wypowiedzi dzieci w tym zakresie
dowodzą dużej dojrzałości narratorów w tym zakresie, dla zobrazowania tej sytuacji poniżej zamieszczono kilka przykładowych narracji:
Alek, klasa II
Badacz: Kim jest przyjaciel?
A: przyjaciel to taki człowiek, który staje w obronie drugiego
przyjaciela.
B: pamiętasz taką sytuację, w której przyjaciel Ci pomógł?
A: Raz był Franek, drugi, zaczął mnie bić, wtedy Szymon powiedział, żeby przestał i Franek wtedy przestał.
Franek, klasa II
Badacz: masz jednego przyjaciela, a kim jest przyjaciel?
M: Przyjaciela poznaje się w biedzie, takie jest przysłowie, przyjaciel
zawsze stanie w obronie.
b) Przyjaciel do zabawy
Zabawa w młodszym wieku szkolnym odgrywa ważną rolę w kształtowaniu umiejętności społecznych dzieci, jest podstawą związków
pomiędzy rówieśnikami. W tym okresie rówieśnicy nabierają coraz
większego znaczenia, co może pozytywnie wpływać na szereg kompetencji, takich jak współpraca i efektywne przyswajanie wiedzy. Anna
Brzezińska podkreślając wyjątkowość tych relacji odwołuje się również
do wzajemnego uczenia się: „bawiąc się i ucząc wspólnie z kolegami,
dzieci uczą się wykonywać to, czego same nie byłyby jeszcze w stanie
zrobić. Uczenie się dzieci nawzajem od siebie jest jedną z najważniejszych metod poszerzania wiedzy i nabywania nowych kompetencji”21.
21 A. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia
rozwojowa. GWP: Gdańsk 2013, s. 275.
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Przyjaźń może nawiązać się na zasadzie wspólnoty interesów, dzieci
łączy działanie, kryterium wyróżniającym jest to, że zabawa jest czynnością, którą wykonują razem. Jest to zarazem źródło wielu konfliktów,
ale można powiedzieć za Helen Bee, że „przyjaźń jest poligonem, na
którym dzieci uczą się rozwiązywać konflikty”22.
Antoni, klasa I
Badacz: Kto jest Twoim przyjacielem?
A: Tadek z zerówki i dużo z zerówki, np. Karol i (chwila zastanowienia), Leon (milczenie), Bruno, (chwila zastanowienia) i to wszyscy.
B: A co trzeba zrobić, żeby mieć przyjaciół?
A: No, odwiedza się ich wtedy jak się jest dla nich miłym, jak się
pomaga często, ma się z nimi dużo wspólnego.
B: A Ty, co masz wspólnego ze swoimi przyjaciółmi.
A: To, że hmmm… niektórzy lubią pracować i lubią rysować szczególnie i robić rzeczy z klocków duplo, to wszystko.
Maciej, klasa I
Badacz: kiedy przyjaciel jest Ci potrzebny?
M: No tak, że mogę się z nim bawić w różne gry albo mu pokazywać
jakieś różne gry?
B: A pamiętasz jakąś historię?
M: Hmmm, czy ja pamiętam? No nie pamiętam, ale taką, którą
bardzo znam, yhhmm, to było wczoraj, że właśnie pokazałem taką
fajną grę GO i ona jest naprawdę fajna.
c) Zaufana osoba
W pierwszych latach szkolnych szczególnego znaczenia nabiera osoba
przyjaciela, wzajemne zaufanie nabiera dużego znaczenia. Przyjaciel
to szczególna osoba udzielająca pomocy i obdarzana zaufaniem23.
W tym kontekście dużego znaczenia nabiera współpraca rówieśnicza,

22 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004, s. 303.
23 R.L. Selman, The growth of interpersonal understanding, New York: Academic
Press 1980.
| 177 |

Krystyna Heland-Kurzak

o której napisał Rudolph Schaffer jako symetrycznej relacji pomiędzy
dziećmi opartej na wspólnym interesie i zaufaniu24.
Dawid, klasa II
Badacz: A co to znaczy mieć przyjaciela?
D: To znaczy, przyjaciel to (chwila zastanowienia)…, osoba, która
Ci, do której masz zaufanie, że Ci, że pomoże Ci, pomaga Ci w potrzebie
i Ty jej pomagasz w potrzebie.
Martyna, klasa I
Badacz: pamiętasz jakąś sytuację z Twoją przyjaciółką bądź przyjacielem, którą bardzo dobrze pamiętasz i jest to dla Ciebie bardzo
ważna?
M: Pamiętam taką sytuację, kiedy moja koleżanka bardzo się bała,
do przedszkola tak w sensie wchodzi na zajęcia i zawsze brałam za
rękę, żeby usiadała i tyle.
B: I to było dla Ciebie bardzo ważne, że jej pomagałaś?
M: Tak.
Alina, klasa III
Badacz: A co to znaczy mieć przyjaciela?
A: To jest taki ktoś z kim się bawisz, komu ufasz i możesz dzielić z nim jakieś informacje, no i lubimy się wtedy. Lubi się to osobę
zazwyczaj.
Mikołaj, klasa III
Badacz: A czym się różnią przyjaciele od kolegów?
M: No przyjaciel tak, przyjacielowi można sekret powierzyć i on
wtedy go nie zdradzi, a z kolegą to różnie bywa.
B: Czym się jeszcze odznacza, oprócz tego, że możesz mu zaufać?
M: (chwila zastanowienia) tak, że on mi wybaczy, można z nim
pogadać, porozmawiać.

24 H.R. Schaffer, Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wyd. Uniwersytetu
Jagielońskiego, Kraków 2006, s. 370.
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W powyższych narracjach przyjaciel to zaufana osoba, stąd też od
takiej osoby przyjmuje się pomoc. Przypuszcza się, że dzieci bardziej
korzystają z pomocy od osób, na których mogą liczyć, które okazały
się osobami godnymi zaufania. W tych sytuacjach pomoc również
jest obustronną relacją okazywaną zainteresowanym partnerom.
Przyjaciele Boga
Ostatnim przedmiotem analiz przyjaźni rozumianej przez dzieci jest
zagadnienie dotyczące rozumienia pojęcia w relacji do Boga. Budowanie więzi międzyludzkich rzutuje na całe życie, strategie pozyskiwania przyjaciół należą do grupy ważnych kompetencji społecznych.
Ważnym tematem jest tutaj odniesienie relacji międzyludzkich do
relacji z Bogiem, doświadczenia społeczne pozwalają na budowanie relacji ponadludzkich. Przeprowadzone badania wykazały, że
przyjaźń z Bogiem jest czymś innym niż ta między ludźmi. Dzieci
w początkowym okresie szkolnym dobrze rozumieją czym są relacje
zachodzące w grupie i klasie, mają w tym zakresie dużo doświadczeń.
Rozumienie przyjaźni między Bogiem a człowiekiem wynika głównie
z wiedzy zasłyszanej na lekcjach religii, w domu, w kościele, w grupie
rówieśniczej.
Fragmenty wypowiedzi dzieci dotyczące rozumienia przyjaźni
z Bogiem jako relacji wszystkich wierzących:
Alek, klasa II
Badacz: Czy Bóg ma przyjaciół?
A: Ma.
B: A kim są Jego przyjaciele?
A: (Chwila zastanowienia)… ,dobrzy ludzie
Dawid, klasa II
Badacz: Czy Bóg ma przyjaciół?
D: Ma.
B: A kim są Jego przyjaciele?
D: My wszyscy.

| 179 |

Krystyna Heland-Kurzak

Franek, klasa II
Badacz: Kim są przyjaciele Boga?
F: Hmmm… wierzący ludzie.
B: A kim są wierzący ludzie?
F: Wspólnota kościoła.
B: A gdzie ona jest, ta wspólnota kościoła?
F: No tutaj, tutaj, ja, wszystkie dzieci ze szkoły, bo to szkoła taka
katolicka, to na pewno wierzący, jest ich dużo.
Obok prostych odpowiedzi na temat przyjaciół Boga pojawiają się
też rozbudowane wypowiedzi dziecięce nawiązujące do głębszych
relacji zbudowanych w analogii do Samarytanina. Relacja oparta
na wrażliwości i podatności na potrzeby innego, o czym świadczą
narracje dzieci:
Maciej, klasa 1
Badacz: W czym Ci pomaga?
M: We wszystkim.
Prowadząca: Możesz powiedzieć jakiś przykład?
M: Pomaga mi w modlitwie, pomaga mi też w szkole, pomaga mi
odrobić lekcje na pewno.
B: A jak to się dzieje, że Ci pomaga w lekcji?
M: No bo On jest niewidzialny, ale On jest z nami.
Przyjaźń Boga do ludzi w oczach dzieci przejawia się poprzez pośredników (anioły, święci), których posyła Bóg, by pomagali ludziom,
w nawróceniu, w wierze, w zbawieniu:
Maciej, klasa I
Badacz: czy Bóg ma przyjaciół?
M: Tak.
B: Kim są Jego przyjaciele?
M: Święci…
B: I oni pomagają Bogu?
M: Hmmm… no bo np. tak pomagać, że jak widzą kogoś kto ma
jakieś złe serduszko to mu mówią, żeby……, żeby… żeby (chwila zastanowienia), żeby Jego syn z nim porozmawiał.
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B: I kim są jeszcze przyjaciele Boga?
M: Anioły.
B: A co robią anioły, kim są?
M: Mogą pomagać ludziom, yhhh… przyjść do nieba, jak to mówią
drogą, że jakby… prowadzą jakby człowieka do drogi, do drogi do
nieba.
Piotr, klasa 1
Badacz: Kim są przyjaciele Boga?
P: Aniołowie, święci i wszyscy.
B: dlaczego oni są Jego przyjaciółmi?
P: Bo Bóg kocha wszystkich i nawet czasami ktoś popełni jakiś
grzech, ale i tak dostrzega w nich dużo dobra i mogą pójść do nieba.
Zuzanna, klasa III
Badacz: Czy Bóg ma przyjaciół?
Z: Ma przyjaciół, pewnie świętych. To jest taki ktoś z nas, taki
normalny człowiek, tylko po prostu On jakby, np. można powiedzieć
nam jakiegoś świętego Ojca Pio, święty to jest taki trochę, On bardzo
kocha Boga i można powiedzieć, że, że święty to jest taki ktoś, kto
jakby zaufał Panu Bogu, no i on dużo się modli, np. Ojciec Pio dużo
się modlił i miał takie rany jak Pan Jezus na rękach i na stopach, np.
on był zakonnikiem, np. św. siostra Faustyna była i ona bardzo kocha
Pana Boga i chciała być z Nim dlatego.
Struktura więzi pomiędzy Bogiem a dzieckiem uwarunkowana
jest doświadczeniami religijnymi w obrębie rodzinnych praktyk religijnych, szkoły i kościoła, ale również osobowością dziecka, jego
zaangażowaniem, które łączy się z motywacją.
Podsumowanie
Dziecko i dzieciństwo stanowi ważny nurt badań w pedagogice i teologii. W prezentowanej pracy autorka skupiła się wokół rozumienia
przyjaźni przez dzieci w relacjach między ludzkich i w relacji z Bogiem. Przypisywanie dzieciom statusu aktywnych aktorów w świecie
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społeczno – kulturowym otwiera przed badaczem nowe obszary badań, dopuszczając do uprawomocnienia subiektywnych doświadczeń
i rozumienia świata i Boga przez dzieci. Badania pozwoliły przede
wszystkim na sformułowanie znaczących różnic w rozumieniu przez
dzieci pojęć kolega i przyjaciel w relacjach międzyludzkich wobec tych
skierowanych ku Bogu. Przyjaciel to osoba, która pomaga, bawi się,
obdarzona jest zaufaniem. Jakość tych relacji u niektórych narratorów ma znamiona stałości i zażyłości, u pozostałych jest nietrwała
i zależna najczęściej od sytuacji zabawowej. Wyniki badań wskazują, że relacja przyjaźni z Bogiem zawsze jest trwała ze względu na
stałość uczuć Boga względem ludzi. Badania zawierają 37 narracji
dziecięcych, 10 dzieci nie potrafiło określić czy Bóg ma przyjaciół.
Zdecydowana większość w wypowiedziach nawiązuje do ważności
relacji człowiek – Bóg w perspektywie codziennego życia, szczególnie
potrzeby pomocy, w której Bóg jest wierny.
Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję przyjaciela w doświadczeniach dzieci,
jako pomocnika, kompana zabawy, zaufaną osobę. Zaprezentowane zostały
także sposoby rozumienia przyjaźni z Bogiem przez dzieci. W pracy wykorzystane zostały badania nad dziećmi w wieku szkolnym przeprowadzone
w katolickiej szkole w Polsce (2015). Prezentowany tekst dotyczy zagadnień
roli doświadczeń dzieci, które mają wpływ na konstruowanie koncepcji
przyjaciela w relacjach międzyludzkich i w relacji z Bogiem.
Summary
The article presented children’s experience in conception of friendship.
Friendship like as helper, play activities and trusted person. The following
text included ways of their experiences of friendship with God. The analysis
of the case studies presented in this article relate to catholic school children in Poland (2015). According to the author of this article, experiences
of children have huge influence for constructing the concept of friendship
between children’s and God
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WARTOŚĆ PATRIOTYZMU W PAMIĘCI I TOŻSAMOŚCI
JANA PAWŁA II
Value of the patriotism into the Memory and the identity of John Paul II
Podejmując problem wartości patriotyzmu w tekście Pamięć i tożsamość, spróbujemy nie tylko ukazać myśl papieża określającą czym
w swojej istocie jest patriotyzm, ale także zwrócić uwagę na mądrościowy charakter papieskiej refleksji. Naszym zdaniem oba aspekty
mają walor wychowawczy, ważny dla pedagogicznego namysłu.
Pamięć i tożsamość jest ostatnią książką Jana Pawła II. Wydana
została w roku 2005 pod koniec lutego (w Polsce ukazała się w połowie marca), a więc tuż przed śmiercią papieża. Inspiracjami do jej
napisania były rozmowy, które papież prowadził przeszło dziesięć lat
wcześniej w Castel Gandolfo z dwoma polskimi uczonymi: księdzem
profesorem Józefem Tischnerem i profesorem Krzysztofem Michalskim. Książkę należy zaliczyć do literatury mądrościowej, bo łączy
doświadczenie życiowe autora z wiedzą filozoficzną i teologiczną.
Stanowi wiarygodny przewodnik po świecie wartości choć w formie
nie przypomina naukowej dysertacji. Dlatego zanim przejdziemy do
szczegółowego określenia patriotyzmu, chcemy, jak zapowiadaliśmy,
zwrócić uwagę na sam charakter papieskiej refleksji.
1. Patriotyzm w oglądzie mądrościowym
Mądrościowy charakter refleksji papieskiej dotyczącej patriotyzmu
związany jest z kierunkiem rozważań przyjętych przez papieża w całej
książce. W sensie węższym możemy ten kierunek określić jako historiozoficzno-eschatologiczny, a szerzej jako metafizyczno-teologiczny
lub po prostu kontemplatywny. Dzięki temu rozważania papieża łączą
rozmach z „pamięcią szczegółowych wydarzeń”. Papież stwierdza:
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„Ludzkość jest powołana do wychodzenia poza granice śmierci i poza
granice przemijających wieków, ku ostatecznej przystani w wieczności,
przy chwalebnym Chrystusie w trynitarnej komunii”1. Papież nie oferuje nam dywagacji na wysokim poziomie abstrakcji, ale delikatnie
odsłania myśl ogólną w faktach historycznych: w historii Polski,
Europy, świata. Pisze: „[…] najgłębszy sens historii znajduje pełne wyjaśnienie w Chrystusie, Bogu-Człowieku. Chrześcijańska nadzieja sięga
poza granice czasu. Królestwo Boże zaszczepia się i rozwija w dziejach
ludzkich, ale jego celem jest życie przyszłe”2.
Jesteśmy, zaznacza papież, świadkami i uczestnikami procesów
społecznych, gospodarczych i politycznych, które budują nowe więzi
międzyludzkie, które mają charakter ogólnoświatowy, ogólnoeuropejski3. Świat coraz wyraźniej staje się zespołem współzależnych
państw, kontynentów, a Europa dąży nie tylko do zjednoczenia gospodarczego, ale także politycznego. Polska, dodaje papież, odzyskała
niepodległość, otworzyła się na Zachód i powinna określić swój stosunek i do świata, i do Europy. Dalej zastanawia się, czy w sytuacji,
gdy Polska ma być częścią większej całości, polski naród (lub każdy
naród przechodzący przez taki, jak Polacy proces) nie jest narażony na
utratę swojej kultury, a państwo na utratę suwerenności, tym bardziej
że w procesie integracji europejskiej dochodzi, co łatwo można zauważyć, do szerszej niż tylko gospodarczo-polityczna ingerencji organów
EU w życie poszczególnych narodów4. W związku z tym papież pyta
o sens patriotyzmu − postawy, którą Polacy cenili zawsze wysoko5.
Rozumienie patriotyzmu, które podpowiada czytelnikowi Jan Paweł II, należy odczytywać, naszym zdaniem, w kontekście całej jego
książki, jakkolwiek papież pisze także wprost, np.: „Patriotyzm jest poczuciem przywiązania do narodu i do ojczyzny”, „Patriotyzm […] jako
1 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo
„Znak”, Kraków 2005, s. 160.
2 Tamże.
3 Tamże, s. 65.
4 Tamże.
5 Zob. tamże.
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miłość ojczyzny”, Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”,
„Patriotyzm zawiera w sobie […] postawę wewnętrzną w odniesieniu do
ojczyzny […] To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza,
dociera do nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej
pietas”6. Te zwięzłe sformułowania, które możemy wyłuskać z tekstu
nie są jednak krótkimi formułkami definicyjnymi, ale przysłowiową
kropką nad „i” papieskiej refleksji, a wyjęte z jej kontekstu, brzmią
banalnie. Ich pełny sens, zauważmy, odsłania kreślona przez papieża
perspektywa eschatologiczna ludzkiego życia.
Papież rozumie rzeczywistość kultury, w tym ludzkich postaw, takich jak patriotyzm, jako drogę do ostatecznego celu życia człowieka7.
Dla kształtowania tych postaw, człowiek potrzebuje jednak bardziej
podstawowych wartości: nadziei oraz wolności. Bez jednej i drugiej
wartości, trudno wybrać rzeczywiste dobro, a w konsekwencji − realizować się osobowo. W związku z tym, możemy przyjąć, że obie − nadzieja
i wolność − są obecne u źródeł postaw patriotycznych człowieka.
Do czego człowiek potrzebuje nadziei? Podpowiedź papieża znajdujemy już na pierwszych stronach książki: nadziei potrzebujemy, aby
nie tylko przetrzymać zło, które nas dotyka i bronić dobra, ale aby
w doświadczeniu zła odpowiadać dobrem, a nie złem8. W kontekście
rozważań papieskich z początkowych części książki patriotyzm należy
odczytać jako obronę naturalnego dobra: ojczyzny.
Do czego człowiek potrzebuje wolności? Odpowiedź zapowiada już
tytuł jednego z rozdziałów poprzedzających papieską refleksję o patriotyzmie: Wolność jest dla miłości9. Papież wyjaśnia: „Poprzez wolność bowiem człowiek jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy.
Wybierając prawdziwe dobro w życiu osobistym i rodzinnym, w rzeczywistości ekonomicznej i politycznej, czy wreszcie w środowisku
narodowym i międzynarodowym, człowiek realizuje swoją wolność
w prawdzie. Pozwala to mu uniknąć możliwych dewiacji, jakie zna
6
7
8
9

