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wstęp

Oddajemy do Państwa rąk ostatni numer naszego kwartalnika w roku
2018. Zawarte są w nim wielorakie poszukiwania naukowe, które mają
za zadanie pomóc człowiekowi biorącemu do ręki nasze pismo lepiej
zrozumieć siebie, drugiego człowieka, a także lepiej poznać Kościół.
Badania, prowadzone w teologii praktycznej, mają służyć Kościołowi i człowiekowi, a przez niego także światu, w którym żyje
na co dzień. Nie jest to zadanie ani łatwe, ani proste. Dlatego każda
teologiczna publikacja, mając swoją wartość naukową, jest też zachętą
do dyskusji, dialogu, także naukowego sporu czy polemiki, ale zawsze z poszanowaniem pracy naukowej ich Autorów. W tym miejscu
pragniemy podziękować wszystkim Autorom za trud przygotowania
artykułów naukowych.
Na łamach „Warszawskich Studiów Pastoralnych” jest wciąż miejsce dla nowych Autorów, zwłaszcza z ośrodków naukowych, w których rodzą się nowe pomysły pastoralne i związane z nimi koncepcje
prac naukowych. Publikacje naszego czasopisma stanowią nie tylko
kopalnię wiedzy teologicznopastoralnej, ale ich zadaniem jest także
pobudzanie do dyskusji, koordynowanie wymiany naukowej, inspirowanie nowych kierunków badań, a także umożliwianie pastoralistom
polskim publikowania artykułów naukowych.
Znajdujący się w Państwa rękach najnowszy numer naszego periodyku, pokazuje, że dotychczasowi Autorzy potrafili wykorzystać
możliwości naukowe związane z publikowaniem w tym czasopiśmie.
Czekamy na nowych Autorów i ciekawe prace naukowe.
Redakcja

|5|

wsp_41_4_2018.indd 5

16.11.2018 10:28:48

wsp_41_4_2018.indd 6

16.11.2018 10:28:48

Psychologia pastoralna
Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok XIII 2018 Nr 4(41)

Ewa Kamińska
Wybrane aspekty marzeń sennych
W KONTEKŚCIE RELIGIJNOŚCI KLERYKÓW
I OSÓB ŚWIECKICH
Selected aspects of dreams in the context
of religious among clerics and secular people
Motyw snu i marzeń sennych nie jest w Piśmie Świętym rzadkością.
Sen jest jednym ze sposobów porozumiewania się Boga z człowiekiem,
który wybiera właśnie to medium, by przekazać niektórym swoje objawienie. Biblijni Jakub i Józef określani są jako „miewający sny”. Stary
Testament nastawiony jest do snów dość krytycznie, choć pozytywnie.
Są one zupełnie naturalnym elementem życia człowieka. Jednocześnie pojawiają się jednak przestrogi przed zbytnim i niewłaściwym
zawierzeniem snom, gdyż nie wszystkie mają tak doniosłą funkcję.
Objawienie się Boga we śnie jest więc wyróżnieniem, którego dostępują jedynie wybrani. Oni także zyskują wówczas dar zrozumienia
tego, co Bóg chce im przekazać.1
Nowy Testament odnosi się do snów zgoła inaczej. Odmienny jest
tutaj także sposób przekazywania poprzez nie informacji. Doniesienia
o snach pojawiają się przede wszystkim w kontekście narodzin Jezusa
i głównie w Ewangelii według św. Mateusza. Dotyczą one postaci
Józefa2 i mędrców ze Wschodu3, są ważnym elementem późniejszej
1 J. Jurczyński, Sennik biblijny czyli objawienie Boga w snach, Wydawnictwo M,
Kraków 2013.
2 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich,
wyd. V na nowo opracowane i poprawione, Pallottinum, Poznań 2013, Mt 1, 20;
2, 13; 2, 19–20.
3 Por. Mt 2, 12.
|7|
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działalności apostołów. Świętemu Pawłowi Bóg lub anioł kilkakrotnie
przekazuje we śnie wiadomości i nakazy.4 W Starym Testamencie sny
także traktowane są z ostrożnością. Obok opisów objawień we śnie,
pojawiają się napomnienia przez zbytnim im zawierzaniem i pochopnym traktowaniem wszystkich jako głosu Boga. Istotną różnicą jest
alegoryczny charakter snów w Starym Testamencie i dosłowny w Nowym. Sny Jakuba, faraona, współwięźniów Józefa pełne są symboli
wymagających interpretacji. Cechą snów z Nowego Testamentu jest
ich bezpośredniość. Sny opiekuna Jezusa, mędrców czy apostołów
pouczają i przekazują informacje nie za pomocą metafor lecz wprost.5
Nowy Testament nie neguje jednak snów opisanych w Starym Testamencie. Świadczy o tym między innymi to, że Jezus odwołuje się do
drabiny ze snu Jakuba.6 Pouczenia doświadczane podczas snów są
również udziałem apostołów, którzy w swych naukach, cytując Stary
Testament, zwracają uwagę na możliwość objawiania się Boga w taki
właśnie sposób.7
Marzenia senne, będące głosem Bożym, pojawiają się także w żywotach niektórych świętych. Sny odegrały niezwykłą rolę w życiu
św. Jana Bosko.8 W autobiograficznych rękopisach św. Teresa od
Dzieciątka Jezus przytacza sen, który zapamiętała z dzieciństwa.9
Św. Franciszek z Asyżu zaś we śnie został powołany do życia zakonnego.10 Sen był także kluczowym momentem w życiu św. Marcina
z Tours.11

4 Por. Dz 16, 9; 18, 9.
5 J. Jurczyński, Sennik biblijny czyli objawienie Boga w snach, dz. cyt.
6 Por. J 1, 51.
7 Por. Dz 2, 17 i Jl 3, 1.
8 J. Bosko, Wspomnienia oratorium, tłum. I. Gutewicz, Wydawnictwo Salezjańskie,
Kraków 2010.
9	Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje Duszy, Wydawnictwo Karmelitów Bosych,
Kraków 2011.
10 S. Kafel, Wczesne źródła franciszkańskie, t. I: Akademia Teologii Katolickiej,
Warszawa 1981.
11 K. Panuś, Święty Marcin z Tours, WAM, Kraków 2003.
|8|
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Z drugiej strony nie można wykluczyć, że możliwości sztucznego
wywoływania doświadczeń o charakterze religijnym wpływają na
sposób myślenia i traktowania doniesień o domniemanych objawieniach i proroctwach, do których należą również sny. Rolą Kościoła
jest ocena prawdziwości tego rodzaju zdarzeń, dlatego w kontekście
badania kleryków poruszenie tych kwestii wydaje się uzasadnione.
Wpływ substancji chemicznych i ich związek z doświadczeniami
mistycznymi udokumentowano już na początku lat sześćdziesiątych.12 Innym sposobem „sztucznego” wywoływania doświadczenia
religijnego jest deprywacja. Pozbawienie snu, jedzenia bądź stymulacji
ze strony otoczenia (izolacja społeczna, asceza, praktyki inclusio)
również mogą powodować halucynacje lub inne wizje.13
W związku z ambiwalencją w traktowaniu marzeń sennych na
gruncie religijności oraz możliwościami sztucznego wywoływania doświadczeń religijnych postanowiono sprawdzić, jak osoby duchowne
i świeckie traktują sny oraz czy istnieje między nimi różnica w postawie wobec marzeń sennych.
Badania przeprowadzono na grupie studentów, czyli osób będących na ogół w okresie wczesnej dorosłości, ponieważ osoby w tym
wieku najlepiej pamiętają swoje marzenia senne i są nimi najbardziej
zainteresowane (w porównaniu do okresów wcześniejszych i późniejszych.14 W świetle teorii Walesy wiek ten jest niezwykle ważny

12 W.N. Pahnke, Drugs and mysticism, „International Journal of Parapsychology”
1966, nr 8(2), s. 295–313; W.N. Pahnke i W.A. Richards, Implications of LSD and
experimental mysticism, „Journal of Religion and Health” 1966, nr 5(3), s. 175–208.
13	D.M. Wulff, Psychologia religii: klasyczna i współczesna, w: red. P. Socha, tłum.
P. Jabłoński, M. Sacha-Piekło, P. Socha, WSiP, Warszawa 1999; J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata. Szamanizm, religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo,
hinduizm, buddyzm, islam, Wydawnictwo Wanda, Kraków 2005.
14 Por. M. Hołda i B. Szmigielska, Marzenia senne. Geneza i funkcje, WiR PARTNER,
Kraków 2011; Por. E. Gurba, Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka.
Podręcznik akademicki, red. J. Trempała, PWN, Warszawa 2011, s. 287–311.
|9|
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w kontekście budowania indywidualnej religijności15 oraz naznaczony
szczególną siłą i autentycznością w sposobach jej wyrażania16.
Hipotezy i pytania badawcze
Hipoteza i pytania badawcze dotyczące różnic między grupami:

H1. Poziom religijności jest wyższy w grypie kleryków niż w grupie
osób świeckich.
P1. Czy istnieją różnice w postawach wobec marzeń sennych pomiędzy grupą kleryków a grupą osób świeckich?
P2. Czy istnieją różnice w pamiętaniu snów pomiędzy grupą kleryków a grupą osób świeckich?
P3. Czy istnieją różnice w typowych elementach snów pomiędzy
grupą kleryków a grupą osób świeckich?
Hipotezy i pytania badawcze dotyczące korelacji między zmiennymi:

P4. Czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem religijności a postawą wobec marzeń sennych w grupie kleryków?
P5. Czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem religijności a postawą wobec marzeń sennych w grupie osób świeckich?
P6. Czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem religijności a pamiętaniem snów grupie kleryków?
P7. Czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem religijności a pamiętaniem snów w grupie osób świeckich?
P8. Czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem religijności a typowymi elementami snów w grupie kleryków?
P9. Czy istnieje korelacja pomiędzy poziomem religijności a typowymi elementami snów grupie osób świeckich?

15 Cz. Walesa, Kształtowanie się religijności dziecka w młodszym wieku szkolnym,
w: Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Jedność, Kielce 2004,
s. 141–176.
16	E. Rydz, Tendencje rozwojowe religijności młodości dorosłych, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2012.
| 10 |
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H2. Istnieje zależność pomiędzy postawą wobec marzeń sennych
a pamiętaniem snów w grupie kleryków.
H3. Istnieje zależność pomiędzy postawą wobec marzeń sennych
a pamiętaniem snów w grupie osób świeckich.
P10. Czy istnieje korelacja pomiędzy postawą wobec marzeń sennych a typowymi elementami snów w grupie kleryków?
P11. Czy istnieje korelacja pomiędzy postawą wobec marzeń sennych a typowymi elementami snów w grupie osób świeckich?
P12. Czy istnieje korelacja pomiędzy pamiętaniem snów a typowymi elementami snów w grupie kleryków?
P13. Czy istnieje korelacja pomiędzy pamiętaniem snów a typowymi elementami snów w grupie osób świeckich?
Narzędzia
Skala Centralności Postawy Religijnej (Skala C) W. Prężyny służy do
badania centralności psychologicznej przedmiotu postawy religijnej.17
Centralność rozumiana jest jako obecność i bliskość psychologiczna
przedmiotu, stała wrażliwość osoby na coś. Przedmiot centralny to
taki, który zajmuje ważne miejsce w świadomości jednostki, wpływa
na jej decyzje, osądy, działania. Specyficzny dla tego rodzaju postawy
jest jej przedmiot o charakterze religijnym. Skala C jest jednowymiarowa, składa się z 17 stwierdzeń. Osoba badana ustosunkowuje się do
nich na siedmiopunktowej skali.
Skala Postaw wobec Marzeń Sennych (SPMS) M. Hołdy składa
się z 56 pytań.18 Badani zaznaczają odpowiedzi na pięciopunktowej skali. Wynik informuje o poziomie zaangażowania w marzenia
senne. Kontinuum od braku zaangażowania do zaangażowania jest
wyznacznikiem postawy wobec marzeń sennych czyli względnie stałym
dla danej osoby stosunkiem emocjonalnym wobec marzeń sennych,

17 J. Szymołon i R.P. Bartczuk, Skala Centralności Postawy Religijnej Prężyny,
w: Psychologiczny pomiar religijności, red. M. Jarosz, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2011, s. 25–44.
18 M. Hołda i B. Szmigielska, Marzenia senne. Geneza i funkcje, dz. cyt.
| 11 |
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zbiorem przekonań na ich temat oraz zachowań z nimi związanych.19
Skala zawiera trzy podksale, którym odpowiadają poszczególne pozycje kwestionariusza. Postawa uogólniona (PU) dotycząca ogólnego
zainteresowania snami oraz zaangażowania w nie. Postawa metafizyczna (PM) dotyczy tendencji do traktowania snów w kategoriach
nadprzyrodzonych i metafizycznych. Postawa psychologiczna (PP)
odnosi się do rozumienia marzeń sennych w kontekście ich psychologicznego pochodzenia oraz znaczenia. Wynik ogólny to suma
wszystkich odpowiedzi, informuje o poziomie zaangażowania w marzenia senne osoby badanej.
Kwestionariusz typowych snów (KTS) Zadry i Nielsena zawiera
55 elementów, które na podstawie badań uznane zostały za najczęstsze
elementy marzeń sennych.20 W wersji oryginalnej osoby badane proszone są o zaznaczenie tych elementów, które kiedykolwiek pojawiły
się w ich snach. W polskim tłumaczeniu skali, którego dokonała
Dagna Skrzypińska (2012), badani dodatkowo określają częstość występowania tych elementów. W niniejszym badaniu użyto polskiej
wersji skali, jednak nie uwzględniając częstości podczas obliczeń, gdyż
celem było jedynie sprawdzenie, czy istnieją różnice w elementach
snów w grupie kleryków i osób świeckich.
Skala Zapamiętywania Snów (SZS) M. Hołdy zawiera pytania
pozwalają osobie badanej na subiektywne oszacowanie, jak często pamięta swoje sny oraz ile snów jest w stanie odpamiętać po
obudzeniu.21
Osoby badane
W badaniu wzięło udział 84 mężczyzn. Grupa kleryków liczyła
44 osoby, którymi byli alumni wyższych seminariów duchownych
w Krakowie i Częstochowie, studiujący teologię. W grupie osób
19	Tamże, s. 78.
20	T.A. Nielsen, A.L. Zadra, V. Simard, S. Saucier, P. Stenstrom, C. Smith i D. Kuiken,
The Typical Dreams of Canadian University Students, „Dreaming” 2003, nr 13(4),
s. 211.
21 Por. M. Hołda i B. Szmigielska, Marzenia senne. Geneza i funkcje, dz. cyt.
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świeckich (N=40) znaleźli się studenci różnych kierunków krakowskich uczelni (zob. tabela 1). Osoby z pierwszej grupy (klerycy) były
w wieku 20–29 lat, a średnia wieku wyniosła 24 lata. W drugiej grupie
(osoby świeckie) badani mieli od 19 do 25 lat, średnia wieku to 21 lat.
Tabela 1. Kierunki studiów uczestników badania.
Częstość

Procent

Uczelnia

teologia

44

52,4

UPJPII, WIT*

psychologia

5

6

UJ

chemia

5

6

UJ

geodezja

15

17,9

AGH

bezpieczeństwo narodowe

7

8,3

UP

inżynieria środowiska

4

4,8

AGH

kognitywistyka

1

1,2

UJ

zarządzanie

1

1,2

AGH

biofizyka

2

2,4

UJ

* Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie.

Procedura
Badanie miało formę papier–ołówek. Osoby badane otrzymały cztery
kwestionariusze, przed nimi załączona była jednolita instrukcja odnosząca się do całości badania. Arkusze były spięte razem, co umożliwiło
uczestnikom wypełnienie ich w założonej przez badacza kolejności
(SZS, SPMS, Skala C, KTS). Osoby badane były proszone o samodzielne wypełnienie kwestionariuszy, przy zapewnieniu całkowitej
anonimowości, o czym informowano w instrukcji, a także werbalnie
tuż przed badaniem.
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Grupa osób świeckich składała się ze studentów krakowskich
uczelni. Byli to ochotnicy, którzy na propozycję eksperymentatora
wyrazili gotowość uczestnictwa w badaniu. Wypełniali ankiety podczas pobytu na uczelni, badacz był przy tym obecny. Całe badanie
trwało około 20–30 minut (w zależności od tempa pracy poszczególnych osób). Po jego zakończeniu badacz odpowiadał na pytania
uczestników oraz udzielał dodatkowych informacji o badaniu.
Dotarcie do grupy kleryków było utrudnione z uwagi na ściśle
określony plan dnia i zakres obowiązków alumnów. Zgromadzenia,
w których udało się przeprowadzić badanie prosiły o anonimowość,
stad brak dokładnych informacji o miejscach, w których odbyło się
badanie. W związku ze wzmiankowanymi przeszkodami procedura
badania przebiegała inaczej niż w grupie osób świeckich. Badacz nie
był obecny podczas wypełniania kwestionariuszy i nie przedstawił uczestnikom słownej instrukcji osobiście. Wszelkich informacji
o badaniu udzielono rektorom seminariów, którzy zobowiązali się
rozdać kwestionariusze klerykom, a także przekazać im wskazówki
dostarczone przez badacza. Wypełnione ankiety badacz odbierał
od rektorów. Powtórne spotkanie pozwalało na rozmowę o badaniu
i odpowiedzi na związane z nim pytania.
Wyniki
Porównania różnic między wynikami z dwóch badanych grup dokonano za pomocą testu t–Studenta. Obliczono także korelacje pomiędzy poszczególnymi zmiennymi.
Wyniki dotyczące różnic między grupami
Religijność. Analiza testem t–Studenta wykazała, że wyniki uzyskane
w Skali C są istotnie wyższe w grupie kleryków niż w grupie
osób świeckich (t(82)=6,06; p<0,001); a wielkość efektu jest duża
(dCohena=1,49). Wynik kleryków odpowiada 20. centylowi, natomiast
świeckich mężczyzn 12. centylowi.
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Wykres 1. Wyniki w Skali C w badanych grupach.

Postawy wobec marzeń sennych. Nie uzyskano istotnych statystycznie różnic w wynikach SPMS i jej podskalach (wykres 2) Wyniki
kleryków w SPMS oraz jej poszczególnych podskalach mieszczą się
w granicach 5. stena. Wyniki osób świeckich również, z wyjątkiem
podskali PM, która uplasowała się na stenie 6.

Wykres 2. Wynik ogólny w SPMS oraz wyniki w jej podskalach w badanych
grupach.

Pamięć marzeń sennych. Nie zanotowano istotnych różnic w wynikach Skali Zapamiętywania Snów pomiędzy dwiema badanymi
grupami (wykres 3).
| 15 |
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Wykres 3. Wyniki w SZS w badanych grupach.

Treść marzeń sennych. Istotną statystycznie różnicę zaobserwowano w wynikach Kwestionariusza typowych snów (t(82)=3,03;
p<0,001; wykres 4.). Średnia liczba elementów snów w grupie kleryków wyniosła 19 (SD=10,32), natomiast w grupie osób świeckich 26
(SD=11,58). Wielkość tego efektu jest średnia (dCohena= 0,67).

Wykres 4. Wyniki w KTS w badanych grupach.

W związku z powyższym wynikiem sprawdzono dodatkowo,
jak często poszczególne elementy snów występują w obydwu grupach. Uzyskano dwa istotne wyniki: na wpół ludzie, wpół zwierzęta
(χ²(1, N=84)=12,31; p<0,001; V Cramera=0,38) oraz bycie zwierzęciem
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χ²(1, N=84)=8,17; p=0,004; V Cramera=0,31) częściej występują
w snach osób świeckich niż u kleryków.
Wyniki dotyczące korelacji między zmiennymi
Poniższa tabela przedstawia korelacje uzyskane pomiędzy mierzonymi zmiennymi w grupie kleryków.
Tabela 2. Korelacje miedzy zmiennymi w grupie kleryków.
SZS
Korelacja
Pearsona
SZS Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
SPMS Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
PU Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
PM Istotność
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
PP
(dwustronna)
N
Korelacja
Skala Pearsona
Istotność
C
(dwustronna)
N

SPMS

1

44

,045

,515**

,073

,023

,371

,765

,773

,000

44

,000
44

,948**

,765
44

1

,022
44

,444**

,343*

,003
44

44

-,027

-,101

,773

,631

,863

,514

44

44

44

,863
-,101

,007
44
,295

,514

,052
44
,148

,466
44

-,075

,398**

-,113

,022
44

,009
44

-,027

44

1

,387**

,631

44

,343*

,045

44

,003
44

44

-,075

44

,444**

,000

,000
44

,000
44

44

44

,597**

,000
,695**

,695**

44

,597**

,000

,000
44

,046

1

44

,841**

44

,841**

44

,000

,371
44

44

,948**

44

,138

KTS

,046

1

,023
44

SkalaC

,138

44

,342*

PP

,342*

,073
44

PM

,273

44

,273

PU

44

-,113

1

,337
44
-,246

,466
44

,108
44

44
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SZS
Korelacja
,515**
Pearsona
Istotność
KTS
,000
(dwustronna)
N
44

SPMS

PU

,387**
,009
44

PM

PP

SkalaC

,398**

,295

,148

-,246

,007

,052

,337

,108

44

44

44

44

KTS
1

44

* Korelacja istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie).
** Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).

Korelacja pomiędzy wynikami w skali religijności (Skala C) a Skalą
Postaw wobec Marzeń Sennych oraz jej poszczególnymi podskalami
w grupie kleryków jest ujemna, jednak nie przekracza poziomu statystycznej istotności (tabela 2). Podobnie w grupie osób świeckich,
jednak tutaj korelacja skali religijności z podskalą PU jest dodatnia
(tabela 3).
W grupie kleryków korelacje pomiędzy SPMS (i jej podskalami
PM i PP) oraz Skalą Zapamiętywania Snów są nieistotne. Natomiast
istotną dodatnią korelację otrzymano pomiędzy podskalą PU a SZS
(r(42)=0,34; p=0,023). Istotną zależność zaobserwowano w tej grupie
również pomiędzy wynikami w SPMS a wynikami z KTS (r(42)=0,39;
p=0,009) oraz podskalą PU a KTS (r(42)=0,40; p=0,007).
Tabela 3. Korelacje między zmiennymi w grupie osób świeckich.
SZS

SZS

Korelacja
Pearsona
Istotność
(dwustronna)
N

1

40

SPMS

PU

PM

PP

SkalaC

KTS

,566*

,687*

,266

,301

,045

,464*

,000

,000

,097

,059

,784

,003

40

40

40

40

40

40
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SZS
Korelacja
Pearsona
Istotność
SPMS
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
PU
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
PM
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
PP
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
SkalaC
(dwustronna)
N
Korelacja
Pearsona
Istotność
KTS
(dwustronna)
N