Tamże, s. 71−73.
Zob. tamże, s. 11−83.
Zob. tamże, s. 11−37.
Zob. tamże, s. 47.
| 187 |

Maria M. Boużyk

historia, albo je przezwyciężyć”10. Za dewiacje prowadzące do sprzecznych z patriotyzmem postaw Jan Paweł II uważa historyczne doktryny
o wyraźnym podłożu filozoficznym, a w szczególności utylitaryzm
społeczny 11. Wymienia różne jego formy: utylitaryzm klasowy marksizmu, utylitaryzm narodowy nazizmu i faszyzmu oraz utylitaryzm
współczesnego liberalizmu. Zdaniem papieża ta ostania forma utylitaryzmu stanowi dziś główne zagrożenie dla krajów, które, jak Polska,
wyrwały się z dominacji sowieckiej i uczą się demokracji12.
Podejmując temat utylitaryzmu i wolności, papież ostatecznie
prowadzi czytelnika do bardziej metafizycznej prawdy o ludzkim
istnieniu: utylitaryzm stoi w sprzeczności z miłością. Jądrem miłości
jest bezinteresowność, a ta jest w człowieku oznaką dojrzałej wolności,
tj. urzeczywistnionej wolności. W związku z tym możemy dopowiedzieć: tam, gdzie przyjmuje się utylitarystyczną koncepcję stosunków
społecznych, tam nie ma powodów do kształtowania postaw patriotycznych, a wręcz takie postawy mogą stać się zagrożeniem dla grup
interesów ekonomiczno-politycznych.
Na przykład w praktykowanej współcześnie erystyce i demagogii,
mającej oddziaływać na nastroje społeczeństw konsumpcyjnych i zlaicyzowanych, patriotyzm bywa przedstawiany jako postawa nienowoczesna i zakłócająca bezpieczną koegzystencji narodów. Mianowicie
w języku społecznego dyskursu próbuje się kojarzyć je ze słowami,
które w świadomości historycznej ostatnich pokoleń boleśnie zapisały swoją negatywną konotację, mianowicie: nacjonalizm i faszyzm.
Mamy więc do czynienia z próbą swoistej redefinicji patriotyzmu
w tradycyjnym znaczeniu. Dokonywana zmiana ma oddziaływać na
ludzkie myślenie i postawy: patriotyzm może być postrzegany jako
wartość negatywna, uderzająca w kulturę i w człowieka. Redefinicja
narusza pamięć historii i stawia pytanie o byt narodu.
Żeby bliżej określić wspomniane zjawisko przytoczymy wypowiedź Jonaha Goldberga z jego książki Lewicowy faszyzm. Goldberg
10 Tamże, s. 50.
11 Zob. tamże, s. 41−51.
12 Zob. tamże, s. 50.
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pokazuje w niej powiązania współczesnego amerykańskiego liberalizmu z faszyzmem i rysuje przed czytelnikami linię wiążącą faszyzm Mussoliniego i Hitlera z ideami amerykańskich demokratów,
„polityką zmiany” Baracka Obamy, a jednocześnie podkreśla, że
silna, uporczywa propaganda (nie tylko w systemach totalitarnych,
ale i w demokratycznych, przez media), gra na ludzkich emocjach
i w ten sposób kształtuje postawy społeczne. Goldberg zauważa: „[…]
‘ faszysta’ to współczesne określenie ‘heretyka’, służące do napiętnowania osoby, którą w czyimś przekonaniu należałoby ekskomunikować
ze sfery politycznej”13. Jego zdaniem jest to słowo używane przez
współczesnych liberałów „do okładania przeciwników publicznych
jak buntowniczych agitatorów. Faszysty przecież nie trzeba traktować
poważnie. Nikt nie ma obowiązku słuchać przedstawianych przez
niego argumentów, nie musi się też przejmować jego uczuciami ani
prawami”14. Goldberg dodaje, że współczesna lewica (liberałowie)
sięga także po inne określenia, takie, jak „rasista”, „seksista”, „homofob”, „chrześcijanista” [MB: słowo utworzone od „islamista”], które
są wykorzystywane w podobnych celach15.
Jako komentarz możemy zauważyć, że słowo patriotyzm umieszczone w kontekście tych słów będzie ewaluowane albo negatywnie, albo uzyska znaczenie odbiegające od tradycyjnego. Zmiana
optyki antropologicznej z chrześcijańskiej na pragmatyczną, której
doświadcza Europa ma więc głębsze konsekwencje wychowawcze:
kształtowanie człowieka o nowej tożsamości. Trzeba jednak pamiętać,
że ścieranie się tych dwóch optyk sięga jeszcze czasów oświecenia.
Zgromadzono więc wystarczająco dużo społecznego doświadczenia,
by dokonywać porównawczych analiz. Papież wskazuje na istotę
dokonujących się przewartościowań i na tym polega mądrościowy
charakter jego refleksji. Przytoczmy następujący fragment papieskiej
13 J. Goldberg, Lewicowy faszyzm. Tajemna historia amerykańskiej lewicy od Mussoliniego do polityki zmiany, przeł. L. Jęczmyk, J. Lang, Zysk i S-ka Wydawnictwo,
Poznań 2013, s. 18.
14 Tamże.
15 Zob. tamże, s. 19.
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wypowiedzi: „Jeśli wolność przestaje być związana z prawdą, a uzależnia prawdę od siebie, tworzy logiczne przesłanki, które mają szkodliwe
konsekwencje moralne. Ich rozmiary są czasem nieobliczalne. W tym
przypadku nadużycie wolności wywołuje reakcję, która przyjmuje
postać takiego czy innego systemy totalitarnego. Jest to jedna z form
zniszczenia wolności, której skutków doświadczyliśmy w wieku XX
i nie tylko”16.
Podkreślmy więc, według papieża utylitaryzm jako przeciwny
autentycznej miłości, właściwie neguje miłość ojczyzny, bo na poziomie ontologicznych uzasadnień zmienia hierarchie dóbr: bonum
utile i bonum delectabile poprzedzają bonum honestum17. Utylitaryzm
odmawiając człowiekowi należnej wartości, deprecjonuje miłość jako
postawę osobową, tj. postawę, która urzeczywistnia w człowieku „zadaną” mu do realizacji wolność. Zauważmy, że w strukturze książki
Pamięć i tożsamość część poświęcona wolności bezpośrednio poprzedza część rozważań papieskich poświęconą patriotyzmowi. Jednym słowem, papież wprowadza nas w problematykę patriotyzmu
po wyjaśnieniu istoty wolności i miłości jako postaw, które człowiek
może zajmować wobec spraw, rzeczy i innych osób, a które realizują
się w cnotach18.
Papież przypomina nam ustalony jeszcze przez Arystotelesa wachlarz cnót kardynalnych. Pisze: „Dobro, które staje przed ludzką
wolnością jako zadanie do spełnienia, to jest właśnie dobro cnoty”19.
Zauważmy: patriotyzm to cnota (sprawność moralna) umieszczona
przez Arystotelesa wśród aktów składających się na cnotę sprawiedliwości. Przeskalowana staje się wadą i może ujawniać się pogardliwym
stosunkiem do innych narodów lub przekonaniem o jakiejś szczególnej misji zbawczej jednego narodu. Niejednokrotnie w historii
notowano przejawy szowinizmu czy mesjanizmu.