,566*

SPMS
1

PU

PM

40
,935*

,000

,000

40

40

,841*

-,001

,226

,000

,000

,000

,996

,161

1

40
,763*

,544*

,097

,000

,000

40

40

40

,248

,000

,000

,642

,124

40

1

40

40

,585*

,059

,000

,000

,000
40

-,158

,191

,000

,330

,239

40

1

40

-,001

,076

-,158

-,035

,784

,996

,642

,330

,832

40

40

40

40

-,035

,074

,832

,649

40

,045

40

40

,585*

40

,690*

40

40
,076

,841*

40

40
,690*

,301

40

40

,544*

40

,266

40

40

40

1

,090
,583

40

40

,464*

,226

,248

,191

,074

,090

,003

,161

,124

,239

,649

,583

40

40

KTS

,763*

40

,687*

SkalaC

,935*

,000
40

PP

40

40

40

40

1

40

* Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).
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Wśród osób świeckich istotne korelacje uzyskano pomiędzy wynikami w SPMS (r(38)=0,57; p<0,001) oraz podskalą PU (r(38)=0,69;
p<0,001) a Skalą Zapamiętywania Snów. Natomiast brak istotnych
korelacji pomiędzy SPMS i jej podskalami a KTS.
Nie uzyskano istotnych korelacji pomiędzy Skalą C, a Skalą Zapamiętywania Snów w obydwu grupach. Nieistotne statystycznie
korelacje uzyskano także pomiędzy wynikami w Skali C a KTS,
z tą jednak różnicą, że w grupie kleryków jest to korelacja ujemna,
a w grupie świeckich dodatnia. W obydwu grupach analiza wykazała
istotną korelację pomiędzy wynikami w Skali Zapamiętywania Snów
a wynikami z Kwestionariusza Typowych Snów: wśród kleryków
r(42)=0,51; p<0,001, a u osób świeckich r(38)=0,46; p=0,003.
Dyskusja wyników i wnioski
W świetle otrzymanych wyników hipoteza pierwsza (H1) zyskała
potwierdzenie. Jak się spodziewano, religijność, rozumiana jako centralność przedmiotu postawy religijnej, jest istotnie wyższa w grupie
kleryków niż osób świeckich. Oznacza to, że dla kandydatów do stanu
duchownego religijność jest ważniejszym czynnikiem w procesie
oceny i interpretacji świata oraz zdarzeń, niż dla osób świeckich.
Bardziej angażuje ich (kleryków) emocje, zachowanie i poznanie. Zajmując naczelne miejsce w świadomości, silniej wpływa na podejmowane decyzje, działania i sądy alumnów niż laików. Uzasadnione jest
także twierdzenie, że religijność to element integrujący światopogląd
oraz perspektywę temporalną seminarzystów bardziej niż świeckich.
Innymi słowy, traktują oni Boga, Kościół, jego nauki i doktryny jako
ważną perspektywę i pryzmat, poprzez który postrzegają własne życie
i otaczającą rzeczywistość.
Powyższe wyniki nie zaskakują, gdyż pozostają w zgodzie także
z intuicją. Potoczna wiedza każe przypuszczać, że kandydaci do kapłaństwa to osoby wyróżniające się szczególną religijnością. Religijna
orientacja życiowa osób pretendujących do stanu duchownego znalazła potwierdzenie również w badaniach, w których uczestniczyły
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kobiety będące na różnych etapach formacji zakonnej.22 W każdym
okresie formacyjnym charakteryzowały się wysoką religijnością personalną, zaangażowaniem religijnym, a także niskim poziomem kryzysu religijnego, jednak najwyższe wyniki uzyskały kobiety z grupy
o najkrótszym stażu. Co więcej, z czasem u wszystkich kobiet coraz
bardziej wzrastało zaangażowanie w życie zakonne oraz wzmacniało
się ukierunkowanie religijne. Specyfika grup zakonnic i księży polega na ścisłym związku z religijnością, która jest zarazem silnym
motywatorem i katalizatorem decyzji o włączeniu się w życie duchowne. Można więc sądzić, że przytoczone charakterystyki członkiń
żeńskiego zakonu są aktualne również w odniesieniu do męskich
zgromadzeń.23
Poszukując perspektywy wzmacniającej zasadność zarówno powyższych przypuszczeń jak i uzyskanych w niniejszej pracy wyników, warto odwołać się do charakterystyki stadium rozwojowego
osób badanych.24 Klerycy i świeccy z badanych grup znajdują się na
ogół w okresie autentyczności religijnej, który cechuje się szczerością zasad i poglądów, zgodnością działania z własnymi uczuciami
i zasadami, krytycyzmem wobec zła i obłudy. Intensywne modyfikowanie światopoglądu wiąże się również z przedefiniowaniem
własnego stosunku do religii i religijności, co pomaga odnaleźć własne
miejsce w życiu. Wszystkie te działania przeniknięte są szczerością
i autentycznością. Z perspektywy rozwojowej ten etap życia określa
się również mianem wyłaniającej się dorosłości25 lub pierwszej fazy
wczesnej dorosłości26. Zadania, przed jakimi stają wówczas młodzi
ludzie, to budowanie własnej tożsamości, aktywności zawodowej

22 B. Zarzycka, Psychologiczna analiza zmian w religijności u kobiet na różnych
etapach życia zakonnego, „Psychologia Rozwojowa” 2006, nr 11(1), s. 153–163.
23 Por. tamże.
24 Por. E. Rydz, Tendencje rozwojowe religijności...
25 J.J. Arnett, Emerging adulthood: A theory of development from the late teens
through the twenties, „American psychologist” 2000, nr 55(5), s. 469–480.
26	E. Gurba, Wczesna dorosłość, art. cyt.
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i relacji społecznych, w tym związków intymnych.27 Spójne z uzyskanymi wynikami wydaje się wnioskowanie, że niektórzy młodzi
ludzie silniej niż inni zwracają się w tym okresie w stronę kwestii
religijnych (w tym kontekście interesujące jest pytanie o przyczyny
takiej orientacji). Wysoka religijność powoduje u niektórych osób
świadomą rezygnację ze związków intymnych na rzecz wstąpienia
do seminarium czy zakonu, aktywność zawodową wiążąc w dalszej
perspektywie z posługą kapłańską. Obecność psychologiczna Boga
(jako przedmiotu postawy religijnej) i traktowanie religii jako filozofii
życia powoduje, że osoby te opierają budowanie własnej tożsamości
na fundamencie religijności.
Jednocześnie okres ten charakteryzuje się brakiem stabilności,
eksperymentowaniem i próbowaniem wielu możliwości przed wiążącym wyborem drogi życiowej.28 W związku z tym decyzje wówczas podejmowane nie zawsze są trwałe, co w jakiś sposób tłumaczy
rezygnację młodych dorosłych z seminariów czy zakonów.
Biorąc pod uwagę tę samą perspektywę rozwojową, można uzasadnić niższą religijności świeckich studentów. Uwzględnić należy fakt,
że okres wchodzenia w dorosłość to także moment podjęcia studiów,
nierzadko związany ze zmianą miejsca zamieszkania i odseparowaniem od rodziny. Potrzeba kreowania tożsamości i światopoglądu
młodych ludzi otwiera ich na nowe strefy wpływów, którymi w tym
ujęciu będą studiowane dyscypliny naukowe, autorytety w tych dziedzinach, profesorowie, a także nowi znajomi. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy pozostawanie w kręgu oddziaływań
specyfiki poszczególnych kierunków, wpływa na stosunek do religii
i własnej religijności adeptów wyższych uczelni? Lektura piśmiennictwa w tym zakresie sugeruje odpowiedź twierdzącą.29 Studenci
27 Por. J.J. Arnett, Emerging adulthood: A theory of development from the late teens
through the twenties, art. cyt.
28 Por. tamże.
29	A. Królikowska, Kierunek studiów a religijność i stosunek do religii, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica” 2009, nr 19, s. 59–81;
P.L. Berger, Święty baldachim, tłum. W. Kurdziel, wyd. II, Zakład Wydawniczy
NOMOS, Kraków 2005.
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kierunków humanistycznych są generalnie mniej religijni od studentów pozostałych kierunków. W badaniach będących przedmiotem niniejszej pracy wzięli udział mężczyźni studiujący głównie przedmioty
niehumanistyczne (tabela 1). Jednak w świetle dostępnych danych niska religijność wśród świeckich studentów nie jest zaskoczeniem, gdyż
jest to grupa charakteryzująca bardzo niskim poziomem religijności
na tle całej populacji (w tym również młodzieży niestudiującej).30
Ponadto, być może obecność kilku uczestników zorientowanych
humanistycznie dodatkowo zaniżyła wyniki w grupie. Co więcej,
socjologicznie zorientowana teoria sekularyzacji opisuje zjawisko
sekularyzacji świadomości, polegające na tym, że ludzie coraz rzadziej
potrzebują i poszukują religijnego umotywowania życia i świata.31 Na
tym tle otrzymany wynik również zdobywa uzasadnienie.
Postawa wobec marzeń sennych nie różni się statystycznie istotnie
między dwiema badanymi grupami, tak w wyniku ogólnym SPMS
jak i jej poszczególnych podskalach (P1). Wyniki zarówno kleryków
jak i świeckich uplasowały się w granicach 5 i 6 stena co oznacza, że
zaangażowanie w marzenia senne wszystkich badanych jest przeciętne. Innymi słowy, przekonanie o znaczeniu i ważności snów,
a także szeroko pojęte zainteresowanie nimi, jest wśród badanych
osób średnie. W żadnej z grup nie odnotowano szczególnego zafascynowania snami, choć jednocześnie nie można stwierdzić całkowitej
obojętności badanych wobec nich (PU). Nie zaobserwowano także
tendencji preferowania metafizycznych (PM) ani psychologicznych
(PP) uzasadnień w procesie wyjaśniania pochodzenia marzeń sennych
przez osoby badane.
Generalnie bardziej zaangażowaną postawę wobec snów prezentują
kobiety, stąd przeciętne zainteresowanie snami w grupach mężczyzn
można z tej perspektywy uzasadnić.32 Większe trudności interpretacyjne powoduje natomiast fakt, że klerycy nie różnią się od osób
świeckich postawą wobec marzeń sennych. W obliczu stosunkowo
30 Por. A. Królikowska, Kierunek studiów a religijność i stosunek do religii, art. cyt.
31 Por. P.L. Berger, Święty baldachim, dz. cyt., s. 17.
32 Por. M. Hołda i B. Szmigielska, Marzenia senne. Geneza i funkcje, dz. cyt.
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sporej liczby doniesień o ingerencji Boga w życie człowieka właśnie
poprzez sny, wspomniany brak różnic budzi pewne zaskoczenie. Intuicja podpowiada bowiem, że z uwagi na pobierane wykształcenie,
a co za tym idzie posiadanie wiedzy z zakresu żywotów świętych,
różnorodnych sposobów działalności Bożej oraz komunikacji Boga
z człowiekiem, jak również swoistej wrażliwości na nie w codziennym
życiu, należałoby oczekiwać większego zainteresowania i uwagi poświęcanej snom ze strony przyszłych duchownych niż laików. Pismo
Święte pełne jest przykładów proroczych snów oraz ich interpretacji.
Jako że alumni w czasie formacji (zarówno kapłańskiej jak i zakonnej)
studiują Biblię znacznie częściej i nieporównywalnie dogłębniej niż
osoby świeckie, można zakładać, że bardzo dobrze znają nie tylko
owe przykłady, ale także ich interpretacje i komentarze dokonywane
przez profesjonalistów (biblistów, egzegetów czy teologów).
Ponieważ oczekiwania wypływające z wiedzy potocznej nie znalazły potwierdzenia w uzyskanych wynikach, należy poszukać innego
ich wyjaśnienia i spojrzeć na otrzymane rezultaty z innej jeszcze
perspektywy. Otóż być może jest tak, że przeciętne zaangażowanie
kleryków we własne sny paradoksalnie wynika właśnie z ich wiedzy
i znajomości przykładów snów proroczych. Jako że jest to zjawisko
obecnie stosunkowo rzadsze w porównaniu do czasów biblijnych
klerycy, przy całej swej wrażliwości i czujności na obecność Boga
w życiu, są ostrożni i powściągliwi w dopatrywaniu się nadprzyrodzonego charakteru zjawisk powszechnie uznawanych za typowe
(w tym właśnie snów). Za taką interpretacją przemawia na przykład
stanowisko Kościoła odnośnie objawień w Medjugorie.33 Zmiana
opinii w tej sprawie i obecny brak bezwzględnej ich aprobaty jest
wyrazem ostrożności i racjonalnego sceptycyzmu Kościoła w obliczu
nieustających doniesień o trwających wciąż objawieniach, których
doświadczają pielgrzymi. Analogicznie w odniesieniu do marzeń
sennych można uznać, że sny prorocze owszem przydarzały się ludziom, jednak z racji swego wyjątkowego charakteru i znaczenia
33 www.medjugorje.org.pl/dzial-informacyjny/aktualnosci/302-stanowisko-kosciola-wobec-objawien-z-medziugorja.html [dostęp: 30.11.2015 r.].
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nie mogą być nadmiernie częstym ich udziałem, dlatego nie należy
traktować własnych doświadczeń sennych w tych kategoriach. Nie
można również wykluczyć, że przyczyną niewielkiego zaangażowania
we własne sny alumnów jest ich naukowa wiedza na ten temat. Sceptycyzm w ocenie snów mogą powodować doniesienia o możliwościach
sztucznego wywoływania doświadczeń o charakterze religijnym. Naukowe uzasadnieniach tego rodzaju zjawisk nie pozostają w zgodzie
z interpretacjami teologicznymi oraz wynikającymi z wiary.
Odnotowania wymaga również fakt, że w Katechizmie Kościoła
Katolickiego, będącego wykładnią wiary katolickiej, nie ma wzmianki
o marzeniach sennych.34 W związku z powyższym trudno oczekiwać
jednoznacznego stanowiska wiernych wobec snów, co może tłumaczyć przeciętne wyniki w Skali Postaw wobec Marzeń Sennych wśród
kleryków.
Podkreślić trzeba także, że w Biblii, obok opisów snów proroczych, można odnaleźć ostrzeżenia przed zbytnim zawierzeniom
snom, a święci doświadczający objawień w snach bywali wobec nich
sceptyczni, co podobnie może utrudniać klerykom wyraźne ustosunkowanie się do własnych marzeń sennych.
Dostrzec możne jeszcze inny wymiar służący interpretacji otrzymanych wyników. Zaobserwowano wśród kleryków tendencję do
dysymulacji w sytuacji badania psychologicznego.35 Być może więc
jest tak, że z uwagi na większą wiedzę z zakresu proroczych snów,
klerycy są bardziej zainteresowani własnymi marzeniami sennymi,
jednak starają się ukryć ten fakt sądząc, że nie powinni się do niego
przyznawać.
Badane grupy nie różnią się statystycznie istotnie także w odniesieniu do subiektywnie ocenianej pamięci snów (P2). Dostępne dane
dowodzą, że postawa wobec marzeń sennych pozytywnie koreluje
34 Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994.
35 B. Zarzycka i A. Masłowski, Postawa wobec badania a wyniki w kwestionariuszach
psychologicznych u alumnów Wyższych Seminariów Duchownych, w: Psychologiczne
i pastoralne aspekty kapłaństwa, red. B. Soiński, Seria: Edukacja, teologia i dialog,
t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2008, s. 135–154.
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z pamięcią snów (a wśród mężczyzn nawet silniej niż wśród kobiet).36
Ponieważ Skala Postaw wobec Marzeń Sennych w niniejszym badaniu
nie różnicuje grup, uzasadnione wydaje się więc to, że Skala Zapamiętywania Snów także tego nie robi, właśnie ze względu na wspomniane
wysokie korelacje. Innymi słowy, przy przeciętnych wynikach SPMS
można oczekiwać również przeciętnych wyników SZS.
W niniejszym badaniu nie uzyskano potwierdzenia w pełni hipotez drugiej (H2) i trzeciej (H3), jak zakładano na podstawie istniejących doniesień.37 Istotne korelacje odnotowano jedynie między
podskalą PU i pamięcią w obu grupach, a wśród osób świeckich
jeszcze między ogólnym wynikiem w Skali Postaw wobec Marzeń
Sennych a pamięcią. Być może przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi
w liczebność próby, która w badaniach będących przedmiotem tego
opracowania była znacznie mniejsza, niż w tych, na których się opierano formułując rzeczone hipotezy.
Kolejny wynik jest natomiast dość zaskakujący. Grupy różnią
się bowiem istotnie w wynikach Kwestionariusza Typowych Snów
(P3). Więcej typowych elementów snów mieli świeccy niż klerycy.
Okazało się ponadto, że wynik w zakresie typowych elementów snów
koreluje pozytywnie z pamięcią snów w obu grupach (P12 i P13). Być
może w tym aspekcie również należy się odnieść do tendencji do
dysymulacji w sytuacji badania psychologicznego wśród alumnów,
którą zaobserwowano w badaniach tej grupy.38 Dysymulacja wydaje
się tłumaczyć, dlaczego klerycy raportują mniej typowych elementów
snów niż świeccy, pomimo braku różnic w subiektywnie szacowanej
pamięci snów między grupami oraz pozytywnej korelacji wyników
z Kwestionariusza Typowych Snów z wynikami Skali Zapamiętywania Snów wewnątrz grup. Jednocześnie warto ponownie odwołać się

36 Por. M. Hołda i B. Szmigielska, Marzenia senne. Geneza i funkcje, dz. cyt.
37 Por. tamże.
38 Por. B. Zarzycka i A. Masłowski, Postawa wobec badania a wyniki w kwestionariuszach psychologicznych u alumnów Wyższych Seminariów Duchownych, art.
cyt.
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do niejednoznaczności i braku jasnego stanowiska w odniesieniu do
marzeń na gruncie religijnym.
Interesującym wynikiem jest istotna różnica miedzy grupami
w typowych elementach snów. Na wpół ludzie, wpół zwierzęta oraz
bycie zwierzęciem częściej śni się osobom świeckim niż klerykom.
To zastanawiające, dlaczego właśnie te elementy różnicują grupy.
W myśl hipotezy ciągłości jawy i snu, według której elementy, jakie
pojawiają się w marzeniach sennych są odzwierciedleniem życia na
jawie (czynności, myśli, doświadczeń) nasuwa się oczekiwanie, że
osoby duchowne częściej będą doświadczały w snach raczej takich
elementów jak anioł, anioły czy Bóg, spotkanie z jakąś formą boskości.39 Jako że są to elementy, o których prawdopodobnie myślą czy też
rozmawiają niemal każdego dnia, zgodnie z poznawczą teorią marzeń
sennych, powinny one pojawić się także w ich snach.40
Choć trudno o jednoznaczną interpretację uzyskanych wyników,
prawdopodobne wydaje się wyjaśnienie w kontekście komputerowych. Wykreowany w nich świat nierzadko oparty jest na motywach
fantastycznych, a fabuła gier zakotwiczona w fikcyjnej rzeczywistości. Korzystanie z tego typu rozrywki uruchamia wyobraźnię,
angażuje emocje graczy, wywołuje pobudzenie zarówno na poziomie
biologicznym jak i neurologicznym.41 Ponadto grafika gier jest często
tak skonstruowana, że gracz widzi przed sobą (oprócz otaczającej
rzeczywistości i innych postaci) tylko własne ręce. Taka perspektywa wymusza w pewien sposób „wejście” w postać, którą się gra,
swego rodzaju zespolenie z nią.42 Studenci świeccy są prawdopodobnie
39 M. Schredl i D. Erlacher, Relation between waking sport activities, reading, and
dream content in sport students and psychology students, „The Journal of psychology”
2008, nr 142(3), s. 267–276.
40 C.S. Hall, A cognitive theory of dreams, „The Journal of General Psychology”
1953, nr 49, s. 273–282.
41 J. Juul, Half-Real: a dictionary of video game theory. Half-Real: A Dictionary
of Video Game Theory, www.half-real.net/dictionary/#fictionalworld [dostęp:
12.04.2016 r.]; A. Järvinen, Games without frontiers: Theories and methods for game
studies and design, Tampere University Press, Tampere 2008.
42 www.instesw.ebox.lublin.pl/ed/przemoc/galkowska.html.po [dostęp: 12.4.2016 r.].
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częstszymi uczestnikami rzeczywistości wirtualnej niż klerycy, ze
względu choćby na plan dnia, który w seminarium jest mniej swobody, częściowo odgórnie zorganizowany i pozostawiający alumnom
mniej czasu wolnego. Świeccy studenci są pod tym względem bardziej
niezależni. Ponieważ gry komputerowe cieszą się sporą popularnością, dlatego z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać,
że świeccy młodzi mężczyźni są ich częstymi użytkownikami. Być
może więc uczestniczenie w tego typu fikcyjnej rzeczywistości odzwierciedla się w marzeniach sennych i stąd w snach osób świeckich
zanotowano więcej elementów dotyczących fikcyjnych i nierealistycznych elementów. Aby jednak uznać słuszność takiej interpretacji,
konieczne jest jej empiryczne potwierdzenie.
Korelacja między religijnością a typowymi elementami snów jest
wśród kleryków ujemna (P8), podczas gdy wśród świeckich dodatnia
(P9). Pomimo że wyniki w obu grupach są statystycznie nieistotne,
być może warto je mieć na uwadze, ponieważ pozwalają na sformułowanie innego wyjaśnienia faktu, że klerycy pamiętają mniej elementów snów niż świeccy. Niewykluczone, że nie jest to konsekwencją
dysymulacji, ale wiąże się raczej z ich większą religijnością.
Wśród kleryków zaobserwowano ujemne korelacje pomiędzy poziomem religijności a postawą wobec marzeń sennych (P4). Choć
wyniki nie osiągnęły poziomu statystycznej istotności, uwagę zwraca
kierunek związku. Sugeruje on bowiem, że postawa wobec marzeń
sennych i religijność pozostają w pewnej relacji (tym bardziej, że
podobne, choć jeszcze słabsze wyniki odnotowano także wśród osób
świeckich; P5). Być może więc warto pogłębić ten obszar badań w poszukiwaniu zależności między religijnością a marzeniami sennymi.
Statystycznie istotny wynik otrzymano w odniesieniu do korelacji
typowych elementów snów z ogólnym wynikiem SPMS i podskalą
PU w grupie kleryków (P10), podczas gdy wśród świeckich brak istotnych związków (P11). Trudno zinterpretować ten wynik, zważywszy
na podjęte wcześniej rozważania odnośnie możliwych sposobów
traktowania marzeń sennych przez kandydatów do stanu duchownego. Wyjaśnienie utrudnia także fakt braku różnic między grupami
w odniesieniu do postaw wobec snów przy jednoczesnym wyższym
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wyniku świeckich w zakresie typowych elementów snów. Być może ze
względu na specyfikę grupy, wśród kleryków postawa wobec marzeń
sennych jest czymś, co zostaje wypracowane na gruncie określonej
wiedzy o charakterze religijnym, dlatego jej związki z innymi zmiennymi wymagają pogłębionej eksploracji.
Podsumowując, prezentowane badania wykazały istotne różnice
między grupami w dwóch zmiennych: indywidualnej religijności
i liczbie typowych elementów snów. Istotne związki uzyskano również
pomiędzy pamięcią snów a typowymi elementami marzeń sennych
w obydwu grupach. Wyniki na skali postawy wobec snów korelują
z ich subiektywnie szacowaną pamięcią w grupie świeckich mężczyzn,
natomiast wśród kleryków ze średnią liczbą typowych elementów
snów.
Wyniki prezentowanych badań trudno interpretować w kategoriach określonych kierunków zależności. Można się ich jedynie
domyślać bądź je sugerować, ponieważ jest to praca w dużej mierze
eksploracyjna, w której poszukiwano odpowiedzi na szereg pytań
badawczych. Nie na wszystkie uzyskano jednoznaczne odpowiedzi.
Być może więc niektóre zagadnienia okażą się na tyle inspirujące, aby
podjąć je w przyszłych badaniach.
Na koniec warto jeszcze dodać, że choć religia z pewnością nie lekceważy snów, to obecnie ich rola nie jest już tak doniosła jak dawniej,
u jej zarania. Być może więc uzyskane wyniki są właśnie pokłosiem
tych zmian.
Streszczenie
Celem badań był pomiar poszczególnych aspektów marzeń sennych w kontekście indywidualnej religijności. Wykorzystano następujące narzędzia:
Skalę Postaw wobec Marzeń Sennych i Skalę Zapamiętywania Snów (Hołda
i Szmigielska, 2011), Skalę Centralności Postawy Religijnej (Prężyna, 1977,
za: Szymołon i Bartczuk, 2011) oraz polską wersję Kwestionariusza typowych snów (Nielsen, Zadra, Simard, Saucier, Stenstrom, Smith i Kuiken,
2003). Przebadano dwie grupy mężczyzn: kleryków wyższych seminariów
duchownych (N=44; średnia wieku: 24 lata) oraz świeckich studentów
(N=40; średnia wieku: 21 lat). Istotne różnice między grupami uzyskano
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w poziomie religijności oraz liczbie typowych elementów snów. Istotne
korelacje odnotowano pomiędzy pamięcią snów a typowymi elementami
marzeń sennych w obydwu grupach. Wyniki na skali postawy wobec snów
korelują z ich subiektywnie szacowaną pamięcią w grupie świeckich mężczyzn, natomiast wśród kleryków ze średnią liczbą typowych elementów
snów. Pozostałe wyniki nie osiągnęły wymaganego poziomu istotności,
jednak zaobserwowano interesujące kierunki zależności.
Summary
The aim of the research was to examine the different aspects of dreams in
the context of individual religiosity. Used the Scale of Attitudes Towards
Dreams and Scale Remembering Dreams (Hołda and Szmigielska, 2011),
the Scale of Centrality Attitudes Religious (Prężyna, 1977, for: Szymołon
and Bartczuk, 2011) and the Typical Dreams Questionnaire (Nielsen, et
al., 2003). Studied two groups: clerics of higher seminaries (N = 44; mean
age: 24) and secular students (N = 40; mean age: 21). Significant differences
between groups were obtained at the level of religiosity and the number of
common elements of dreams. Significant correlation was between memory
and dreams typical elements of dreams in both groups. The results on the
scale of attitudes towards dreams correlate with their subjectively estimated memory in laymen group, among clerics with the average number of
typical elements of dreams. The other results were irrelevant, interesting
trends were observed.
Słowa kluczowe: marzenia senne, religijność, klerycy, osoby świeckie, Biblia,
żywoty świętych, objawienie
Key words: dreams, religiosity, seminarians, lay people, Bible, hagiography,
revelation
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Nerwica natręctw w perspekty wie
psychologii pastoralnej – rys problematyki
A neurosis of obsessions in the perspective of pastoral psychology –
an outline of the problems
Kościół w swojej działalności napotkał na swojej drodze wiele znaków czasu, które próbował dzięki Duchowi Świętemu odczytywać,
aby móc lepiej docierać do człowieka w danej sytuacji politycznej,
społecznej, ekonomicznej. Odczytywanie znaków czasów jest wielkim
zadaniem Kościoła na czele z jego pasterzami. Odczytywanie to jest
dziełem świadomości chrześcijańskiej. Wynika ono z zestawienia
wiary z życiem, nie przez sztuczne i powierzchowne nałożenie jakiejś
pobożnej myśli na przeżycia człowieka, lecz raczej na dostrzeżeniu,
w jakich punktach ludzkie przeżycia z powodu ich wewnętrznego
dynamizmu, z powodu ich niejasności, a niekiedy z powodu ich niemoralności, domagają się promienia wiary, słowa ewangelicznego,
które by je określało i odkupiło. Odkrycie znaków czasu zachodzi
przez uzmysłowienie sobie, w jakim punkcie i gdzie wychodzą one
same z siebie na spotkanie planom wyższym.1
Zaburzenia lękowe, których ostatnimi laty wzrost rejestrują różnorakie badania prowadzone przez instytucje związane z ochroną
zdrowia, pozwalają coraz odważniej nazywać nerwicę znakiem czasu.
Kościół stykając się z osobami z zaburzeniami lękowymi w praktyce
duszpasterskiej próbuje dostosowywać swoje działania do tej konkretnej grupy chorych. Zaburzenia nerwicowe są nieodzownie związane
1 Por. Paweł VI, Odczytywanie znaków czasu. Rozważanie w czasie Audiencji
Generalnej (16 kwietnia 1969 r.), www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/
audiencje/ag_16041969.html [dostęp: 15.12.2010 r.].
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z cierpieniem ludzkim, tak bliskim Kościołowi, szczególnie przez
osobę Jezusa Chrystusa. Jeszcze niedawno lęk był postrzegany przez
Kościół głównie przez pryzmat teologii cierpienia, a obecnie domaga
się bardziej dogłębnej refleksji. Nieodzowne są tutaj osiągnięcia nauk
empirycznych, takich jak psychologia i psychiatria. Osiągnięcia nauk
szczegółowych dostarczając wiedzy mogą pomóc duszpasterzom
w lepszym dotarciu do osób z zaburzeniami nerwicowymi, aby nieść
im dzieło zbawcze oraz ulżyć w cierpieniu.
Spotkanie Kościoła z osobami chorymi dokonuje się na płaszczyźnie duszpasterstwa parafialnego oraz duszpasterstwa specjalistycznego przez posługę kapelanów szpitalnych i osoby świeckie
mające przygotowanie specjalistyczne (głównie psychoterapeutów,
dla których wartości chrześcijańskie są ważne). Wszystkie sposoby
spotkania Kościoła z osobą chorą i cierpiącą na zaburzenia lękowe są
szansą na zaniesienie Dobrej Nowiny i towarzyszenie choremu w wędrówce przez jego myśli powodujące lęk. Działania Kościoła powinny
być jednak tylko uzupełnieniem terapii psychiatrycznej osoby chorej.
Kościół jest nierzadko pierwszym ogniwem procesu leczenia chorego. Szczególnie przestrzeń konfesjonału, a także kancelaria parafialna są miejscami, gdzie człowiek zdezorientowany przez chorobę
przychodzi szukać pomocy. Jest to ogromna szansa dla duszpasterza
i chorego. Dla pierwszego może być to okazja dla zetknięcia się z chorym, w którym w szczególny sposób żyje Chrystus, drugi może mieć
szansę spotkać się z miłującym Ojcem, który nie odrzuca i pragnie
przyjąć zbolałego syna, nie oceniając i nie osądzając go. Wymaga to
jednak, szczególnie ze strony duszpasterza, delikatności, subtelności
i chociażby minimalnej wiedzy dotyczącej stanu psychicznego i duchowego osoby chorej.
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne nazywane inaczej: nerwica
natręctw, zespół anankastyczny, nerwica anankastyczna, OCD to
zaburzenie, którego cechą charakterystyczną jest występowanie nawracających, natrętnych myśli (obsesje) i/lub czynności (kompulsje),
którym trudno się oprzeć, ponieważ próba powstrzymania się od
nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem, napięciem, cierpieniem. Rozpowszechnienie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
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w społeczeństwie można uznać za znaczne, gdyż sięga ono około 2,5%
populacji. W przypadku, gdy zaburzenie to występuje w rodzinie,
ryzyko jego rozwoju są większe i sięgają nawet 9–10%.2
Nerwica natręctw objawia się poprzez myśli natrętne (obsesje),
które nierzadko mają charakter nasilony, intensywny i praktycznie
zawsze są przeżywane przez pacjenta jako „przykre”, „wstydliwe”,
„absurdalne”, „niechciane”. Pomimo, że obsesje pojawiają się wbrew
woli i budzą u pacjenta sprzeciw, to jednak uznawane są przez niego
jako jego własne myśli. Obsesje można podzielić na kilka kategorii:
• natrętna niepewność – dotycząca najczęściej rzeczy prozaicznych – np. nawracająca i nieustępująca pomimo wielokrotnego
i różnorakiego sprawdzania – niepewność czy: drzwi zostały
zamknięte, światło zostało wyłączone, kurki z wodą zostały
zakręcone, przedmioty zostały ułożone właściwie i równo,
ręce zostały właściwie i skutecznie umyte itp.;
• natrętne, niechciane i często kontrastujące z czyimś światopoglądem myśli o bluźnierczym czy obscenicznym lub wulgarnym charakterze – często nasilające się w miejscach czy
okolicznościach, w których szczególnie są one nie na miejscu
(np. Kościół, modlitwa, spotkanie z bliskimi itp.);
• impulsy natrętne – np. nasilone, nieodparte myśli o tym, aby
zacząć krzyczeć lub obnażyć się w miejscu publicznym, zrobić
rzecz kompromitującą lub też zachować się agresywnie wobec
osób, w stosunku do których nie mamy złych zamiarów i które
są nam bliskie (np. popchnąć matkę, kopnąć dziecko, wychylić się nadmiernie przez okno itp.) – co istotne, w nerwicy
natręctw impulsy te nie są nigdy przez pacjenta realizowane,
natomiast towarzyszy im nasilony lęk, że niebawem dojdzie
do ich realizacji, i usilne próby zapobieżenia temu;
• ruminacje – ciągłe, wielogodzinne, bezużyteczne, pseudofilozoficzne i trudne do przerwania „przeżuwanie” jednego
2 M. Siwek B. Grabski, M. Miernik-Jaeschke, Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne,
https://psychiatria.mp.pl/choroby/72914,zaburzenie-obsesyjno-kompulsyjne [dostęp:
11.02.2017 r.].
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tematu, kwestii lub myśli z niemożnością podjęcia decyzji
i dojścia do konstruktywnych wniosków;
• obsesyjny lęk przed brudem, nieczystością, zabrudzeniem
siebie lub innych;
• obsesyjna konieczność utrzymywania perfekcyjnego, nierealnego porządku, symetrii, określonego układu przedmiotów
w otoczeniu itp.3
Czynności natrętne (kompulsje), podobnie jak obsesje, są przez
pacjenta przeżywane jako bezsensowne, krępujące oraz żenujące, ale
zarazem nieuniknione – trudno się im sprzeciwić. Mogą one mieć
różną postać:
• natrętne sprawdzanie (drzwi, kurków z gazem etc.) będące
odpowiedzią na natrętną niepewność;
• nawracające czyszczenie, mycie (np. mycie rąk), układanie itp.
– związane z niepewnością czy czynności te zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z narzuconą sobie procedurą
i czy były efektywne;
• nawracające poprawianie, porządkowanie, związane z obsesyjnym dążeniem do porządku, symetrii, określonego układu
przedmiotów;
• czynności złożone, przypominające dziwaczne rytuały, które
pacjent musi wykonać, aby zapobiec narastającemu napięciu
lub groźbie katastrofalnych, choć wysoce nieprawdopodobnych konsekwencji, pomimo że zdaje sobie sprawę z nonsensowności swojego działania i myślenia (np. „omijam cmentarz,
bo jeśli podejdę za blisko, ktoś z moich bliskich umrze”);
• przymusowe zbieranie i gromadzenie przedmiotów, tzw. zbieractwo (np. ulotek, zniszczonych rzeczy itd.).4
Pole analizy myśli natrętnych przez zaburzonego człowieka może
być szerokie. Rozciągać się może od myśli emocjonalnie obojętnych,
jak np. przymus powtarzania jakiś liczb lub zasłyszanego zdania, po
przerażające myśli dotyczące lęku przed zrobieniem komuś bliskiemu
3	Tamże.
4	Tamże.
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krzywdy, na myślach bluźnierczych wobec Boga i świętych kończąc.
Człowiek w obawie, że tą przerażającą go myśl może zrealizować,
podporządkowuje wiele swoich zachowań temu, żeby wyeliminować prawdopodobieństwo tego czynu, np. przez ukrycie wszystkich
niebezpiecznych przedmiotów na których widok odczuwa silny lęk.
Człowiek głęboko religijny może być trapiony przykrymi dla niego
myślami o treści bluźnierczej lub na widok świętych obrazów mogą
mu przychodzić do głowy drastyczne wyobrażenia scen seksualnych.
Myśli tego typu wywołują w nim przerażenie, uważa je za ciężki
grzech, a im bardziej z nimi walczy, tym natarczywiej go one nachodzą. Człowieka o głębokich zasadach moralnych mogą męczyć
myśli o wyuzdanej treści erotycznej lub też pełne agresji w stosunku
do osób darzonych przez niego uczuciem.5 W takich przypadkach
osoby chore nierzadko chowają obrazy świętych, zdejmują krzyże
ze ścian itd.
Natrętne myśli mogą także dotyczyć ciągłego sprawdzania. Osoba
chora wciąż zastanawia się czy dobrze coś zrobiła, coś powiedziała, czy
czegoś nie zapomniała, a ponieważ ogarniają ją wątpliwości, powtarza daną czynność wielokrotnie. Kontrola samego siebie rozrasta się
do patologicznych rozmiarów. Ludzie cierpiący na OCD mają różny
stopień świadomości bezsensowności swoich natrętnych, obsesyjnych
myśli i czynności. Na ogół zdają sobie sprawę, że są one nieracjonalne
i przesadne, ale nie mogą nad nimi zapanować; w niektórych zaś
przypadkach takiej świadomości nie mają.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne dotykają zazwyczaj ludzi dorosłych, lecz zdarzają się również u dzieci, a ich objawy są wówczas
podobne do objawów u osób dorosłych. Początkiem nerwicy u dzieci
mogą być tzw. tiki. Wczesne pojawienie się zaburzenia wiąże się z jego
ostrzejszym przebiegiem. Choroba rozwija się na ogół stopniowo, ale
kiedy osiągnie zaawansowany stan, nabiera przewlekłego charakteru
o zmiennej intensywności.6