16
17
18
19

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, dz. cyt., s. 50.
Zob. tamże, s. 44−46.
Zob. tamże, s. 47−49.
Tamże, s. 47.
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Skoro na „drogę do celu” człowieka składają się jego postawy wobec
rzeczy i spraw (np. wobec ojczyzny), to cnoty (np. patriotyzm), kształtujące się w wyborach dobra godziwego chronią człowieka przed zejściem
z „drogi ludzkiej”. Nawiązując do klasycznej myśli filozoficznej, papież
podkreśla, że „drogą człowieka” jest przede wszystkim moralność:
człowiek nie jest bytem zdeterminowanym, instynktownie gotowym
do działania i osiągnięcia celu. Potrzebuje poznawania prawdy i wybierania dobra. Doświadczenie moralności integruje sfery prawdy i dobra.
Dzięki wyborom, które podejmuje się w życiu, urzeczywistnia się w nas
wolność, a dzięki niej stajemy się bezinteresownymi i możemy kochać.
Patriotyzm jako postawa miłości ojczyzny jest bezinteresowny, a do
takiej postawy zdolny jest człowiek wolny.
Inaczej mówiąc, jeśli przyjmie się za papieżem perspektywę moralną patrzenia na ludzkie sprawy (rodzinne, narodowe, międzynarodowe), to wszelkie inne perspektywy, np. gospodarcze, polityczne,
państwowe, uzyskują swój sens w odniesieniu do niej. Skoro patriotyzm jest cnotą moralną to moralnie należy postrzegać sprawy
umacniające dobro, jakim jest ojczyzna20. Dlatego patriotyzmu nie
można oderwać od troski o gospodarczy i polityczny byt narodu.
Powtórzmy, te kwestie mają również wydźwięk moralny.
Kończąc tę część rozważań podkreślmy, że mądrościowy, filozoficzno-teologiczny, charakter refleksji papieskiej w Pamięci i tożsamości pozwala wyraźnie ukazać patriotyzm jako wartość moralną.
2. Nadprzyrodzony wymiar patriotyzmu?
Uznawszy konieczność perspektywy moralnej w ocenie ludzkich
postaw, w tym postaw patriotycznych, możemy zapytać o spojrzenie
papieża na patriotyzm w świetle wiary. Jeśli chcielibyśmy bowiem
powiedzieć, że zdaniem papieża moralność przyrodzona wystarcza
człowiekowi do spełnienia się w swoim człowieczeństwie to będziemy
w błędzie!
Zaznaczmy jednak na wstępie, że papież, rzecznik komplementarności wiary i rozumu, widzi złożoność relacji tego, co przyrodzone
20 Zob. tamże, s. 71.
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i tego, co nadprzyrodzone. Jednym słowem, papież stara się tylko
uświadomić czytelnikowi, że żadne rozważania filozoficzne nie odkryją w sposób zadowalający tajemnicy ludzkiego życia. Idąc tym
tropem, możemy dostrzec, że refleksja papieska w Pamięć i tożsamość
wielokrotnie wskazuje na braki pełnej filozoficznej odpowiedzi na
pytania o cel ludzkiego życia, o szczęście czy kwestie obowiązku
i przyjemności, o obecność zła, o brak wewnętrznej harmonii między zmysłowością i umysłowością, o relacje jednostki do społeczności, a przede wszystkim, o naturę samego Boga i jego stosunek do
człowieka.
W tej części rozważań spróbujemy pokazać, że wyżej wymienione
zagadnienia rozpatrywane przez papieża w kontekście biblijnym,
wnoszą nowe spojrzenie na to, czym jest patriotyzm i uzupełniają
to, co można przeczytać w samym rozdziale poświęconym kwestii
patriotyzmu. Ten rozdział to zaledwie trzy strony tekstu, niemniej
jednak wymiar religijny postaw patriotycznych jest pierwszą informacją, którą papież przekazuje czytelnikowi. Pisze, co następuje:
„Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest
jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które
zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który język łaciński wyraża terminem pietas, podkreślając wymiar religijny, jaki kryje się w szacunku i czci należnej rodzicom”21.
W dalszych słowach papież nie pozostawia wątpliwości, że postawa
wobec ojczyzny jest analogiczna do tej, która jest należna rodzicom.
Rodzice dają swoim dzieciom życie i tym samym uczestniczą w dziele
stworzenia, a w związku z tym „zasługują na cześć podobną do tej,
jaką oddajemy Bogu Stwórcy”22. Natomiast ojczyzna daje życie i rodzi człowieka w jego relacjach do innych osób przez wprowadzenie
w cały depozyt kultury, między innymi także za sprawą rodziców.
W rodzinie człowiek uczy się patriotyzmu. Papież nadmienia: „To

21 Tamże, s. 71.
22 Tamże.
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dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas
przez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas”23.
Podkreślmy, że według papieża ojczyzna to dziedzictwo (ojcowizna) otrzymane po przodkach, czyli zespół dóbr materialnych
i duchowych, a więc i ziemia, i kultura, choć w większym stopniu
− kultura (wspólnota wartości)24. Ojczyzna jako kultura wypracowana przez ludzi na określonym terytorium i w określonym czasie
historycznym jest nie tylko depozytariuszem wartości, ale wychowawcą: ona rodzi do życia osobowego. Dlatego papież wyjaśniając
sens pojęcia ojczyzna przywołuje analogię funkcji rodzicielskich: ojca
i matki. Kultura to nie tylko tradycja, ale nabywana przez człowieka
świadomość wartości osobowych. Tego procesu nie można oderwać
od konkretnych wydarzeń, które były doświadczeniem kolejnych
pokoleń i które potrzebują swojego odczytania współcześnie.
Próbując skorelować z podanym rozumieniem pojęcia ojczyzna,
pojęcie patriotyzmu, znajdujemy w tekście książki wyjaśnienie patriotyzmu jako umiłowania tego, co ojczyste: umiłowanie historii,
tradycji, języka, dzieł rodaków czy nawet krajobrazu ojczystego25.
„Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra,
jakim jest ojczyzna” – pisze papież26 i jednocześnie zaznacza, że nie
można wypierać z pamięci narodu momentów wstydliwych27. W historii Polski, przypomina, były tak chwile chwały, jak i prywaty.
2.1. Patriotyzm a cel ludzkiego życia.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia pojęcia ojczyzny i samego
patriotyzmu, możemy powrócić do zapowiedzianej wcześniej kwestii religijnego wymiaru tej wartości moralnej. Musimy oczywiście
pamiętać o stanowisku intelektualnym charakterystycznym dla papieża w kwestii relacji wiary i rozumu – oczywiście w odniesieniu do
23
24
25
26
27

Tamże.
Zob. tamże, s. 65−70.
Zob. tamże, s. 71.
Tamże, s. 72.
Zob. tamże.
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dziedziny ludzkiego postepowania. Mianowicie z jednej strony papież
zaznacza, że moralność (przyrodzona) nie jest w koniecznym związku
z religią chrześcijańską, bo człowiek poznając rzeczywistość, dochodzi
do odkrycia obiektywnych zasad porządku moralnego28, a z drugiej
podkreśla, że moralność przyrodzona potrzebuje perspektywy wiary,
która ujawnia bożą pedagogię, a w szczególności, boże miłosierdzie.
Uzasadnienie tego drugiego członu tezy możemy śledzić praktycznie
na każdej stronie książki Pamięć i tożsamość, a w ostatnim rozdziale,
gdy papież nawiązuje do wydarzeń z 13 maja 1981 roku, tj. do zamachu
na swoje życie, mamy do czynienia z jego osobistym świadectwem.
Mimo wyrazistego w całej książce zarysowania nadmienionej
przez nas tezy przytoczmy jeden z bardziej wymownych fragmentów
papieskiego tekstu dotyczącego bożej pedagogii: „Mówiąc o tych problemach [działaniu Boga w historii – wyjaśnienie MB], napotykamy
jednak poważną trudność. Wiele ich złożonych aspektów często jest
poza zasięgiem wypowiedzenia. Jest w tym wszystkim wszakże działanie Boga, które dokonuje się za ludzkim pośrednictwem: przez dobre
dzieła ludzi, oczywiście, ale także przez ich błędy, z których Bóg jest
w stanie wydobyć większe dobro. Całe XX stulecie było naznaczone
jakimś szczególnym działaniem Boga, który jest Ojcem ‘bogatym w miłosierdzie’ […]”29.
Powracając do interesującego nas wątku wpływu życia religijnego
na postawy patriotyczne, zauważmy, że skoro w myśl ustaleń papieża
ojczyzna to przede wszystkim kultura, czyli wartości łączące ludzi we
wspólnocie celów, to religia jako dziedzina wartości musi odcisnąć
się na kształcie kultury poszczególnych „ludzkich ojczyzn”. Papież
zwraca uwagę, że dzięki Chrystusowi pojęcie ojczyzny zostało otworzone w kierunku eschatologii i wieczności. Jednym słowem to, co
ludzkie (kultura) zostało „uprawione” przez Chrystusa i skierowane
do wiecznej ojczyzny: stało się kulturą chrześcijańską30. Papież pisze: „Tak więc ta Boża ojcowizna przyoblekła się w kształt ‘kultury
28 Zob. tamże, s. 41−51.
29 Tamże, s. 57.
30 Zob. tamże, s. 67−69.
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chrześcijańskiej’. Istnieje ona nie tylko w społeczeństwach i w narodach
chrześcijańskich, ale w jakiejś mierze zaistniała ona w całej kulturze
ludzkości. W jakiejś mierze całą tę kulturę przetworzyła”31. W duchu
chrześcijaństwa na różnych ziemiach-ojcowiznach różne ludzkie
społeczności (np. plemiona piastowskie) przeżywały swoją historię32.
Papież zauważa: „Ojczyzna jako ojcowizna jest z Boga, ale równocześnie jest w jakimś znaczeniu również ze świata”33. W związku z tym
możemy przyjąć, że w trosce o dobro „ludzkich ojczyzn”, tj. w postawach patriotycznych, człowiek może otwierać się na działanie łaski.
Przypomnijmy w tym miejscu uwagi Ẻtienne Gilsona komentującego zagadnienie cnót w ujęciu Tomasza z Akwinu34. Mianowicie
Gilson podkreślał, że skoro Tomasz rozpatruje cnoty moralne z innej
perspektyw niż myśliciele przedchrześcijańscy, to również dostrzega
inne „środki wychowawcze” w planie chrześcijańskiej paidei. Istotne
dla chrześcijaństwa wydarzenie Wcielenia zmieniło sens ludzkiego
życia i międzyludzkich relacji. Tajemnica przebóstwienia ludzkiej
natury w osobie Jezusa Chrystusa rozpoczęła nową historię całkowitego przeobrażenia człowieka. Przesunięcie ostatecznego celu ludzkiego życia sprawiło, że życie moralne chrześcijan uzyskało też inną
miarę i pomoc: dzięki łasce to, co naturalne zostaje udoskonalone.
Człowiek, by osiągnąć nadprzyrodzony cel i urzeczywistnić w pełni
własną naturę, potrzebuje łaski: nie tylko wlanych cnót, ale żywiących się nadprzyrodzonością cnót moralnych. Moralność może być
realizowana bez religii, ale, jak podkreśla Gilson, dla chrześcijan taka
droga jest niedorzeczna.
Zbieżność tych uwag z tekstem książki Pamięć i tożsamość jest bardzo wyraźna35, a dostrzeżona zależność rzuca dodatkowe światło na
rozważania papieskie dotyczące samego patriotyzmu − cnoty moralnej.
31 Tamże, s. 69.
32 Zob. tamże, s. 96−98.
33 Tamże, s. 69.
34 Zob. Ẻ. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł.
J. Rybałt, IW PAX, Warszawa 1998, s. 381−401.
35 Por. tamże oraz Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, dz. cyt. s. 47−51.
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Papież pisze: „ Wiemy z doświadczenia, chociażby na podstawie polskich
dziejów, na ile inspiracja wiecznej ojczyzny zrodziła gotowość służenia
ojczyźnie doczesnej, wyzwalała w obywatelach gotowość do wszelkich
poświęceń dla niej – poświęceń niejednokrotnie heroicznych. Świeci, których Kościół wyniósł na ołtarze w ciągu dziejów, a zwłaszcza w ostatnich
stuleciach, świadczą o tym w sposób szczególnie wymowny”36.
Możemy ponadto zauważyć, że przyjęte przez papieża spojrzenie
na „ludzkie ojczyzny” (kultury) w perspektywie eschatologicznego
powołania każdego człowieka znosi jakiekolwiek hierarchie ojczyzn,
a więc zabezpiecza patriotyzm jako taki, przeprowadzając granicę
między nim a takimi postawami jak narodowy szowinizm czy mesjanizm. Papież wyjaśnia: „Kościół, Lud Boży zbudowany na Nowym
Przymierzu, jest nowym Izraelem i jawi się jako ten, który posiada
charakter uniwersalny: każdy naród ma takie samo prawo do obecności w nim”37, a dalej precyzuje: „Historia każdego człowieka, a przez
człowieka dzieje wszystkich narodów niosą w sobie szczególny zapis
eschatologiczny. […] Odniesienie eschatologiczne mówi bowiem o tym,
że życie ludzkie ma sens i że mają sens dzieje narodów. Oczywiście
ludzie, a nie narody staną przed sądem Boga, ale przecież w tym sądzie nad poszczególnymi ludźmi jakoś sądzone są również narody”38.
2.2 Patriotyzm a zło moralne.
Kontynuując naszą refleksję nad patriotyzmem w świetle zależności
między religią a moralnością, odkrywamy w Pamięci i tożsamości
jeszcze jeden znaczący temat: żadna filozofia nie umie zadawalająco
wyjaśnić ani przyczyny doświadczanego w moralnych wyborach
rozdźwięku między sferą zmysłową a umysłową, ani źródła zła moralnego, a w związku z tym staje przed problemem sposobu ostatecznego
przezwyciężenia zła. W papieskim tekście biblijny wątek przeplata
się z historią ludzi i narodów39. Papież przypomina czytelnikowi
36
37
38
39

Tamże, s. 69.
Tamże, s. 77.
Tamże, s. 80.
Tamże.
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tajemnicę grzechu pierworodnego i kruchości moralnej człowieka, tajemnicę Bożego Miłosierdzia i drogę odkupienia, pisząc: „W tajemnicy
odkupienia zwycięstwo Chrystusa nad złem jest dane człowiekowi nie
tylko jako osobista korzyść, ale także jako zadanie. Człowiek podejmuje
je wchodząc na drogę życia wewnętrznego, to znaczy na drogę świadomej pracy nad sobą − tej pracy, w której Mistrzem jest Chrystus”40.
Droga doskonałości chrześcijańskiej, jak zauważa papież, ma trzy
etapy: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Patriotyzm jest postawą związaną z przestrzeganiem przykazań, a to według papieża jest
synonimem oczyszczenia: „znaczy bowiem przezwyciężanie grzechu,
moralnego zła w jego różnorakich formach”41. Jednocześnie papież
diagnozując współczesną mentalność, zauważa, że opiera się ona na
zasadzie: żyć tak jakby Bóg nie istniał42. Jednym słowem człowiek ma
się ustawić poza współrzędnymi dobra i zła, to jest poza kontekstem
wartości, których źródłem jest Bóg.
Z tej perspektywy patriotyzm daje się określić jako wartość niepotrzebna lub wymagająca przedefiniowania zgodnego z progresywną
ewolucją społeczeństw. Tymczasem sam papież, jak wspomnieliśmy,
wiąże patriotyzm z dekalogiem i widzi w nim ochronę dobra „ojczyzn
ludzkich” (kultur narodowych). W związku z tym możemy odnieść
do kwestii patriotyzmu także to, co pisze o zagrożeniu, które stanowią dla kultury zachodniej silne prądy antyewangelizacji. „Godzi
ona – zauważa papież – w same podstawy ludzkiej moralności, godzi
w rodzinę i propaguje moralny permisywizm, rozwody, wolną miłość,
przerywanie ciąży, antykoncepcję, walkę z życiem na etapie poczęcia, a także na etapie schyłku, manipulację życiem”43. Przywołany
fragment tekstu, dopowiedzmy, można traktować jako przynaglenie
do ochrony dobra, jakim jest − użyjmy słów papieża − „ojcowizna”
i uważnego rozeznania czym ma dziś być patriotyzm.

40
41
42
43

Tamże, s. 33.
Tamże, s. 34.
Tamże, s. 55.
Tamże.
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Papież, pamiętając o trudnych i bolesnych wydarzeniach z historii,
ciągle pyta o dobro, które urzeczywistniło się dzięki tym wydarzeniom. Zaraz na początku książki czytamy jego krótką uwagę: „dane
mi było doświadczyć osobiście „ideologii” zła. To jest coś, czego nie da
się zatrzeć w pamięci”44. Następnie stajemy się świadkami papieskiego
wywodu wyjaśniającego dlaczego miarą wyznaczoną złu jest właśnie dobro. Miara wyznaczona złu – tak brzmi tytuł pierwszej części
książki Pamięć i tożsamość, a jednocześnie zapowiedź treści, która
rytmicznie powtarzana będzie prowadzić czytelnika przez dalsze
części rozważań papieskich, aż do podanego w zakończeniu książki
zapisu wydarzeń z dnia zamachu na życie papieża. W toku swojej
refleksji papież zachęca do postrzegania zła nie tylko w sposób ontologiczny jako braku w dobru, ale jako czegoś, co dzięki wydarzeniu
zbawczemu ostatecznie zostało zwyciężone przez dobro. Miarowanie
zła dobrem dokonuje się także w ludzkich postawach, np. dzięki
postawom patriotycznym.
Papież wyjaśnia, na czym ma polegać postawa oporu wobec zła.
„Myślę – zaznacza – że musimy się nauczyć przede wszystkim sięgania
do korzeni. Tylko wtedy zło wyrządzone przez komunizm może nas
w jakimś sensie ubogacać, może nas sprowadzić do dobra, a to jest
niewątpliwie program chrześcijański”45. W dalszych słowach papież
nawiązuje do współczesnej sytuacji Polski i postaw Polaków, które
jak w historii, tak i dziś mogą być okazją do realizacji tego programu.
Papież zauważa: „Stanie się tak jednakże pod warunkiem, że nie zatrzymamy się na powierzchni, nie ulegniemy propagandzie tego oświecenia, któremu w jakiejś mierze oparli się już Polacy w XVIII wieku,
aby dzięki temu w wieku XIX zdobyć się na taki wysiłek, który potem,
po I i II wojnie światowej, doprowadził do odzyskania niepodległości.
Hart ducha społeczeństwa ujawnił się później w walce z komunizmem,
któremu Polska opierała się aż do zwycięstwa w roku 1989. Chodzi o to,
abyśmy tego zwycięstwa nie zmarnowali”46.
44 Tamże, s. 22.
45 Tamże, s. 56.
46 Tamże, s. 56.
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Dodajmy jeszcze, że papież zawsze łączy wysiłek ludzki z bożą
pedagogią: „Bóg wciąż na nowo gotów jest przebaczać i usprawiedliwić
grzesznego człowieka”47.
3. Patriotyzm a relacje społeczne.
Kolejną trudną kwestią, której implikacji można szukać w definicji patriotyzmu, jest stosunek jednostki do społeczności, który to stosunek,
podobnie jak omówione przez nas wcześniej zagadnienia sensu życia
i obecności zła, także nie jest do końca jasny dla ludzkiego rozumu.
Refleksja filozoficzna uzyskuje więc ze strony wiary cenne uzupełnienia w szukaniu odpowiedzi na następujące pytania: czy człowiek
żyje dla społeczeństwa, czy realizuje własne cele, nie oglądając się
na nikogo? Antropologia chrześcijańska, która wyznacza kontekst
papieskiej refleksji w interesującej nas w tym miejscu kwestii, silnie
łączy indywidualny i wspólnotowy wymiar ludzkiego życia48. Będzie
to przekładało się na wielokrotne podkreślanie w tekście Pamięci i tożsamości godnościowego znaczenia takich wspólnot jak rodzina czy
naród, a także na określenie wzajemnych zależności między takimi
bytami jak naród, państwo, ustrój społeczny: rozważania papieskie
prowadzone w oparciu o tekst Pisma Świętego porządkują relacje
społeczne wielopłaszczyznowo.
Patriotyzm, jak wcześniej podkreślaliśmy, nie jest oczywistą wartością w teoriach społecznych, które czerpią z filozoficznych doktryn
utylitaryzmu. Do podporządkowania jednostki społeczności oraz do
idei socjalizmu nawiązywał nie tylko marksistowski utylitaryzm klasowy, ale utylitaryzm nazistowski, który dodatkowo odwoływał się do
szczególnej wartości narodu. Tymczasem właśnie kategoria narodu,
wiążąc się ze wskazanym przez nas zagadnieniem relacji jednostki
do społeczności, jest tropem, który papież podejmuje w związku
z kwestią patriotyzmu. Zauważmy, że nie tylko nazizm, ale także ideologie imperialistyczne, tworząc swego rodzaju mitologię wybranych

47 Tamże, s. 60.
48 Zob. np. tamże, s. 83−87, 111−118, 138−141.
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narodów i kultur, wykrzywiły sens patriotyzmu49. Ponadto dodajmy,
że patriotyzm przestaje być czytelną wartością w związku z preferowanymi dziś postawami indywidualistycznymi a także nasilonymi,
z różnych przyczyn, ruchami migracyjnymi. Również w przypadku
Europy lansowany mit europejskości nie ułatwia identyfikacji narodowościowej, a w konsekwencji, każe zapytać o aktualność i formę
patriotyzmu.
Przywołując tekst Pamięci i tożsamości, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że według papieża naród to społeczność
naturalna (związana ze społeczną naturą człowieka), a nie wynik
konwencji50. W związku z tym nie można zastąpić go organizacją
państwową czy unijną. Wyjaśniając tę kwestię, papież podpowiada,
aby zwrócić uwagę na sam źródłosłów słowa „na-ród” ukrywający
dynamikę rzeczywistości, do której się słowo „naród” odnosi: coś,
co rodzi się przede wszystkim z ducha, czyli z kultury51. Tylko naród
jest więc twórcą, nosicielem i właścicielem ojczyzny (kultury). Podstawowym narzędziem tworzenia kultury narodu jest jego zdaniem
język: „za jego pomocą człowiek wypowiada prawdę o świecie i o sobie
samym, i pozwala innym mieć udział w owocach swoich poszukiwań
w różnych dziedzinach. Komunikuje się z innymi, a to służy wymianie
myśli, głębszemu poznaniu prawdy, a przez to samo również pogłębieniu i ugruntowaniu własnej tożsamości”52.
Analizując historię Polski, papież zauważa, że rozwój kultury
w XIX wieku przygotował Polaków do odzyskania państwowości
po pierwszej wojnie światowej53. Powtórzmy: według papieża naród
to forma relacji społecznych o charakterze naturalnym (podobnie
jak rodzina), natomiast państwo i organizacja życia społecznego (np.
ustrój demokratyczny) są czymś wtórnym. Naród, a nie państwo (czy
49 Zob. np. C. S. Lewis, Cztery miłości, przeł. M. Wańkowiczowa, IW PAX, Warszawa 1993, s. 38−40.
50 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, dz. cyt. s. 74.
51 Zob. tamże.
52 Tamże, s. 82.
53 Zob. tamże, s. 70.
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struktury ponadnarodowe), daje tożsamość kulturalną i historyczną
społeczności osób. Papież zauważa, że jeśli jakiś naród chce ugruntować swoją suwerenność i zaistnieć wśród innych narodów, potrzebuje
przede wszystkim kultury, a dążenie do ustanowienia swojej państwowości i wypracowania najlepszej struktury społecznej to dopiero
konsekwencje jedności kulturowej54. Papież zauważa: „Naród jest tym
gruntem, na którym rodzi się państwo”55.
W dalszej analizie papież wyjaśnia, że międzypaństwowe struktury
organizacyjne nie mogą abstrahować od tworzących je podmiotów
narodowych (kulturowych) i dodaje, że dające się dziś obserwować
w procesie jednoczenia Europy poszukiwanie kategorii innej niż narodowa jest możliwe właśnie dzięki kategorii narodu: narody Europy
(w przeciwieństwie do narodów afrykańskich) mają silnie ugruntowane poczucie swojej tożsamości56. W związku z tym etap „posttożsamościowy” nie musi burzyć ich narodowej tożsamości, a struktury
ponadnarodowe, które wyłaniają się w świecie po drugiej wojnie
światowej, nie muszą stanowić zagrożenia dla ojczyzn i narodów.
Papież zwraca uwagę na historyczne doświadczenie Polaków z okresu
jagiellońskiego jako źródła cennych inspiracji: chodzi o doświadczenie tworzenia państwa wielonarodowego, wielowyznaniowego,
wielokulturowego57.
Jednocześnie papież podkreśla, że niszczące dla aktualnie trwającego procesu budowania jedności narodów Europy jest zapominanie
o chrześcijańskich korzeniach europejskiej kultury, a w szczególności
ukazywanie chrześcijaństwa jako przeciwnego kulturze naukowej
(tzw. antagonizowanie rozumu i wiary). Odrzucając chrześcijaństwo,
pisze papież, współczesny Europejczyk skazuje się na człowieczeństwo niepełne 58. Ten stan papież nazywa „kulturowym dramatem”
i jednocześnie wskazuje na silną zależność między brakiem pamięci
54
55
56
57
58