5	A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Warszawa 1986, s. 70.
6	Tamże.
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Sfera religijności każdego człowieka jest bardzo złożona i wieloaspektowa. Religijność posiada, oprócz aspektu nadprzyrodzonego,
także poziom naturalny, dostępny fenomenologicznej obserwacji.
Jest to powód, dla którego staje się coraz popularniejsza w badaniach
empirycznych prowadzonych przez psychologów religii.7
Dla oznaczenia psychologicznej interpretacji religijności należy
rozróżnić dwa bliskoznaczne pojęcia: religia i religijność. Religia
rozumiana jest przez zbiór twierdzeń, zakazów i nakazów oraz norm
regulujących stosunek między Bogiem a człowiekiem.8 W historii
próbowano na różne sposoby definiować pojęcie religii. Na przykład
Durkheim określał religię jako system powiązanych ze sobą wierzeń
i praktyk odnoszących się do rzeczy świętych; wierzeń i praktyk spajających wszystkich wyznawców w jedną wspólnotę moralną zwaną
Kościołem. Dla Schelera religia jest poznaniem i myśleniem, jest
również szczególnym rodzajem czucia (wartości), wyrazu (w religijnym języku, modlitwie i kulcie) oraz religijnego chcenia i działania
(w służbie Boga i religijnej moralności). Uwydatnia on, podobnie jak
wyżej wymienieni, dwuskładnikowy podział, mianowicie: „zmienną
wierzeniową”, wzbogaconą o czucie, oraz kilku członową „zmienną
kultową”.9
Pojęcie religijności w psychologii religii zawiera w sobie dużą gamę
określeń i definicji, które tworzone są dla celów ogólnopoznawczych,
teoretyczno-metodologicznych i naukowo-informacyjnych. Określenia te są wieloznaczne, szczególnie pod względem zakresu, ścisłości,
akcentu kładzionego na stronę strukturalną czy funkcjonalną określanego nimi zjawiska, na jego miejscu i roli w całokształcie życia
psychicznego lub społecznego człowieka, w strukturze osobowości.
Wspólną cechą psychologicznych określeń religijności jest wiązanie tego zjawiska z ludzką podmiotowością, duchowością, z życiem
wewnętrznym, z przeżyciami i zachowaniami człowieka, cechami
7 Por. B. Chwedeńczuk, Przekonania religijne, Warszawa 2000, s. 15–20.
8 Por. Z. Golan, Pojęcie religijności, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii,
red. S. Głaz, Kraków 2006, s. 71.
9	Tamże.
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jego osobowości, rozwojem. Psychologia określa religijność przez
ukierunkowanie jej przede wszystkim na jednostkowy, subiektywny
i indywidualny wymiar tego zjawiska, co się powszechnie określa
jako religijność indywidualna w przeciwieństwie do religijności
zbiorowej.10
Wszyscy ludzie, w sposób mniej lub bardziej świadomy, doświadczają religii oraz przeżywają religijne postawy. Ludźmi religijnymi są
ci, którzy pozwalają oddziaływać na swoje życie Bogu. Religijność
jednostki przybiera jednak różne formy i wyraża się w różny sposób. Dzieje się tak również w życiu osoby dotkniętej zaburzeniami
depresyjnymi.11
Dzięki stosowaniu w badaniach zjawiska religijności metody makroskopowej, Werner Gruehn doszedł do wniosku, że religijność jako
całość należy do grupy podobnych przeżyć, które nazywać możemy
zaufaniem, miłością, wiarą. Jeżeli człowiek ufa Bogu i wierzy mu, to
reprezentuje postawę psychiczną bardzo podobną do zaufania, jakim
darzą siebie ludzie. Określenie to nie należy jednak do zbyt precyzyjnych i dokładnych. W życiu religijnym decydująca rolę odgrywa
cała jaźń, centrum osobowości człowieka, a nie tylko wybrane jej
elementy, takie jak wola, myśl czy wyobrażenie. To centralna jaźń
człowieka bierze udział we wszystkich czynnościach wartościujących,
a wiec także w przeżyciach estetycznych i moralnych. Religijność to
osobiste indywidualne, a jednocześnie pozytywne ustosunkowanie
się człowieka do religii. Jest nią więc wszystko to, co człowiek przeżywa, doznaje i doświadcza, a także to wszystko, co się z nim dzieje,
funkcjonuje w bezpośrednim związku z jego ustosunkowaniem się
do Istoty Najwyższej.12
Próbując jednak ściślej zdefiniować określenie religijności, można
stwierdzić, że jest ona dwuwarstwową strukturą psychologiczną,
10 J. Szmyd, Religijność jako zjawisko..., art. cyt., k. 725–726.
11 Cz. Walesa, Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka za szczególnym
uwzględnieniem jego ontogenezy, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewiński, Lublin
1982, s. 144.
12	Tamże.
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składającą się z określonej skali pozytywnych postaw wobec religii,
tzn. emocjonalno-wartościujących i intelektualnych odniesień do tzw.
obiektów religijnych: Boga, świętych, zdarzeń religijnych itd. Wraz
z gotowością do zachowania się zgodnego z owym odniesieniem do
przedmiotów religijnych lub za takie uchodzące. Druga warstwa to
zróżnicowane reakcje, procesy i mechanizmy psychiczne dokonujące
się w człowieku w określonych sytuacjach życiowych czy kulturowych
pod wpływem oddziaływania na osobowość wyżej wspomnianych
przedmiotów religijnych. To wieloczynnikowe określenie religijności
ukazuje zróżnicowanie składników, procesów i funkcji tego zjawiska.13
Kiedy rozpoczynano badania nad fenomenem religijności z perspektywy psychologii religii, przeważała tendencja do wspólnego,
jednowymiarowego obrazu religijności. Również dzisiaj wielu badaczy
próbuje szukać i wydobywać elementy wspólne dla wszystkich form
religijności. Niezależnie jednak od wyznawanej wiary, zdecydowana
większość uwzględnia w swoich badaniach określone rodzaje i typy
religijności.14
W typologii religijności zasadniczą rolę odgrywa uwzględnienie
kryteriów pozwalających wyodrębnić poszczególne rodzaje religijności. Wartość przeżyć religijnych jest zależna od poziomu dojrzałości
religijnej, co implikuje uwzględnienie w typologizacji wskaźników
rozwoju religijnego. Religijność bowiem jest zjawiskiem dynamicznym. Ulega ciągłym zmianom bądź to w kierunku form dojrzalszych,
bądź zniekształconych.15
Próby typologizacji religijności opierają się również na konkretnych aspektach charakteryzujących życie religijne, np. poziom
zaangażowania w życie religijne, intensywność postaw religijnych,
centralność postaw religijnych, motywacja zachowań religijnych, typ