Zob. tamże, s. 72, 75.
Tamże, s. 75.
Zob. tamże, s. 91.
Zob. tamże, s. 92.
Zob. tamże, s. 102−103.
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historii a poczuciem braku tożsamości u współczesnych ludzi. Pamięć, podkreśla papież, jest w psychice osoby siłą, dzięki której krystalizuje się świadomość własnej tożsamości. Papież zwraca w tym
miejscu uwagę na fakt, że Chrystus odwołał się właśnie do tego prawa
w kluczowym momencie swojego posłannictwa: kiedy ustanawiał
Eucharystię, powiedział „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,
19)59. Dlatego chrześcijanie celebrując Eucharystię, tj. przywołując
na „pamięć” swego Pana, nieustannie odkrywają swoją tożsamość.
Ta pamięć, wyjaśnia papież, pozwala im rozumieć siebie, w jakimś
najgłębszym zakorzenieniu, a zarazem w ostatecznej perspektywie
swojego człowieczeństwa rozumieć wspólnoty, w których kształtują
się ich dzieje: rodzinę, ród, naród60.
Przytoczone stwierdzenie niezwykle mocno uwyraźnia styk przestrzeni natury i łaski w ludzkim działaniu oraz wyjaśnia kwestię
interesującego nas nadprzyrodzonego wymiaru patriotyzmu. Z perspektywy Ewangelii stosunki społeczne, międzynarodowe i międzypaństwowe mogą być okazją do urzeczywistniania postaw miłości
chrześcijańskiej, a więc miłości, która „przechodząc” przez serce
Boga, zanurza się w Jego bezinteresowności. Człowiek współpracując
ze Stwórcą w dziele stworzenia, włącza się w budowanie środowiska
osobowego. W tym sensie patriotyzm jako moralna postawa wobec
ojczyzny również może „przejść” przez serce Boga i pracować na
rzecz współtworzenia cywilizacji miłości61.
Zakończenie
Jak udało się nam pokazać, patriotyzm według Jana Pawła II należy
do znaczących wartości kulturowych. W Pamięci i tożsamości takie
dyscypliny jak teologia i filozofia wraz z osobistym doświadczeniem
wiary służyły papieżowi do odsłonięcia przed czytelnikiem istoty patriotyzmu: jego moralnego wymiaru. Ponadto pozwoliły wskazać, że
ponowne odczytanie sensu postaw patriotycznych, potrzebne dziś ze
59 Zob. tamże, s. 149.
60 Zob. tamże, s. 149−150.
61 Zob. tamże, s. 71−73.
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względu na nowe uwarunkowania historyczne, wyznacza jedna stała:
ludzka natura, a w szczególności, wpisana w nią wolność ludzkiego
działania. Jednym słowem dzięki przeprowadzonej analizie uzyskaliśmy potwierdzenie znaczenia patriotyzmu jako wartości w procesie
wychowawczym. Głos papieża wybrzmiał na tyle wyraźnie, że powinien także rozpraszać wątpliwości, które postawa patriotyzmu budzi
we współczesnym świecie wielości kultur i tradycji.
Przypomnijmy, że zaliczyliśmy Pamięć i tożsamość do nurtu literatury mądrościowej. Tego typu książki przyciągają syntezą wiedzy
teoretycznej i praktyki oraz wielością intelektualnych tropów do
odkrycia: w książce papieża patriotyzm był tylko jednym z nich. Wiedząc, że człowiek, aby odkryć swoją tożsamość, a więc aby określić się
wobec świata rzeczy i osób, potrzebuje nie tylko pamięci wydarzeń,
ale i kontemplacji sensu ukrytego w znakach czasu, Jan Paweł II po
prostu zaprosił czytelników do wspólnej podróży przez rzeczywistość
kultury i historii z perspektywy wiary i wskazał między innymi na
wartość patriotyzmu jako niezbędną każdemu człowiekowi do osobowego samookreślenia się.
Streszczenie:
Autorka analizuje tekst książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość pod kątem
problemu patriotyzmu jako wartości ważnej w procesie wychowania. Interesuje ją nie tylko definicja patriotyzmu, ale także sposób jej formułowania.
Swoje rozważania dzieli na dwie części, z których pierwsza dotyczy metafizyczno-teologicznego charakteru refleksji papieskiej na temat patriotyzmu,
a druga poświęcona jest kwestii nadprzyrodzonego wymiaru patriotyzmu.
Ostatecznie autorka podkreśla, że papież postrzega patriotyzm jako wartość
moralną, którą można rozpatrywać także w perspektywie religijnej. W oparciu o tekst Pamięci i tożsamości autorka próbuje sprecyzować kwestie istotne
w odczytywaniu religijnego kontekstu cnoty patriotyzmu. Jej zdaniem są
to: cel ludzkiego życia, obecność zła, relacje jednostki do społeczności.
Summary:
The article examines the book Memory and Identity: Conversations at the
Dawn of the Millennium by John Paul II (2005) from the point of view of
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patriotism as an educational value. The article seeks to find the definition
of patriotism and explain how it was formulated by the Pope. Therefore, the
article is divided in two parts: Part I deals with the metaphysical and theological nature of the Papal reflection on patriotism, while Part II addresses
the issue of the supernatural dimension of patriotism. Finally, the article
points out that the Pope considers patriotism as a moral value that can
also be viewed from the perspective of Christian faith. Based on the text of
Memory and Identity, the article is an attempt to clarify the issues which relevant to the religious context of patriotism. These are: the ultimate purpose
of human life, the presence of evil, the relationship between an individual
and a community.

Key words: JohnPaul II, patriotism, memory, identity, chrystianity,
freedom.
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POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN THE LIGHT OF
SOCIO-THEOLOGICAL PERSPECTIVE
The words of Leon the Great’s became the direct motive for undertaking researches in order to answer the question: what is the relation
between poverty and social exclusion1. One could wonder who were
the Poor, that Jesus was talking about, while saying: «The Blessed
Poor», however He hadn’t marked how this poverty should be understood.” It could therefore be seemed that in order to achieve the
Kingdom of Heaven such insufficiency is enough that many people
receive as a result of permanent and tiresome necessity.
However by saying „The blessed are poor in spirit”, the Lord had
pointed out that the Kingdom of Heaven would be offered to those,
who are distinguished by inner humility rather than by the lack of
outer properties2.
Two kinds of poverty are explicitly pointed out by those words;
1) poverty caused by permanent and tiresome necessity (social size),
and 2) poverty for the Kingdom of Heaven (theological size). Not the
lack of material possessions but inner humility decides on this basic
fundamental division. Such division doesn’t take place outside, but
its line takes place inside the man.

1 The term of social exclusion is often identified mistakenly with the term of social
exclusion. Despite both terms are related, the latter one is much wider, for apart
from low earnings, it also pays attention to other factors causing exclusion of units
from functioning in social life. Their interdependence is of a feet-back nature, that
is poverty may cause exclusion, but it may be its effect a well.
2 St. Leaon the Great On blessings (sermon 95 1 – 2), Liturgy of Hours,v.4,p.155.
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A basic existential topic may appear here; what ought to be considered in the first place; To provide for the basic needs of the men,
or rather the topic of the Kingdom of Heaven ? This topic may be
solved easily; provision for the basic needs of the man is a priority,
and no-one has the right, even in favour of the most sublime ideas,
to refuse the needy to appease their hunger, thirst, to ensure them
accommodation units and fulfil or execute their basic life needs.
However pointing out the necessity of making fundamental decisions
in their private life is a completely different matter. It is the man
himself who can determine all his priorities in life; whether it is the
outer enrichment or the way towards the humility in the Kingdom
of Heaven ? Finally it doesn’t solve about the renouncement of the
outer goods, but it is the indication to the final target and the way
towards its achievement. It may be said that poverty has two basic
sizes; sociological and theological; the sociological shows the poverty
from the side of the nation, while the theological from the man’s one’.
Sociological and theological sizes of poverty
Poverty has many meanings. It means lack of sufficient material resources in sociological sizes. Such poverty exists in many painful
occurrences such as; insufficient funds for existence, lack of necessary
medical care, homelessness or hard living conditions, pushing the
weakest to the margin of society, unemployment, tragic consequences
of wars, exploitation and social inequality, loneliness and forgetting
about the elderly and the sick, economic migration, split off families,
alcoholism, drug addiction and other kinds of violence. Sociological
poverty in any kind (sociological, economic, economical, cultural
and political) humiliates the man, abases his dignity and deforms
the whole mankind.
Sociological poverty as well as the utmost social, cultural, economical inequalities are present the world-wide despite technological
and scientifical progress. It appears however that technological one,
despite it serves the civilization’s development doesn’t solve the majority of social problems, doesn’t improve the situation of many nations
and often doesn’t influence on the improvement of individual men’s’
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situation. It becomes more and more obvious that civilization progress
increases or simply strengthens unjust inequalities.
The most horrifying result of poverty is decline in morality and
spirit what pays with the loss of hope for the future. The poverty in
spirit can be especially seen in rich countries, where man can satisfy
his material needs without rejection of his basic values. However every
man is seeking in the depth of his heart for value, that would fulfil the
point of his existence. It is a need to appear in questions that demand
answers from the man. The basic question is; Is there any point in life
? Where does the humans’ life tends to ? Everything what goes on
around the man and cannot be explained recalls dramatic questions
about the point of life. However the first and absolutely unquestionable truth of human’s existence is the inevitable necessity of death,
so this is why the man wants to know whether the death will be the
final point of his life or just it will be the beginning of a new life ?
All philosophers, theologists and ordinary people ask such questions
searching for something deepest, what could be a ground for human’s
and the world’s existence3.
The poverty in theological size is the necessary condition in searching for the human’s point of life. First it `means the inner distance
towards material goods, that allow to share them with others. It is
the spirit of poverty that decides about it, which is like a fruit of life’s
attitude, inspired by social love and solidarity4.
The spirit of poverty despite spirit’s reality, requires satisfaction
within some specific actions, what means sharing its goods with other
people. Spirit of poverty ought to be within all people, for it is the
only way of practicing love and solidarity. It ought to be mentioned
3 John Paul II, Enciclics Fides et ratio, 26-27
4 Catholics Church’s catechism states first, that the demand of human’s life dignity respectation in economic field means that the virtue of moderation ought to
be practiced, in order to limit the attachment to the goods of the world; the virtue
of justice in order to respect the twins’ rights and to give him what he deserves;
virtue of solidarity – according to the golden principle and following the example
of „ Christ who being rich „ became poor for us in order to „make us rich with his
property (2 Kor. 8,9 ), (KKK 2407).
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however, that the spirit of poverty doesn’t mean the rejection of properties5. But gives an opportunity of gaining the virtue of moderation
in material goods’ using6.
The poverty’s spirit practice may have an impact on human’s perceiving of some values of civilization progress, economic development
and proper use of the human’s work fruits. Due to the fact that in
contemporary world the economic growth has grown the most and
became a base of the progress of civilization, particularly within
human and social matters, it is the spirit of poverty, that should play
more and more considerable role. Poverty in theological size gives
an inner freedom into the man, owing which he becomes sensitive
and is capable to understand the human himself and the nature of
his life, closely related with material conditions. Contemporary man
shall have the right, and in some conditions just a duty to give proper
and sometimes even strict judgement on the wealthy and comfortable
life, to decide when and how to help generously to the needy or to
undertake such actions, that the wealth doesn’t become a reason
of conflicts between people but instead it could serve to the social
prospects, according to just rules and was subscribed according to
social justice and interhuman solidarity owing to theological poverty7.
People that are practicing theological poverty are able to give well-advised judgment on everything what concerns outer goods that are
necessary for every-day life „ that ought to be however less priced
than spiritual goods and give help eternally and noble regarding that.
Firstly, nevertheless the science, technique and particularly human’s
5 Loyalty to the spirit doesn’t mean practicing radical poverty which means
rejecting all properties or even a suppression of human’s right to the property.
Magisterium of the Church damned many times those who were in favour of such
necessity (Com-p. Denz 760, 930n, 1097) and have tried to direct such practice
towards moderation.
6 Love is the coronation of every virtue. It means both; love towards a person
(service towards other person) and love in spiritual size which allows to exceed all
borders of time and space and enables the needy help through a prayer and offering
in their intention.
7 John Paul II Encilics Ecclesiam suam, 55.
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work arise our interests the most, and their fruit, that is bread; in
both circumstances; for the table and for the altar is decided to be
the saint one. Church’s education is of the kind that doesn’t leave any
doubts regarding this8 .
The above clear instructions of John Paul II ought to be joined
with the right and prophetic diagnosis of present situation where the
fruit of the civilizational progress are menaced the most. „So what
[…] is left from this idyllic and real progress ? First of all we can see
that the wars are harassing […], that social, religious, racial discrimination continues, even increases. We can notice […] that humans
seem to consolidate in firstly psychological and political attitudes
of past times. […]. The supremation of economical interests comes
back, the habit of hatred returns with an easy overuse of the weaker
exploitation [...] as well as the fight of social classes. International and
domestic wars rebirth this way. Competition of national prestige and
political power comes back; and again there exists severe conflicts of
repugnant ambitions, established irremovable particularism of races
and ideological systems; tortures and terrorism, crime and violence
treated as a noble flame, not taking fires into consideration. Peace is
perceived as a clear balance of powerful forces and fearful armaments.
A shiver of fear can be felt while thinking that some awful mistakes
can lead to unbelievable and unstopped wars’ conflagration break-out.
What is going on then ? What hadn’t we fulfilled or what is the lack
of?9 each proper diagnosis brings an important conclusion;
poverty and social exclusion come from one source
The term „social exclusion” in social teaching of the Church maybe
replaced with ‘social discrimination” or „degradation”. It seems that
such terminological variety is needed in order to indicate the multidirectionality of analyzing or interpreting the reasons and effects of
such abnormalities appearing within social life. If we add „poverty”

8 John Paul II Enciclics Ecclesiam suam, 55.
9 John Paul II Manifesto for the Day of Peace Every man is my brother 14 XI 1970.
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to the above terms – it only directs next researches into formal aspect,
yet the main problem remains the same.
Exclusion, discrimination or degradation point explicitly towards
man, whose existential situation and actions reflect his personal and
spiritual inside. The Constitution ministry teaching about the Gaudium et spes shows such a construction. The council fathers emphasizes in it that there are different physical capabilities and varied
moral and intellectual powers between people. However all forms of
discrimination regarding basic rights of the man (social, cultural or
concerning sex, race, carnation, social status, religion or language)
should be overcome and removed, for it is contrary to the God’s
right. Such actions ought to be undertaken which could ensure more
human and fair life conditions to the people. All economic and social
inequalities cause depravation and are in contrast with social justice,
equality, human’s dignity as well as social and international peace10.
John Paul II Had confirmed this diagnosis in Apostols’ Letter Novo
millenio neunte. He emphasized that cotemporary world functions
in contradictions related to cultural, economic and technical development that enables great possibilities to some chosen ones, while
leaves millions of people on the edge of progress and forces them to
cope with life conditions which insult human’s dignity.
The Pope simply asks; How it is possible that here exists people who
die of hunger, are fated to illiteracy, with no access to the basic medical
care, deprived their homes in which they could find some shelter11.
The problem of poverty not only wasn’t solved in contemporary
world, but still extends and makes new forms also among rich people,
who are threatened by utter desperation coming from the feeling of
life’s nonsense, danger of drugs addiction, abandonment in older age
or during sickness, social degradation and discrimination12. Such
situation shows that

10 KDK 29.
11 John Paul II Apostol’s Letter Novo Milennio ineunte, 50.
12 John Paul II Apostol’s Letter Novo Milennio Inveunte,50.
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poverty and social exclusion lead towards the same effects
Man’s degradation or auto degradation as a person and breach of his
dignity are the main effects of poverty and social exclusion. Depersonalizing effects consolidate social inequalities and addict human
to himself and to all conditions he exists in. It locks human from
the reality of spiritual life and leads him to moral decline, since it
weakens the God’s law which doesn’t allow egoism and hatred, lie
and attempt to destroy the human. Every kind of poverty and social
exclusion lead the men to slavery causing degradation of his dignity.
It should also be mentioned that methods of human’s degradation
became more subtle nowadays, what means more menacing. This is
why a special care on shaping human consciences and making them
more sensitive towards basic values; life, good, freedom, truth, love,
justice and human solidarity is needed.
However some kind of sensitiveness in human’s degradation may
be noticed in the sphere of pleasure and love. If human under the
influence of advertisement deepens himself into delusive and trivial pleasures, what means he tends to inner emptiness that body’s
reactions remain inside the man; harlotry, impurity, profligacy […]
alcohol abuse, junkets, etc. (Ga 5 19,2).
Also such pleasures „ which man is seeking in possessing or immoderate using of wealth, in luxury, intending to power, that means such
possessions and fascination of the Earth’s goods, that may change into
blindness of the mind – may be added to those false ones”13.
However it is a sin14that is the worst effect of poverty and social
exclusion. St. Paul had described this kind of degradation in his Letter
to Romans. Watching the moral decline of his times, he wrote that
people when forgetting about the God „had sunk into degradation
in their thoughts and their brainless hearts became dimmed „. (Rz
1,21). „They had replaced the God’s Truth with a lie and they had a cult
of zadatry instead to serve the Creator […] And due to the fact that
13 John Paul II Catechesis The Holy Ghost – source of real joy 19 VI 1991, 1.
14 The sin is „ self-love until the contempt of the God” St. Augustin, De Civitate
Dei, 14, 28.
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they hadn’t even considered getting to know the God, He left them
to their fate of their useless brains, because they had been doing what
was not right”. (Rz 1,25.28)
The man as a person and a social subject suffers from poverty and
social exclusion the most, since they deprive him from participation in
the life of commune, independently of him. Due to social injustice and
lack of interhuman solidarity, the poor person becomes excluded from
economic, cultural and political life and also from the access to the
common good of the nation he lives in. Social effects of poverty and
social exclusion are apparent among the handicapped, mentally sick,
addicted, unemployed, leaving reformatories, lonely mothers, victims
of home violence, uneducated, homeless, refugees and professional
minority members, youth from shelters and pathological families.
Particularly painful effects of poverty and social exclusion are also
apparent among families that live in poverty from above reasons, families that are not able to feed their kids or give them any conditions
to normal psychical, mental or spiritual growth or assure them some
access to education. Many families cope with harsh living conditions.
It is often related to prolonged parents’ unemployment. Children and
youth suffer the most, hanging out in the streets without any care and
often become alcohol or drug addicted or simply join the gangs. There
are many married couples that have to cope with mental problems
and crisis within their families. Such social problems become a reason
of the families break-up15.
The church knows about all those problems but it cannot be engaged into them for social justice ought to be pursued by politics. The
Church’s task is indirect and is based on purifying brains and ensuring moral forces, because neither fair structures nor their long-term
functioning can do without them. Due to those facts the Church is
awaiting help from

15 John Paul II, Manifesto to the Lent 3 IX 1993,4.
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pastoral theology in solving poverty and social exclusion
problems.
Firstly it means such an activation of the community’s faithful members that they could undertake the task of the nation’s humanization
on the base of he Gospel’s Truth teaching and they could actively
participate in solving social problems including poverty and social
exclusion. Christians who are properly formed and competent may
take part in better respectation of every man according to the rule of
common help. The economic, economical also civilizational growth
with consideration of what is human’s is the basic principle in solving
those problems, for every man, human’s society and global population
ought to be priced16.
Nowadays the forms of human’s degradation became very subtle,
what means more dangerous. Due to secularity of everyday life, contemporary Christians find it more difficult to join the Gospel’s Truth
teaching with everyday experience. „the difficulty of surviving in
personal faith in Jesus increases in such cultural and social aspects
where Christian’s’ conception of life in being constantly menaced; it is
easier within many public spheres to declare being an agnostic, than
the faithful one; it seems that unbelief is something natural, while
belief requires social credibility that is neither obvious nor foreseen17.
More and more noticeable is also aiming to impose anthropology
without God upon people, what results in a fact that the man is seemed
to be „an absolute center of reality, forcing him to take the God’s place
over what is against the nature, and forgetting that not the human
creates the God, but the God creates the human” In consequence
a wide space for nihilism in a field of philosophy, also relativism in
the field of morality and knowledge, pragmatism or even cynical
hedonism in a structure of every day’s life had opened18.

16 See L.J. Lebert, Dynamise concrete du development, Paris 1961, p. 28.
17 John Paul II, Apostol’s Adhortation Ecclesia in Europa, 7.
18 Bishops Council, Second Special Gatherings devoted Europe, Relatio ante
disceptationem 1,1,2” L’Observatore Romano, 3 X 1999 p.6 (daily).
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In this new situation researches conducted in the field of pastoral
theology may play an important role. It deals with all challenges of
the Church and contemporary world. The man has his place in the
center of contemporary theologically-pastoral reflexion19, but its base
is Christian anthropology20.
However the greatest menace for that theologically-pastoral science
about the God and the man is growth of contemporary rationalism which means radical contrast of the spirit and the body within
a person 21. A man in this kind of thinking stops to be a person and
a subject and becomes exclusively an object. The conception of the
man deformed by rationalism questions the dignity of a human being,
for it says that that man’s existence is completely determined and conditioned by outer factors of behavioral, cultural and psychological or
environmental nature. This is why rationalism prefers such a freedom,
understood in categories of absolute autonomy, that shall be the only
one not undergoing any control, source of human’s personal selection,
and this way it shall serve him in self-confirmation at any price22.
The proper service to the poor and excluded man requires
first to promote that man who is a person owing both; his body and
his spirit23. His body is „soulful” and his spirit is so deeply united
with his body, that may be called „soulful” spirit. The deepest source of its getting to know is the Word that became the Body, that is
why the Christ manifests a man to the man24. Such teaching of the
Vatican’s Council II is a reply that the Church gives to the modern
19 Pastoral theology is deeply related to science about the man, for showing his
dignity, freedom and destiny allow to organize pastoral care in a new light, where
elimination of of any forces and methods including black-mail, menacing, promises
with no base in the Church’s practice and the Revelation. A.L. Safranski Kairology.
„Church ‘s science nowadays” Lublin 1990, p. 20.
20 See Klosowski „ Rules-Education-last will, Episteme 11 (2001).
21 The same philosopher that had said „I think, so I am” (Cogita ergo sum ) started
the contemporary thinking of a man (at the same time), that is of dualistic nature.
22 John Paul II Apostol’s Adhortation Pastores dabo vobis, 37.
23 Corpore et anima unus” (KDK 14).
24 KDK 24.
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rationalism25. The Christ that manifests a man to the man also enables
understanding and feeling of vocation as a free dialogue of love that
starts when the God speaks to the man and reaches this goal when
then gives himself in an unselfish gift26. Such truth allows to set the
proper proportions between the sociological and theological poverty.
The man, even the poor one needs authentic spiritual maturity that
would help him to be „himself” and would make that he discovers
hope in himself, that will initiate a natural optimism and a desire of
a spiritual change in his life.
Such Vaticanum II teaching that says; „ Our epoch needs wisdom
more than previous times, such a wisdom that would make all new
things, that a man discovers more human like”, is very present in
researches conducted in pastoral theology. „The future of the world
will be in danger if people are not more wise”27. This considerable
change, in both; science and didactic sphere that pastoral theology
is facing means that all problems related to poverty and social exclusion may be solved by widely understood co-operation of scientists,
practicians, particularly politicians, for whom every man ought to be
the most important as well as the responsibility for his development.
The theology ought to first of all serve contemporary man’s
spiritual development and to accustom him to deeper understanding
of the God’s World28. However the theology may be useful to the man
only when he gets to know it. John Paul II pointed the man as first
way the Church ought to tend to in order to fulfill its mission29. The
man is the first and the most fundamental way of the Church, for the
Christ had appointed it himself, for it leads unchangeable through
the Mystery of Redemption and Incarnation. “The man is such a way
of the Church – that leads somehow at a base of all the ways, that
25 KDK 19.
26 John Paul II Apostol’s ‘Adhoration Pastores dubo vobis, 37.
27 KDK 15.
28 John Paul II Apostol’s’ Adhoration Ecclesia in europa,52.
29 See Goralczyk A man by the Church’s way in John Paul II teaching, Warsaw
pastoral Studio 5 (2007) p. 8-21.
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the Church should tend to, due to every man with no exception had
been redeemed by the Christ, due to the Christ is somehow united to
every man, even if the man had no idea about it”30. Theology is then
on service of every man, however it is particularly addressed to the
Christ’s students, who are members of the Church’s alive body.
This is why it is particularly necessary that Christians, enlightened and directed by faith, could get to know the real identity
of church and its beauty and sanctity, and owing that they could
love it as their own mother. Taking the above into consideration the
real sensus Ecclesiae ought to be aroused, which is joined with inner
awareness of being the Church that is the mystery of communion31.
Summing this up, it could be claimed, that church that is aware
of its mission towards the man, may actively participate in solving
problems related to poverty and social exclusion. However it ought
to be emphasized that the Church’s community cannot substitute
democratic structures that are responsible for making conditions
for fair goods’ distribution. The Church ought to include itself in
purification of justice, ideas through wise argumentation and also
arise spiritual forces, without which the justice always demanding
utterances, cannot consolidate and develop. Nevertheless church is
deeply interested in the justice’s dealing out through opening intelligence and the will on required goods32.
Summary
The topic of this article is analyzing poverty and social exclusion in theological size. Next two thesis are described. First; the common source of
poverty and social exclusion is shown, next; the effects resulting from it are
presented. Within the next part of the article the role of pastoral theology in
solving problems related to those occurrences is shown. In the final conclusion there is a statement that fair nation cannot be an act of the Church, yet
30 John Paul II Enciclices Redemptor hominis,14.
31 John Paul II Manifest to participants of the World’s Laic Catholics Congress;
you are Christ’s witnesses in new millennium, Rome 21 XI 2000, 4.
32 Benedict XVI Enciclics Deus Caritas est, 28 a.
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ought to be pursued by politics. Church, however, is broadly interested in
pursuing justice through intelligence and the will of contemporary people
for demanding of the good.

Key words: poverty, social exclusion, the man, justice, effects and
results, pastoral theology, politics, the Church.
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THREATS TO LOVE: FR. JÓZEF TISCHNER’S
REFLECTIONS
In his reflections, Father Józef Tischner devoted much attention to
love – one of the three theological virtues, constituting the foundations of Christianity. He described the characteristics of love and
warned against the threats to love a number of times. According to
Tischner, love constantly encounters many dangers and needs to face
them in order to save its authenticity. There are threats that seem to
accompany love all the time, creeping to its farthest corners, trying
to destroy what is the purest and most true in love. Where love is,
often selfishness and envy appear. Betrayal and hatred destroy love.
A danger also arises when man confuses love with some different
kind of emotion, namely when lust sneaks in to his relationship with
the other person. Another threat is a temptation that Abraham experienced, a temptation which makes us abandon the value of what is
closest to us for the supreme value. In this paper, various dangers are
discussed that pose a threat to love, according to Fr. Tischner. The
paper also attempts to indicate how these threats can be overcome.
1. Envy
Envy is a major cause of human wrongdoing towards one another.
The Bible gives numerous examples showing its destructive force.
Envy was the source of Cain’s sin1. Cain could not bear the knowledge
that his brother might surpass him at something. It’s envy that made
Joseph’s brothers want to kill Joseph and sell him into slavery2. Also,
1 Cf. Gen 4: 1-16.
2 Cf. Gen 37: 11.
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Herod was driven by envy, and he did not hesitate to murder the babies
of Bethlehem in his attempt to kill Jesus3. These examples show that
envy can push man to the worst deeds.
Even today, envy often underlies the human sin. It is a specific kind
of hatred, directed against those who have something one desires, or
against those who are the kind of person one wants to be. “Envy hates
the neighbour, not because they are evil, but because they are good
or even better than us. In fact, envy hates the good, unless it belongs
to the envy”4. Envy distorts the perception of the world. It causes
suffering not only to those who are the object of envy, but also to the
ones who are filled with envy. “Envy casts suspicions, accusations, it
continually strives to ‘unmask’ others, it will not rest until it ‘proves’
that the neighbour is a wicked hypocrite”5. A man who envies treats
the other person objectively, the neighbour is there to meet his needs
only, the neighbour is a means to his ends. Where there is envy, no
true love can flourish.
2. Lust
Lust is a danger that primarily threatens the love of a man and a woman. This kind of love requires special care, because “the original sin
has deeply distorted the human sexuality, in that it separated sexuality
from the basic hope to have offspring and start a family”6. Without
that hope, sexuality is stripped of love and begins to serve lust. To
better understand this danger, we must first consider what lust is.
According to Tischner, “desires are born somewhere in the depths
of human sexuality”7. Desire is looking for an object that could bring
satisfaction. “Desire is a principle of action. The paradox of this principle lies in the fact that, in the case of desires, the experience of
3 Cf. Mt 2: 16-18.
4 J. Tischner, Pomoc w rachunku sumienia [An Assist in the Examination of
Conscience], Kraków 2009, p. 23.
5 Ibid.
6 Ibid, pp. 30-31.
7 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka [The Controversy Over the Existence of
Man], Kraków 2001, p. 72.
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lack instantaneously triggers action”8. Desires are the expression of
sexuality, their satisfaction brings pleasure9, which, in turn, gives rise
to another desire. Consequently, the purpose of pleasure becomes
the pleasure itself. Man falls into a vicious circle. “Love no longer
opens man to the ‘Other’ – God and neighbour – who are out of his
interests, but makes him focus on his own frightened Self”10. What
was hitherto love, has lost the very attributes of love. Love is no longer
selfless, but boastful and irritable, it seeks its own advantage, it is rude
and arrogant. Love becomes merely a “delight” of satisfying one’s
desires. What underlies such a “distorted love” is the fear of being
open to offspring. In fact, it is simply a fear of responsibility11. It can
no longer be called love, but the appearance of love.
Lust reduces love to eroticism, which enslaves the human being. True love, on the other hand, allows man to be free. “Love is
a phenomenon that transcends sexuality. Erotic attraction may fade
away, but love can last”12. If, however, there is nothing between the
two people except for eroticism and lust mistakenly interpreted as
love, then such a relationship will be a mutual enslavement. In time,
eroticism and lust will pass, and there will remain nothing to keep
these two people together.
3. The temptation of Abraham
The biblical story of Abraham and Isaac reveals a dangerous temptation which appears in the human heart. “The beginning of the
story of Abraham and Isaac seems to suggest that God expects us to
love Him with the kind of love that is absolute, exclusive, a love that
fills us entirely, to the point where there is no more room for love to
8 Ibid, p. 77.
9 Cf. Ibid.
10 J. Tischner, Pomoc w rachunku…, op. cit., p. 31.
11 Cf. Ibid, p. 32.
12 Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin [To Convince God. Dorota Zańko and Jarosław Gowin’s conversation
with Fr. Józef Tischner] , Kraków 1999, p. 179.
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other people, to our neighbour”13. However, this is not what love is
about. God does not want such a sacrifice. God does not expect man
to unhesitatingly sacrifice the value of what is closest to him for the
supreme value. Can true love expect such a dramatic choice from the
beloved? In fact, this kind of sacrifice is a crucial temptation present
in every religion and faith. This temptation is even more dangerous
in that it “somehow corresponds to the human nature. Our hearts are
not very spacious, there is no room for a larger group of neighbours.
A new emergent feeling takes the place of the old one”14. Interestingly, man is more willing to sacrifice a person close to him than his
enemy. Tischner draws attention to the fact that “the greatest conflicts
in human history erupted not between non-believers, but between
believers in the same God. (...) It is as if one believer identified himself
with Abraham and treated the other believer as Isaac, who needs to
be sacrificed, put on the altar”15. It is only with the help of God’s love,
and with reference to it, that man is able to fight this temptation in
himself. People often misunderstand the story of Abraham, and as
a result they become indignant at God’s cruelty. They throw up their
hands, because they can’t find any meaning in the story. According to
Tischner, however, it was all about Abraham’s temptation who might
have understood what God said to him too subjectively. “Everyone
speaks in their own language, every one of us translates every word
of others into the language of their own imagination. And so did
Abraham try to translate God’s call into his own imagination”16.
Tischner notes that, reading this passage of the Bible, we have good
enough reason to believe that God did not require Abraham to kill
his son, but that Abraham misunderstood the meaning of God’s call.