13 J. Szmyd, Religijność jako zjawisko psychospołeczne, w: Encyklopedia Katolicka,
t. 10, red. A. Szostek, Lublin 2004, k. 725–726.
14 Por. R. Jaworski, Typologie religijności, w: Podstawowe zagadnienia psychologii
religii, dz. cyt., s. 271–272.
15	Tamże.
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odniesień czy interakcji między człowiekiem a Bogiem oraz uwzględniające określone wymiary religijności.16
Osobowościowy lub społeczny kontekst może również służyć jako
kryterium pomocy w wyodrębnieniu określonego typu religijności
charakterystycznego dla konkretnych grup społecznych, np. religijność lekarzy, członków różnych grup religijnych. Istnieje także
specyficzny typ religijności osób charakteryzujących się określonymi
cechami osobowości, charakteru czy zaburzeniami zdrowia i funkcjonowania, np.: alkoholików, neurotyków czy osób z zaburzeniami
lękowymi.17
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych koncepcji genezy religijności jest hipoteza mówiąca, że do jej powstania prowadzi: lęk,
ludzka słabość i przeżycie zagrożenia. W lęku egzystencjalnym, pojawiającym się w związku z pytaniem o sens życia, obecne są trwoga
i zaniepokojenie w istotnych dla człowieka sytuacjach, jak cierpienie
bądź śmierć. Religijność pojawia się tutaj jako pewna odpowiedź
na pytanie o sens życia człowieka, co dla wielu jest odpowiedzią
satysfakcjonującą.18
Poczucie winy, odczucia pewnego rodzaju długu wobec kogoś,
wywołują szczególny rodzaj lęku czy niepokój moralny. Te odczucia traktowane są czasem jako jedne ze znaczących psychologicznych źródeł religijności. Przeżycie doświadczenia klęski moralnej
jest doznaniem bardzo nieprzyjemnym i mobilizuje człowieka do
poszukiwania jakiegoś rozwiązania. Tym rozwiązaniem może być
religijność, w której można doświadczyć przebaczenia Boga, konsekwencją czego jest obniżenie poczucia winy i redukcja lęku. Taki
proces często można dostrzegać w przypadku nawróceń. Samo jednak poczucie winy może doprowadzić do religijności legalistycznej,

16	Tamże.
17 Por. R. Jaworski, Typologie religijności…, art. cyt., s. 277.
18 Por. S. Tokarski, Psychologiczne źródła religijności, w: Podstawowe zagadnienia
psychologii religii, dz. cyt., s. 97.
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surowej, tyranicznej, w której Bóg jest kimś nakazującym i zakazującym, oraz służy do tłumienia nieakceptowanych zachowań.19
Choroba psychiczna z samej swej natury powodują cierpienie człowieka. Cierpienie to odczuwane jest przez człowieka chorego nie
tylko w sferze psychicznej, ale również w duchowej i fizycznej. Można
powiedzieć, że wszystkie te sfery są ze sobą połączone i wzajemnie
na siebie wpływają.
Człowiek chorujący na nerwicę doświadcza trudności w sferze
religijnej. Przejawiać się to może m.in. w praktykach religijnych, np.
modlitwie, czy w obrazie Boga. Choremu wydaje się, że Bóg jest surowym sędzią, a próba zwrócenia uwagi Boga na siebie jest beznadziejna
i od razu skazana na porażkę. W kontekście osób z OCD nierzadko
próbują oni za pomocą czynności rytualnych, odwołać swoje myśli,
co prowadzi do jeszcze większego strachu przed karą Bożą.20
U wielu osób chorych nerwica przybiera objaw związany z religijnością, a dokładniej z obrazem surowego Boga. Obraz ten jest dla
chorego przytłaczający ze względu na nadmierne poczucie winy wobec Boga. W piśmiennictwie ten rodzaj nerwicy określa się terminem
nerwica eklezjogenna.
Termin nerwica eklezjogenna (z języka greckiego: ecclesiae – kościół, gignomai – być wytworzonym) sformułował berliński ginekolog
Eberhard Schaetzing (1955), odnosząc go do nerwic, które według
niego zostały spowodowane przez „dogmatyzm kościelny”. Pod
pojęciem „dogmatyzmu kościelnego” rozumiał on każdą przesadę
w traktowaniu różnych elementów religijności, które stają się celem
samym w sobie. Cechą nerwic eklezjogennych jest współistnienie
dwojakiego rodzaju konfliktów – intrapsychicznego, nerwicowego
oraz religijnego, związanego z indywidualną religijnością. Religijny
konflikt połączony jest często z przeżywaniem wielkiej masy lęków
i napięć związanych z religią. Indywidualną religijność w tego typu

19 Por. tamże, s. 97–98.
20 Por. K.J. Hermes, Modlitwa o przetrwanie depresji, Warszawa 2008, s. 9–10.
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przypadkach cechują wrogie religijne obrazy, w tym m.in. zagrażający
obraz Boga.21
Nerwica na tle religijnym może przejawiać się również w czynności nazywanej skrupulantyzmem. Jest to jedna z odmian zaburzeń
obsesyjno-kompulsywnych. Nazwa skrupuły pochodzi od łacińskiego
słowa „scrupulus” i oznacza najmniejszą jednostkę wagi oraz kamyczek, który znajduje się w bucie i utrudnia chodzenie. Osoba cierpiąca
na zaburzenia ze spektrum skrupulantyzmu uruchamia potężny lęk
związany z obawą, że popełni grzech lub dopatruje się grzechu tam,
gdzie go nie ma. W związku z tym nierzadko kilka razy w tygodniu
spowiada się, próbując w ten sposób obniżyć lęk, który powoduje
dyskomfort.
Spowiedź jest miejscem, gdzie najczęściej duszpasterz może spotkać człowieka chorego. Przeżywane poczucie winy przez penitenta
może dokonywać się zarówno na poziomie psychologicznym, jak
religijnym, stąd o wypaczonej spowiedzi mówi się jedynie wtedy, gdy
poczucie winy jest przeżywane jedynie na poziomie psychologicznym. Z punktu widzenia fenomenologicznego wyróżnia się cztery
formy przeżywania poczucia winy, mianowicie: egzystencjalne – jako
napięcie pomiędzy rzeczywistym a idealnym; racjonalne – zabiegające o osąd w sytuacji decyzji; psychologiczne – charakteryzuje się
uczuciem winy, wstydu i strachu; neurotyczne – jako silne uczucie
bycia winnym.22
Poza tym wyróżnia się przeżywanie poczucia winy na trzech poziomach psychologicznych. Psychologiczne poczucie winy przybiera
formy instynktownego strachu, narcystycznego zranienia i aspektu
socjologicznego. Należy zaznaczyć, że pierwsze dwie formy w przypadku tłumienia zaczynają działać w podświadomości i przeradzają
się w chorobę psychiczną.23
21	A. Molenda, Obraz wymagań Boga w nerwicy eklezjogenne, „Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 1(247), s. 177.
22 M. Szentmartoni, Psychologia pastoralna, Kraków 1995, s. 83.
23 Por. tamże. Szerzej na temat patologicznego poczucia winy zob. Z. Płużek,
Psycologia pastoralna, Kraków 2002, s. 244–259.
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Konkretyzując wypaczone formy spowiedzi, należy zwrócić uwagę
na legalizm jako ucieczkę w powierzchowność, skrupulatność24 jako
ucieczkę w przeszłość i masohism jako ucieczkę we współczucie.
Celem spowiednika w takich przypadkach jest pomóc penitentowi
w przeżywaniu adekwatnego poczucia winy, które jest skierowane ku
przyszłości.25 Owa przyszłość zmierza ku wyzwoleniu się od chorego
poczucia winy, tzn. koncentrowaniu się na sobie i liczeniu wyłącznie
na swoje siły w walce duchowej. W przypadku nerwicy eklezjogennej
może być to bardzo trudne.26
Podsumowując, należy stwierdzić, że warunki dobrej spowiedzi
przewidują psychologiczny wymiar sakramentu spowiedzi, który
należy brać pod uwagę szczególnie w przypadku OCD. Ponieważ
poczucie winy jest przeżywane przez penitenta na poziomie psychologicznym i religijnym zarazem, dlatego bierze się pod uwagę uwarunkowania psychologiczne, ale wzbudza się u penitenta motywację
o charakterze nadprzyrodzonym dla budowania relacji stworzenie
– miłujący i przebaczający Stwórca.
Można powiedzieć, że nawrócenie może być przełomem i pomocą
nie tylko w sferze duchowej, ale także w sferze psychicznej człowieka.
Istnieje bowiem ścisła korelacja pomiędzy grzechem i poczuciem
winy w sensie psychologicznym.27 Poczucie winy jest także tym doświadczeniem, które objawia się świadomością niepokojów, lęków,
samo prześladowania itp.
Doświadczenie nawrócenia jest rewizją i procesem uwolnienia
od poczucia winy, jest wyzwoleniem od ciężaru winy, od smutków,
lęków, wyrzutów sumienia aż do świadomości i pewności spełnienia
zadośćuczynienia i restytucji. Dla wielu psychologów i moralistów
24 Szerzej o spowiadaniu skrupulantów zob. B. Szpanowski, Skrupuły, lęki depresja.
Choroby duszy w kierownictwie duchowym, w: Sztuka kierownictwa duchowego.
Poradnik, red. J. Augustyn, J. Kołacz, Kraków, 2007, s. 433–447.
25 Por. M. Szentmartoni, Psychologia pastoralna, dz. cyt., s. 77–83.
26 Por. D. Kowalczyk, Współczucie w konfesjonale, w: Sztuka bycia księdzem.
Poradnik, red. J. Augustyn, Kraków 2010, s. 405.
27 Por. M. Wolicki, Sumienie i superego a poczucie winy, „Collectanea Theologica”
1987, nr 57/2, s. 63–74.
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nawrócenie w sensie psychologicznym jest tym doświadczeniem,
w którym stykają się ze sobą stany ludzkich braków i ograniczeń
z Leczącą Nieskończonością.28
Według M. Szentmartoni spowiedź, w aspekcie psychologicznym,
jest rozumiana jako uznanie własnej odpowiedzialności w relacji
pomiędzy człowiekiem jako stworzeniem a Bogiem jego Stwórcą.29
Ks. Marek Dziewiecki zwraca uwagę na fakt, że: „spowiedź to miejsce,
w którym człowiek w największym stopniu otwiera się przed Bogiem
i spowiednikiem... bardziej niż przed samym sobą i to w sprawach dotyczących jego najbardziej intymnych przeżyć czy zachowań, a także
jego ograniczeń, słabości i zniewoleń. Otwiera swoją niechęć, a nawet
wstręt do samego siebie, rozgoryczenie samym sobą, rozpacz czy
bezradność... spodziewa się jedynie potępienia i odrzucenia. W tej
sytuacji ogromnie ważną umiejętnością jest tworzenie klimatu bezpieczeństwa. Podstawą poczucia bezpieczeństwa jest bezwarunkowa
miłość”.30 Poczucie bezpieczeństwa jest szczególnie ważne w stosunku
do osób chorych na nerwicę.
Jacek Prusak SJ zaznacza, że penitent zbliża się do Chrystusa całym
sobą, swym zranionym człowieczeństwem (uzdrowienie wymagające
czasu), że spowiedź jest wydarzeniem i procesem zarazem, ponieważ
celem spowiedzi jest szkoła uzdrowienia, gdy zachęca się penitenta
za pośrednictwem własnej wolności stawać przed Bogiem w pełni
własnej świadomości do podejmowania uzasadnionej decyzji.31
Istotną rzeczą w kontekście spowiedzi i kierownictwa duchowego
jest chęć podjęcia próby szybkiego wyprowadzania człowieka z nerwicy. Sakrament pokuty i kierownictwo duchowe nie są odpowiednim
miejscem na głęboką psychoterapię czy psychoanalizę. Do tego zagadnienia odniósł się w 1998 r. Jan Paweł II w przemówieniu do członków Penitencjarni Apostolskiej, stwierdzając wtedy: „(…) sakrament
28 Por. R. Niebuhr, Poza tragizmem, Kraków 1985, s. 90.
29 Por. M. Szentmartoni, Psychologia pastoralna, dz. cyt., s. 76–80.
30 M. Dziewiecki, Komunikacja pastoralna, Kraków 2006, s. 115–116.
31 Por. J. Prusak, Krzywdy w konfesjonale, w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla
księży, red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków 2005, s. 378.
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pokuty nie jest i nie powinien stać się techniką psychoanalityczną
czy terapeutyczną, tym niemniej, dobre przygotowanie psychologiczne i znajomość nauk o człowieku w ogóle z pewnością ułatwią
spowiednikowi poznanie tajników sumienia oraz dokonywanie rozróżnień – co nie zawsze jest łatwe. Psychologiczny talent spowiednika
– mówił papież – może ułatwić wyznawanie grzechów penitentom
nieśmiałym, wstydliwym bądź małomównym. Wrażliwego i pełnego
chrześcijańskiej miłości kapłana znamionuje intuicja, umiejętność
wyprzedzania faktów i przywracania wewnętrznego spokoju”.32
Kierownik duchowy w relacji z chorym na OCD powinien bardziej
słuchać niż mówić, nie dramatyzować, nie bagatelizować. Powinien
również uczyć chorego akceptacji choroby i zachęcać do sięgnięcia
po pomoc specjalistyczną. Fakt nerwicy jest częścią historii życia
chorego penitenta i częścią jego samego. Bóg jednak jest milcząco
obecny w jego chorobie i do tego faktu zawsze w rozmowie z chorym
duszpasterz powinien wracać. Niezmiernie ważne jest odpowiednie
pokierowanie chorego do konkretnego specjalisty. Dlatego duszpasterz powinien dysponować kontaktami do zaufanych psychoterapeutów i psychiatrów. Jest to ważne zwłaszcza podczas początkowych
spotkań, kiedy penitent ma problem ze zweryfikowaniem, co mu
dolega. Duszpasterz ma za zadanie zadbać o sferę duchową penitenta
czy rozmówcy, a inne sfery należy powierzyć specjalistom, w przypadku zaburzeń lękowych – lekarzom psychiatrom i psychoterapeutom. Dotyczy to również spowiedników, którzy mają specjalistyczne
przygotowanie psychoterapeutyczne i mogliby poprowadzić terapię
pacjenta depresyjnego.
Duszpasterz powinien zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że celem
sakramentu pokuty i pojednania jest powrót grzesznika do Ojca.
W spowiedzi istotny jest przede wszystkim dialog człowieka z Bogiem,
a spowiednik jest tylko „świadkiem” tego procesu. Owoce spowiedzi
mają być najpierw nadprzyrodzone i duchowe, a dopiero jako wtórne
emocjonalne i psychologiczne np. poczucie ulgi. Penitent z OCD,
32 Por. Jan Paweł II, Sakrament pokuty w życiu Kościoła, „Osservatore Romano
Pol” 1998, nr 5–6, s. 6.
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który wyspowiadał się, doznaje łaski pojednania z Bogiem, także
wówczas, kiedy odczuwa jakieś niepokoje emocjonalne i uczuciowe.33
Niniejszy artykuł był próbą opisania wybranych elementów posługiwania duszpasterskiego osobom z zaburzeniami nerwicowymi.
Dokonało się to na gruncie opisania podstawowej problematyki zaburzeń lękowych, widzianych przez pryzmat nauk empirycznych
ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii i psychologii. Było to
konieczne ze względu na złożony charakter opisywanego zaburzenia.
Poznanie podstawowych wiadomości związanych z nerwicą jest jednym z fundamentów skuteczności posługi duszpasterskiej chorym.
Streszczenie
Zaburzenia lękowe to znak naszych czasów. Artykuł zawiera próbę spojrzenia na nerwicę w kontekście psychologii pastoralnej z uwzględnieniem
działalności duszpasterskiej Kościoła.
Summary
Anxiety disorder is a sign of our time. The article contains an attempt to
look at neurosis in the context of pastoral psychology, including the pastoral
activities of the Church.
Słowa kluczowe: nerwica, OCD, spowiedź, duszpasterstwo chorych,
natręctwa
Keywords: nervousness, OCD, confession, pastoral care of patients,
obsessions
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Úvod
Dnešná doba je charakteristická zásadnými spoločenskými zmenami.
Výsledkom ľudského úsilia má byť nová spoločnosť – demokratická,
pluralitná, s trhovou ekonomikou, ktorá má záujem o dôstojný život
človeka. Z nových hľadísk tak nastoľuje otázku človeka, jeho existencie
i duchovného rozvoja (Šturák, 2012). Človek je indivíduum, osoba
sociálna, ktorá sa vychováva.
Každý človek je jedinečným, neopakovateľným, svojským, o sebe
vypovedajúcim celkom. Každý je originalitou, pozerajúcou na svet
a svoje pôsobenie v ňom subjektívne a zároveň je ovplyvňovaný
prostredím a ľuďmi, ktorí ho obklopujú. Telo, myseľ i duch tvoria
jeden most do profánnej i sakrálnej sféry, ktorý stojí na týchto troch
pilieroch.
Ľudia dnešnej doby sa radi identifikujú so vzormi, ktoré im predkladá ich sociálne okolie. O vhodnosti týchto vzorov sa vedú vášnivé
debaty. Hodnoty, ktoré sú vyznávané dnešnou spoločnosťou, stále
menej súvisia s hodnotami duchovnými, kresťanskými či mravnými.
Pre dieťa je veľmi dôležité prostredie jeho domova a rodiny, z ktorej
pochádza a tiež prostredia školy, ktoré navštevuje. Príspevok prezentuje základné výchovné činitele rozvoja osobnosti a vyučovania
náboženstva a ich podiel na rozvoji osobnosti človeka.
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1. Rozvoj osobnosti žiaka
Pojem osobnosť v psychológii označuje človeka ako nositeľa psychiky. Definícií osobností je nepreberné množstvo. V psychologických
definíciách je označovaná ako jedinečnosť, celostnosť, organizovanosť, vzájomné pôsobenie vnútorných a vonkajších činiteľov. Ďalej je chápaná tiež ako celok, vytvárajúci psychologicko-biologicko.
sociálnespirituálne-ekologickú jednotu. Vyznačuje sa tiež schopnosťou sebareflexie a sebarealizácie, vedomou a nevedomou zložkou.
Samotná osobnosť je tiež akýmsi vývojom, v ktorom sa dynamicky
rozvíjajú vrodené dispozície indivídua v aktívnej činnosti v relatívne
štandardných prejavoch a v prejavoch ovplyvnených aktuálnou situáciou. (Paulík, 2010)
Vývoj osobnosti je zložitým procesom, ktorý určuje celý rad činiteľov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a ktoré medzi sebou vzájomne
interagujú. V konkrétnom životnom období a situácii je ten či iný
kľúčový. Prvým zo základných úrovní vývoja osobnosti je pohľad na
neho ako na proces dozrievania, v ktorom pôsobia najmä biologické
činitele. Vo vývoji ako učenie je dôležitá aktivita učenia samotného
vyvíjajúceho sa jedinca, súvisiaca s podnetnosťou prostredia. S učením súvisí socializácia, teda pôsobenie sociálneho okolia na začleňovanie sa jedinca do vzťahov, skupín, spoločnosti. So socializáciou
a učením úzko súvisí edukácia, teda zámerné pôsobenie, riadené
vychovávanie a vzdelávanie. Posledným zo základných úrovní vývoja je vývoja ako sebautváranie jedinca, ktorý zahŕňa vlastné úsilie
jedinca svoj život stvárňovať, dávať mu smer a orientovať sa na ciele
dávajúce mu zmysel (Helus, 2011). Vývoj človeka prebieha kontinuálne čiže trvale, plynule a bez nejakého prerušenia či veľkých skokov
(Matějček, 2013). Moderný pohľad na vývoj osobnosti zdôrazňuje
interakciu medzi vrodenými biologickými faktormi a skúsenosťami,
ktorú sú v priebehu života získavané.
Osobnosť človeka sa od narodenia vyvíja dopredu (až na výnimočné prípady). Niečo zdedí, niektoré skúsenosti a schopnosti získa
z prostredia, v ktorom sa pohybuje. Existujú tiež kvality, ktoré sú mu
dané „zhora“. Procesom učenia a dozrievania sa už malé dieťa formuje
v plnohodnotnú bytosť, ktorá by mala byť prínosom pre spoločnosť
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a zároveň by spoločnosť mala byť prínosná pre ňu. Tento proces prebieha najmä v rodine a v škole, kde si dieťa osvojuje tie najzákladnejšie
vzorce správania a konania. Ruka v ruke s vývojom rozumových
schopností ide aj morálny vývoj dieťaťa. Deti sa zároveň rodia ako
veľmi čisté, rýdze bytosti, ktoré v sebe majú cit pre duchovný život.
Ak dieťa vyrastá v rodine, ktorá je veriacou, inklinuje k nejakému
náboženstvu a vychováva dieťa v tejto viere, rozvíja sa mu týmto
smerom aj jeho duchovný život.
V dnešnej dobe plnej zvratov, náhlych zmien, nestabilných politických situácií, názorových rozdielov a pluralít je ťažké dať dieťaťu
kotvu, ktorej sa môže chytiť vždy, keď potrebuje pomoc. V prvom
rade by touto kotvou mala byť rodina. Veriaca rodina má vo svojej
strede ešte jeden spoločný atribút pre všetkých svojich členov, ktorým
je Boh a viera v neho.
Pedagógovia na školách pracujú s rôznymi deťmi z rozmanitých
rodín. Ak majú pozitívne pôsobiť na ich rozvoj, musia sa dokonale
zoznámiť s prostredím, z akého tieto deti prichádzajú, aby vedeli,
ako k nimi pristupovať.
Existujú rozdiely, ktoré hovoria veľa o prostredí, z ktorého dieťa
vychádza a uspôsobujú jeho pohľad na život, pohľad na riešenie konfliktných situácií, majú vplyv na utváranie priateľských vzťahov, školský prospech, trávenie voľného času, vnímanie morálnych hodnôt
či zaisťovanie jeho vnútorného duševného rastu. Nielen učenie sa
bežných predmetov, ako je slovenský jazyk, matematika, prírodoveda
a podobne, ale tiež aj náboženstvo rozširuje u dieťaťa obzory vonkajšieho a vnútorného sveta, na ktoré nemožno zabudnúť, ba práve
naopak, je nutné ho vyzdvihnúť.
2. Výchovné činitele – rodina, škola, náboženstvo
Človek je prvoplánovo bytosť, ktorá sa vyvíja a svoj vývoj zaznamenáva, tak vznikajú písané dejiny ľudského rodu. Z nich je zrejmé,
že jedinec sa premieňa a preberá historickú skúsenosť z predchádzajúcich generácií. Človek je mysliaca bytosť, ktorá je schopná
sebareflexie. Spolu s ostatnými tvoria vzdelanú a vzdelávajúcu sa spoločnosť, spoločenstvo, ktorá podlieha princípom evolúcie. Výchova je
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to najpodstatnejšie, čo človeka charakterizuje ako človeka. Zmyslom
výchovy nie je sprostredkovať pozitívne vedenie a poznatky, ale mala
by byť návodom na prekonávanie životných ťažkostí.
2.1 Rodina