13 Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek [Around the
Bible. Ewelina Puczek’s conversation with Fr. Józef Tischner], Kraków 2005, p. 35.
14 Ibid, p. 36.
15 Ibid.
16 J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm [Tischner Reads the Catechism], Kraków 1997, p. 34.
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4. Hate
Another threat to love, or, in fact, its contradiction, is hate. Similarly
to love, hate also manifests itself in various ways. To speak of hate,
we need to first look at its various types. There is a kind of hate that
is not evil, but directed against evil, against anything that “is unfair,
destructive and depriving people of hope”17. Obviously, this kind
of hate is not a threat to love. Rather, it testifies about the human
inner strength. It invokes the wrath for evil. This kind of anger was
experienced by Jesus when he saw people trading instead of praying
in the temple18. Such anger is fully justified and is a sign of the love
for goodness and holiness. “There is, thus, a kind of hate that results
from the deep human love for the sacred and precious, a hate which
springs from the depths of human love for what is noble and worthy:
this is the other face of love”19. Such hate is not only permissible, but
rather, it is everyone’s duty.
The kind of hate that threatens love is directed at a human person. Such hate cannot be justified in any way. It is this type of hatred
that the Pharisees harbored against Christ. Such hate “told them to
track Christ day after day (...). It was a flame that kept them awake at
night, that drained their strength. It was an invisible bond linking
the fate of the hated with the fate of the hating. Whoever happened
to fall into the circle of this deep hatred, found himself in a world of
struggle and destruction”20. Undoubtedly, Pharisees’ hate was great.
Such hate gives rise to the passion of destroying man21.
However, apart from great hatreds, there are also little hatreds.
Such hate was demonstrated by the indifference of Pilate, who was
“too miserable to be able to hate anyone, and too cowardly to tie
his fate with the fate of a man hated by others”22. He did not want
17
18
19
20
21
22

J. Tischner, Jak żyć? [How to Live], Wrocław 1990, p. 223.
Cf. J 2: 13-17.
J. Tischner, Jak żyć?, op. cit., p. 223.
Ibid, p. 224.
Cf. Ibid.
Ibid.
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to have anything to do with Christ23, and yet he contributed to the
crucifixion of the Messiah. The cross of Christ is a work of a great
and little hatred24.
These two kinds of hatred – a great and a little one– continually
appear in the history of mankind until the present day. Great hatreds
have given death sentences on people a number of times throughout
history; little hatreds either carried out these sentences with cold
indifference, or did not respond at all. Indifference kills in the same
way as the flare of hatred. “Indifference is also a hatred, but a hatred
of miserable people who are too afraid to show enough strength”25.
The hate towards the human person can never be justified. It is
always a sin against love. And always reaches farther than we might
think. We should be aware that when Christ found himself in the
world of hatred, inflicted upon him by the Pharisees, this hatred
affected also his work, his vocation, the meaning of his sacrifice, and
every one of us. As Christ was hated, so were we somehow (...) To
destroy Christ, meant to destroy me as well”26. Similarly, if someone
feels hatred, even someone unknown to us and living in the other
hemisphere, their hatred reaches us too. We cannot love some people
and hate others at the same time. There are no exceptions. When man
becomes aware of the enormous devastation caused by hate, when
he notices the spiral of evil initiated by one act of hatred, then he
himself will admit that love is a principle that should govern human
relationships, always and everywhere.
5.Betrayal
Betrayal, which is the fruit of hate, is another danger threatening love.
Tischner claims that “in the Gospels there actually appears one sin
only: the sin of betrayal. Betrayal reveals the entire human hatred”27.
23
24
25
26
27

Cf. Mt 27: 24.
Cf. J. Tischner, Jak żyć?, op. cit., p. 224.
Ibid.
Ibid, p. 225.
J. Tischner, Rekolekcje paryskie [Parisian Retreat], Kraków 2013, p. 299.
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Betrayal is infidelity. “Only the one can betray who knows what faithfulness is”28. Virtually all sins boil down to infidelity. In Christianity,
infidelity constitutes the synthesis of all evil. To betray God, to betray
man – is the largest sin that man can commit. If religion is a bond,
a bond of fidelity, then betrayal is the breaking of that bond29.
As in the case of hate, we can also distinguish between a great
and a little betrayal. An example of a great betrayal is the betrayal of
Judas, who gave the Fair away to die30. Little betrayals involve daily,
often overlooked and underestimated matters, such as being late, or
failing to keep a given word31. It happens that someone consciously
lets betrayal in to their relationship with the other person. This happens when one says to another: “we will be together for as long as
happiness unites us; when this is over, each of us will go search for
a new happiness. Betrayal is an expression of freedom and the price
that we pay for temporary happiness”32, if permanent happiness seems
to be beyond our reach. Such an attitude is characterized by vigilance
of some sort as well as fear of making sacrifices and facing difficulties.
The acceptance of betrayal coincides here with the desire to possess
the other person33. All of this stands in stark contrast to love, which
neither sets conditions, nor wants to possess the beloved.
Reflecting on betrayal, we have to touch upon the betrayal in
a marriage. Tischner notices what follows: “Marriage is the two people
in one flesh. Physical intimacy creates an incredible closeness. Betrayal
does not only break the spiritual, but also physical reciprocity”34.
This entails far-reaching, dramatic consequences and inflicts great
pain to love.
28 J. Tischner, Filozofia dramatu [The Philosophy of Drama], Kraków 2012, p. 256.
29 Cf. J. Tischner, Rekolekcje paryskie, op. cit., p. 315.
30 Cf. Przekonać..., op. cit., p. 178.
31 Cf. Rekolekcje paryskie, op. cit., p. 317.
32 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei [The World of Human Hope], Kraków 1994,
p. 95.
33 Cf. Ibid, p. 96.
34 Przekonać..., op. cit., p. 178.
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Betrayal, whether great or little, expresses the entire hatred towards
the human being35.
Conclusion
The phenomena described in this paper are real threats to love. Envy
is a source of suffering and pushes man to the worst deeds. Lust gives
rise to selfishness and enslaves the human being. There also appears a temptation in the human heart to kill one love for the sake of
another. Hatred towards man evokes passion to destroy him. Finally,
there is betrayal, which expresses the whole hatred for the human
being. Where any of the above appears, no real love can flourish. But,
at the same time, it is the true love that can conquer these threats. It
is therefore necessary to nurture love, to continually strive to follow
evangelical love in our human loves. This is the only way we can
overcome threats to love. It’s about reaching to the sources, about
returning to the Gospels.
Abstract
In his reflections, Father Józef Tischner devoted much attention to love – one
of the theological virtues, which constitute the foundations of the Christian
life. He wrote not only about what love and its characteristics are, but also
about threats to love. This paper discusses the various dangers associated
with love, and concludes that the only thing that can conquer these dangers
is love itself. Therefore, we should cherish love all the time, following the
example of evangelical love.
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Recenzja książki: Ks. Robert Jerzy Biel: Kościół Wielkiej
Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta
Kocha, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2012
(Rozprawy naukowe, t. 13), ss. 488
Autor tej książki jest dobrze zapowiadającym się pastoralistą i ma już
na swoim koncie znaczny dorobek naukowy. Przy pisaniu tej pracy
Autor miał ułatwione zadanie z kilku powodów. Przede wszystkim
dysponował bardzo pokaźnym materiałem źródłowym, jaki stanowią
publikacje K. Kocha. Następnie przy analizie i interpretacji materiału teologicznego Autor wykorzystywał jasno, precyzyjnie, a przede
wszystkim zrozumiale przedstawiane przez K. Kocha kwestie eklezjologiczne. Wreszcie Autor miał prawo posługiwać się bardzo oryginalnym słownictwem, czerpanym z publikacji Kardynała. I dodatkowo
jego zadaniem było wypreparowanie z tekstów K. Kocha najbardziej
cennych, odkrywczych tez eklezjologicznych. Autor wywiązał się
z tych zadań bardzo dobrze.
Praca składa się z trzech rozdziałów, które podzielone zostały na
punkty i szczegółowe podpunkty. Autor wychodzi w swoich badaniach od przedstawienia stanu życia eklezjalnego dzisiaj – Kościół
Wielkiej Soboty (rozdział I). Druga część pracy zawiera wyniki badań
nad genezą kryzysu życia eklezjalnego z próbą oceny (rozdział II).
W rozdziale trzecim Autor ukazuje perspektyw rozwoju Kościoła
przyszłości.
Intytulacja i terminologia, jaką posługuje się Autor, jest bardzo
precyzyjna i została zaczerpnięta od K. Kocha. Autor konsekwentnie
unika zmiany sensów konkretnych terminów, chyba że uprawnia go
do tego treść analizowanych materiałów źródłowych. Język K. Kocha
jest specyficzny, można nawet powiedzieć, że docelowo, według jego
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intencji, jest to język publicystyki teologicznej (s. 15). Tym bardziej
zachowanie jego oryginalnego stylu jest potrzebne, aby zrozumiałe
stały się cele badawcze, jakie postawił sobie Autor tej pracy. Będzie
on bowiem musiał analizować i interpretować odpowiedzi na pytania
dotyczące Kościoła, bez pomijania najtrudniejszych zagadnień życia
i działalności jego członków. W eklezjologii, według K. Kocha, nie
ma bowiem pytań tabu, oprócz oczywistego warunku, jakim jest
szacunek dla samej teologii (s. 21).
Zapoznanie się z treścią książki pozwala stwierdzić, że Autor
ma szeroką i pogłębioną wiedzę na temat współczesnej eklezjologii.
Dzięki temu mógł z bogactwa teologicznej spuścizny K. Kocha wydobyć najwartościowsze i pionierskie wyniki jego badań eklezjologicznych. Jego praca badawcza nad dorobkiem teologicznym kardynała
Kocha jest tym bardziej cenna, że dotychczas w polskiej literaturze
teologicznej brakuje opracowań, które przybliżałyby bogactwo sztuki
teologicznej tego teologa (s. 25).
Wykonana przez Autora praca badawcza zaowocowała całościowym opracowaniem współczesnej eklezjologii autorstwa K. Kocha.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że przy zapoznawaniu się z treścią
książki trzeba zachować daleko idący dystans, co do uogólniania
stawianych tez eklezjologicznych. Wynika to stąd, że omawiane problemy życia i działalności Kościoła w dużej mierze dotyczą ojczyzny
K. Kocha – Szwajcarii. Kościół w tym kraju ma swoje zwyczaje i swoją
specyfikę, dlatego nie można dopatrywać się w jego „obliczu” wszystkich problemów Kościoła w Europie, a tym bardziej w świecie (s. 15).
Wczytując się w wyniki badań przeprowadzonych przez Autor
trudno jednak uwolnić się od przeświadczenia, że Kościół, mimo
różnic lokalnych, jest jednak jeden, święty, powszechny i apostolski.
Jest to niewątpliwie ważny efekt pracy Autora tej książki. Jednocześnie
oznacza to, że eklezjologia K. Kocha zachowuje zarówno ortodoksję,
jak i ortopraksję Magisterium. Jest to wielka sztuka, kiedy teolog,
badając Kościół współczesny, potrafi uwzględnić „kontekst” historyczny, nie naruszając przy tym jego istotnych cech.
Z badań, które przeprowadził ks. R. Biel, można wywnioskować, że katolicy powinni nieustannie czynić wysiłki, aby na nowo
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przemyśleć tajemnicę Kościoła. Jest to jednak możliwe tylko z pomocą doświadczonych teologów, którzy swoimi badaniami pozwalają zdobyć głębszą wiedzę o jego pochodzeniu, o naturze, o misji,
o celach zbawczych i ziemskich. Ks. R. Biel, sięgając do twórczości
K. Kocha, ma świadomość, że wiedza o Kościele jest już powszechnie
znana, jednak rozwój Kościoła sprawia, że nie można powiedzieć,
iż przebadano ją i zrozumiano wyczerpująco. Udowadnia to, pokazując świeżość, nowatorstwo, oryginalność eklezjologii Kardynała.
Współcześni chrześcijanie potrzebują takiej teologii, którą łatwiej
zrozumieć dzięki prostocie języka, przy zachowaniu jednak respektu
wobec tajemnicy Kościoła.
Na obliczu Kościoła dzisiejszego wyraźnie widać jego boskie pochodzenie, ale uwyraźnia się jednocześnie jego charakter przyrodzony, właściwy społeczności ludzkiej. Ponieważ Kościół tworzą
ludzie, dlatego nie jest to wspólnota idealna. Katolicy nieustannie
poszukują więc możliwości własnej odnowy, czyli naprawy błędów,
które sami popełnili. W tej odnowie bardzo ważne jest poszukiwanie
właściwych środków do jej przeprowadzenia. Tutaj ujawnia się natomiast konieczność sięgnięcia do wiedzy i doświadczenia, jakie płyną
ze świata, w którym Kościół żyje i wypełnia swoją misję. Kościół nie
może świata odrzucić, a jednocześnie żyjąc w rzeczywistości ziemskiej
spotyka się ze złem, które w świecie wydaje obfity owoc. Wiąże się
to z koniecznością podjęcia dialogu między Kościołem i „światem”,
dotyczącego palących zagadnień, nurtujących i Kościół, i ludzkość,
jak choćby: konflikty międzynarodowe, nędza i głód, wolnościowe
i kulturowe dążenia narodów, a z drugiej strony indyferentyzm moralny, ateizm, sekularyzm. Kościół, aby mógł być równorzędnym
partnerem w tym dialogu, musi wnikać w siebie, poznawać siebie,
rozumieć siebie. Ks. R. Biel odpowiada na ten aktualny postulat. Oddaje do rąk czytelników mądrą książkę o Kościele, umiejętnie „reklamuje” Autora wykorzystanych źródeł – kardynała K. Kocha, a także
pokazuje możliwości korzystania z teologii Kościoła w codziennej
praktyce życia chrześcijańskiego. Do niewątpliwych osiągnięć Autora
tej książki zaliczyć można kilka jej walorów. Przede wszystkim jest
ona w pełnym tego słowa znaczeniu dziełem teologicznym i spełnia
| 231 |

Recenzje

wszystkie kryteria naukowości teologii pastoralnej. Podkreślić również należy, że Autor podjął się zrealizowania bardzo ambitnego
celu – przeszczepił na grunt polskiej teologii oryginalną myśl eklezjologiczną K. Kocha, która otwiera nowe możliwości badań nad
tajemnicą Kościoła;
Książka ta ma jeszcze wiele innych walorów, chociaż pojawiają się
także nieliczne uwagi krytyczne. Przede wszystkim podkreślić należy,
że Autor jest zafascynowany twórczością K. Kocha, ale nie do końca
radzi sobie z jej bogactwem, dlatego w wielu częściach pracy spełnia
bardziej rolę „relatora” niż jest oryginalnym i twórczym badaczem.
Bardzo często poddaje się bezkrytycznie sposobowi myślenia Kardynała, a nawet staje się niejako jego „sekretarzem”. To pozwoliło
w książce promować myśl K. Kocha, ale pomniejszyło walor naukowy
pracy. Ostatecznie jednak ks. R. Biel wykazał się umiejętnościami
samodzielnego badacza, który zdobył odpowiedni warsztat naukowy
do prowadzenia oryginalnych i pionierskich poszukiwań teologicznopastoralnych, co sprawia, że jest to bardzo rzetelna praca pastoralna,
która ma nowatorski charakter.
Jan Kazimierz Przybyłowski
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wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium
teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy
z parafialnych zespołów Caritas, Lublin 2012 (Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
prace Wydziału Teologii, 156)
Tytuł tej publikacji naukowej wskazuje na potrzebę dowartościowania
apostolatu w obszarze działalności wolontariuszy charytatywnych.
W pewnym sensie te dwie aktywności są ze sobą „spokrewnione”.
Najlepiej wyjaśnia ten swoisty związek tytuł punktu piątego w rozdziale
pierwszym: Wolontariat jako forma apostolstwa katolików świeckich.
Wynika stąd, że pierwotnym powołaniem chrześcijan jest apostolstwo,
które można wypełniać także przez wolontariat. W potocznym języku
słowo „wolontariat” jednoznacznie kojarzy się z działalnością charytatywną. Należy jednak podkreślić precyzyjność Autora w formułowaniu
problemu badawczego. Dlatego użycie w tytule określenia: wolontariat
charytatywny, dobitnie wskazuje, że w pracy Autor skupi się na wolontariacie chrześcijańskim, co też jasno wybrzmiało w tytule punktu
czwartego rozdziału pierwszego: Podstawy teologiczne i specyfika wolontariatu chrześcijańskiego. W ten sposób Autor wyraźnie zaznaczył,
że nie będzie się zajmował różnymi formami wolontariatu „świeckiego”
O wyraźnych różnicach między wolontariatem chrześcijańskim
i „świeckim” pośrednio wskazuje działalność Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Z przeprowadzonych przez Kandydata badań
ankietowych wynika, że 79,2% respondentów zna nazwisko jej szefa.
Autor przyznaje, że prawdopodobnie inni respondenci także znali
jego nazwisko, ale nie wpisywali go w ankiecie, „aby wyrazić sprzeciw
wobec lansowanej przez niego ideologii” (s. 164). Jeśli tak było, to jest to
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niepokojący sygnał, gdyż „ideologizowanie” wolontariatu, bez względu
na motywacje, jest niezgodne z duchem samej idei wolontariatu. Jest
prawdą, jak pisze Autor, że pokazuje to, jak potężna jest siła mediów
w kreowaniu marki i promowaniu wizerunku przywódcy (s. 164). Jednak wolontariat chrześcijański to nie tylko sama działalność według
zasad ewangelicznych, ale to także cała sfera promocji, która w świecie medialnym często decyduje o sukcesie podejmowanych inicjatyw.
W tym wymiarze trzeba podejmować nieustanne wysiłki, aby sprostać
podstawowym wymaganiom medialnym. Podobnie rzecz się ma z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność charytatywną: tutaj
również należy działać zgodnie z zasadami, które ustalają donatorzy.
Z wyników badań przeprowadzonych przez ks. W. Przygodę wyłania się bardzo pozytywny obraz katolickiego wolontariatu charytatywnego. Okazuje się, że jest to działalność dobrze zorganizowana,
skuteczna, spełniająca trudne kryteria uczciwości, nowoczesna,
a przede wszystkim prowadzona zgodnie z duchem Ewangelii. Autor
pokazał także w bardzo pozytywnym świetle samych wolontariuszy,
którzy są światłymi, otwartymi na potrzeby innych ludźmi i potrafią
działać z pobudek najbardziej szlachetnych: z miłości do Chrystusa
objawiającego się w każdym człowieku potrzebującym pomocy.
Autor wykorzystał w swoich w badaniach własny kwestionariusz.
Jest on efektem wcześniej przeprowadzonych badań proboszczów
i katolików świeckich na temat działalności charytatywnej w Polsce.
Autor ma przy tym pełną świadomość pionierskiego charakteru swoich badań, gdyż nie przeprowadzono dotychczas naukowej penetracji
apostolskiego wymiaru wolontariatu charytatywnego. Kwestionariusz
zawiera optymalną ilość pytań umożliwiających poznanie opinii
respondentów na temat istoty, celów, form, zadań wolontariatu. Zebrany materiał empiryczny jest bardzo obszerny i dlatego Autor był
zobligowany do przeprowadzenia precyzyjnych analiz ilościowych
i bardzo dokładnej teologicznej interpretacji wyników badań. Wykonał to zadanie po mistrzowsku, co świadczy o jego dedukcyjnych
umiejętnościach, a także pokazuje jego biegłość w stosowaniu metod
indukcyjnych, stosowanych w naukach empirycznych. Ostateczny
efekt jego pracy naukowej to wynik doświadczenia naukowego, które
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Autor zdobywał przez długie lata pracy badawczej, wspartej dydaktyką i działalnością organizacyjną, także sympozjalną.
Całość pracy badawczej jest wykonana zgodnie z wszystkimi regułami naukowymi, dlatego trudno doszukać się w książce elementów
podlegających dyskusji. Oczywiście jest zawsze możliwe podjęcie
dialogu naukowego nawet nad kwestiami zdawałoby się neutralnymi.
Np. Autor w przypisie 4 na stronie 8 pisze: Pojęcie wolontariatu z natury rzeczy musi pozostać nieostre – to stwierdzenie można poddać
analizie krytycznej. W dyskusji na ten temat można wyjść od tezy,
że definiowanie pojęć należy do kanonu czynności naukowych, dlatego jest albo punktem wyjścia, albo ostatecznym rezultatem badań
naukowych. Ponieważ praca badawcza, prowadzona w ramach nauk
społecznych, z reguły opiera się na hipotezach, dlatego niezbędne
jest posługiwanie się precyzyjnym aparatem pojęciowym przy sformułowaniu celu głównego pracy i wyznaczaniu zadań poznawczych.
Autor wspomina o tym we Wstępie (s. 15-16). Posługiwanie się ostrymi
definicjami ułatwia zatem sformułowanie hipotez (s. 22), które będą
weryfikowane w badaniach socjologicznych. Dokładna ich analiza
pozwala stwierdzić, że Autor posługuje się pojęciami w ściśle określonym znaczeniu, co świadczy o jego wiedzy i intuicji pastoralnej.
Jednak dobrze byłoby pokazać Czytelnikowi „źródło” tej wiedzy
pastoralnej. Autor starał się zachować daleko idący obiektywizm
naukowy także w odwoływaniu się do intuicji pastoralisty, dlatego
w swojej pracy odwoływał się do autorytetów. I tak np. posłużył się
definicją teologii pastoralnej R. Kamińskiego, według którego jest to
naukowa refleksja o urzeczywistnianiu się Kościoła (s. 10). Natomiast
W. Piwowarski, którego niestety nie przywołał, w swojej definicji teologii pastoralnej twierdzi, że wypracowuje ona modele teologiczne,
według których Kościół aktualizuje własną istotę (W. Piwowarski,
Socjologia religii a teologia pastoralna i duszpasterstwo, w: Z badań
nad religijnością polską. Studia i materiały, Poznań-Warszawa 1986,
s. 85). Między tymi dwoma definicjami jest niewielka, ale istotna różnica pojęciowa: Kościół się urzeczywistnia, albo aktualizuje własną
istotę. Termin urzeczywistnianie może jednak pośrednio wskazywać
na oderwanie Kościoła od świata, podczas gdy pojęcie aktualizacja
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wyraźnie wskazuje na trwałe związki Kościoła ze światem. Ta bardzo
subtelna różnica pokazuje jednak, jak bardzo ważne jest dookreślenie
definicji wyjściowych. Dlatego w pracy ks. W. Przygody bardzo cenne
byłoby sformułowanie własnej definicji teologii pastoralnej, w której
Autor odwołałby się do pojęć, które powinny znaleźć się w meritum
pracy, jak np. zasada pomocniczości, dobra wspólnego i solidarności, wykluczenie społeczne. Poza tym taka definicja mogłaby mieć
charakter opisowy, a tym samym umożliwiałaby pokazanie całego
spektrum merytorycznego, a także formalno-metodologicznego badanego fenomenu kościelnego. Nie jest to oczywiście zarzut, a jedynie
wskazówka, że każda okazja jest dobra do tego, aby doprecyzowywać
definicję teologii pastoralnej. Także definicja, jaką znajdujemy w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis Jana Pawła II, pokazuje, że
można w różny sposób akcentować cele i sposoby uprawiania teologii
pastoralnej poprzez odwoływanie się do istoty Kościoła i jego misji.
Podstawowym osiągnięciem tej książki jest socjologiczne zbadanie
i teologiczna interpretacja fenomenu wolontariatu chrześcijańskiego
w Polsce. Co prawda Autor ukierunkował swoje badania na wymiar
apostolski, ale całość pracy ma charakter ściśle pastoralny, dlatego
jest to obowiązkowa lektura dla teoretyków i praktyków kościelnych.
Jedynie niewielkim mankamentem jest symboliczna „nieobecność”
kapłanów w książce o wolontariacie chrześcijańskim. Właściwym
miejscem ich „obecności” mógłby być rozdział piąty pracy. Oryginalne i nowatorskie byłoby włączenie zagadnienia udziału kapłanów
w formację świeckich wolontariuszy. Byłaby to niewątpliwa wartość
dodana tej pracy. Współczesny świat stawia przed kapłanami nowe
zadania współpracy z wiernymi świeckimi. Nieustanne i szybkie
zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie i dokonujące się równolegle
z nimi przemiany mentalności człowieka wymagają prowadzenia
permanentnej formacji. Należy jednak postawić jednoznaczną tezę:
kapłani i wierni świeccy mogą i powinni być dla siebie nawzajem
nauczycielami i uczniami. Zadaniem pastoralisty jest natomiast wskazanie kierunków ich wzajemnej formacji charytatywnej i zaproponowanie szczegółowych działań w tej dziedzinie.
Jan Kazimierz Przybyłowski
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