Každý človek sa narodí do určitého sociálneho prostredia a do určitej
sociálnej konštalácie, do konkrétneho spoločenstva ľudí. Toto spoločenstvo je najčastejšie rodina. Dieťa v rodinnom prostredí získava
prvé názory na život a svet, trávi tu značnú časť svojho života. Je niekoľko nutných podmienok a zásad, ktoré pomáhajú budovať rodinu,
vytvárať domov a ovplyvňujú úspešnú rodinnú výchovu.
Rodina vo výchovnom vzťahu by mala ponúkať:
1. Výchova by mala byť v prvom rade výrazom a prejavom prijatia, akceptácie, konania pre dobro a v prospech vychovávaného.
2. Výchova, podobne ako mnoho iných vzťahov v našom živote,
ak má byť úspešná, sa nutne musí stať, a keď treba i zmeniť na
lásku bez podmienok.
3. Jasné výchovné ciele rodičov, zrozumiteľné a prijateľné „pravidlá hry“ aj pre dieťa a priateľský spôsob ich uplatňovania,
realizácie sú cestou k jeho srdcu.
4. Základom výchovy je sociálne učenie, schopnosť pozorovať, napodobňovať, identifikovať sa so svojím vzorom, cvik
a posilňovanie.
5. Rodina ako celok potrebuje orientáciu na zmysel. V zdravej
rodine by mal mať každý člen zmysluplnú úlohu. (Šturák, P.
2015)
Rodina je prvotnou sociálnou skupinou a zároveň miestou, kde
dochádza k socializácii a výchove jedinca. V priebehu života, vo svojej
dospelosti, keď sa človek rozhodne založiť si svoju rodinu dochádza
k zmene úlohy. Z pozície vychovávaného jedinca sa človek dostáva
do pozície, kedy sám vychováva svojich potomkov a odovzdáva im
svoje návyky, zvyklosti a tradície, ktoré si osvojil v rodinek, v ktorej
vyrastal. Tento proces má značný vplyv na vývoj jedinca a na jeho
budúce uplatnenie. (Jandourek, 2007)
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Zo všeobecného hľadiska možno rodinu opísať ako určité zoskupenie ľudí, ktorí si navzájom prinášajú naplnenei svojich bio-psycho-sociálnych potrieb, pretože každému jedincovi je vlastný
pocit niekam patriť, a táto skutočnosť je tou hlavnou úlohou, ktorú
rodina plní. Pre zdravý vývoj jedinca jediným faktorom, ktorý to
ovplyvňuje, sú rodinné vzťahy, ako rodina funguje.
Rodina je považovaná za základný výchovný činiteľ. Dieťa je formované celým životom rodiny. Medzi základné podmienky pozitívnej rodinnej výchovy patria: rodičovská láska, autorita rodičov,
kladné citové vzťahy rodičov k dieťaťu, harmonické vzťahy všetkých
členov rodiny, realistické výchovné postoje a správne rodičovské roly
vo výchovnom pôsobení otca a matky, poriadok rodinného života,
pozitívny príklad rodičov i súrodencov, primerané požiadavky na
správanie a konanie dieťaťa (Havran, 2008).
2.2 Škola

Hlavnou úlohou školy je výchova a vzdelanie detí, mládeže i dospelých. Má ju zabezpečovať na základe princípov demokracie, humanizmu a vedeckosti.1 Škola je spoločenská inštitúcia, ktorej funkciou
je poskytovať vzdelanie žiakom v organizovaných formách podľa
určitých vzdelávacích programov. Funkcia školy sa mení so spoločenskými zmenami. Podporuje komplexný rozvoj osobnosti žiakov
a pripravuje ich na osobný, pracovný a občiansky život.
Škola vstupuje do výchovného procesu dieťaťa, spolu s rodinou
a spoločenstvom, rozhodujúcim spôsobom. Ak má proces výchovy
prebehnúť úspešne, tieto činitele musia zabezpečovať, že ich ciele
a metódy nebudú v rozpore Jednou z oblastí, ktorú môže škola
1 Demokracia – predpokladá prístupnosť k vzdelávaniu pre všetkých ľudí bez
rozdielu veku, pohlavia a príslušnosti. Ďalej pluralitu názorov a presvedčení.
Humanizácia si vyžaduje zvýšiť vplyv výchovy v oblasti vzdelávania, a to na
základoch heuristického vyučovania, s dôrazom na citovú a motivačnú výchovu,
schopnosť komunikovať, rozvíjaním kritického myslenia a hodnotenia. Vedeckosť
predpokladá tvorenie obsahu učiva na základe najnovších vedeckých poznatkov,
ktoré tvoria ucelený, logicky usporiadaný celok. (KOMINAREC, I.- ŠUŤÁKOVÁ,
V.- DARGOVÁ, J., 2000).
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pozitívne ovplyvniť, je odovzdávanie etických a morálnych hodnôt.
Dobrá škola má schopnosť pomáhať pri formovaní ideálov a princípov,
ktoré budú usmerňovať správanie dieťaťa teraz i potom, keď sa začlení
do života dospelých. V súčasnej spoločnosti môže byť škola jediným
miestom, kde si dieťa osvojí základné morálne princípy. Nanešťastie,
problémové rodiny sa stávajú čoraz častejším javom: niektoré sú nestabilné, rozpadnuté, v iných rodičia vyznávajú rozporné hodnoty.
Dokonca aj rodiny, ktoré netrpia týmito problémami, sú často plné
formalizmu a chýba im súlad v oblasti morálneho a náboženského
života (Šturák, 2015). Učiteľom v súčasnosti často chýba schopnosť
počúvať a sebareflexia – spätná väzba je všeobecne nedostatočná.
Učiteľ nemôže očakávať od žiaka viac, než to, čo mu ako učiteľ odovzdáva – osobnú účasť, nasadenie, snahu, záujem, motiváciu, pravdovravnosť, poctivosť.
Postmoderná výchova a vzdelávanie musia posunúť školskú realitu od systematickej rutiny založenej na prijatí a zapamätaní si
faktov, k modernej zásade vychovávateľstva vedúcej edukačný proces
k všeobecnému pokroku ľudstva k zodpovednosti za život spoločenstva i globálne problémy sveta. Človek by mal konať tak, aby dôsledky
jeho činnosti boli zlučiteľné s existenciou budúcich pokolení. Výchova
má človeku k tomu dopomôcť. Výchova je základná ľudská interakcia
v societe, je „nikdy neukončený proces plnosti určenia človeka ako
bytosti vychovávajúcej a vychovávanej“ (Pelcová, 2000).
Výchova a vzdelávanie nemá byť založené iba kognitívnej edukácii,
ale aj na emocionálnej, musí slúžiť zdravému vývoju spoločnosti, jej
morálky a etiky súčasností, ktorých cieľom je slúžiť spoločnosti tak,
aby generácie ľudského pokolenia prežili po neobmedzene dlhú dobu
(Prejsová Krejčí, 2010).
Edukačný proces je ako „nekonečný príbeh“, nikdy sa ako edukátori neocitajú na konci hry. Vždy je čo zlepšovať, stále si možno stanovovať nové ciele.
2.3 Náboženstvo

Každé náboženstvo je neustále sa vyvíjajúcim, jedinečným, neopakovateľným javom. Každé náboženské predstavy a idey sa nezhodujú
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so žiadnym iným súborom náboženských predstáv a správania
ľudí (Kandert, 2010). Každé náboženstvo formuje zásady dobrého,
správneho života čiže žiaducej životnej filozofie svojich vyznávačov,
prípadne určuje hodnoty, normy a vzory regulujúce ich každodenné
správanie. Právo cirkvi na výchovu a vzdelávanie vyplýva zo slov
Evanjelia: „Choďte teda, učte všetky národy...“ (Mt 28, 19). Kresťanské
pedagogické názory vychádzajú z Evanjelia, z myšlienok kresťanských
pedagógov a filozofie Tomáša Akvinského.
Kresťanská výchova zámerne pôsobí na deti v duchu kresťanského svetonázoru a morálky, v duchu kresťanských zákonov, noriem
a tradícií. Vo výchove, okrem formovania prirodzených dispozícii
osobnosti, zdôrazňujú prioritný význam utvárania duchovných „nadprirodzených“ schopností a cností (Šturák, 2015).
2 . 3.1 Metódy a ciele nábož enskej v ýchov y

V náboženskej výchove ide o stretnutie. O stretnutie medzi Bohom a človekom, človekom a človekom, človekom a duševným svetom, ktorý si vytvoril, človekom a prírodou a svetom predmetov. Aj
v náboženskej výchove je nutné myslieť na dosiahnutie určitých cieľov
vo vedomostiach, schopnostiach či vzorcoch správania. Tieto ciele
sa však podobajú horizontu, ku ktorému sa približujeme a čím sme
bližšie, tým sa tiež môžeme viacej vzďaľovať. Od naučeného kráčame
ďalej, do neznáma. V náboženskej výchove ide vždy o nácvik a učenie,
ale tiež o kreativitu, keď človek hľadá vieru, ktorá koná dobro a zároveň vieru, ktorá uzdravuje. Náboženská zložka výchovy je orientovaná
na otázku, odkiaľ môže človek čerpať energiu pre rozličné možnosti
svojho sebarozvoja.
Aby sa náboženstvo stalo pre život detí – žiakov prínosom, je
potrebné im sprístupniť tieto rozmery a pole skúseností:
A. JA – ĽUDIA – VECI:
• schopnosť porozumieť sebe samému,
• schopnosť rozvíjať a stvárňovať svoj život,
• schopnosť ľudského prístupu k blížnym,
• schopnosť porozumenia a rešpektu k druhému človeku.
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B. Grom definuje ako cieľ náboženskej výchovy z hľadiska utvárania osobnosti „zrelú religiozitu v zrelej osobnosti“ (Muchová,
1992). Náboženská výchova plní nezastupiteľnú úlohu v procese utvárania životných hodnôt, postojov dieťaťa – žiaka.
Mala by viesť žiaka k schopnosti ľudského prístupu k iným,
porozumenia a rešpektu k druhému človeku, k zodpovednému
správaniu v spoločnosti podľa kresťanských mravných ideálov,
k budovaniu tolerancie a dobrých vzťahov k ľuďom a v neposlednej rade tiež k otvoreniu priestoru v sebe pre osobnú
modlitbu a budovanie vzťahu s Bohom.
2 . 3.2 A na lý z a v ply v u v y uč ova nia nábož enst va na roz voj
osobnosti žia ka

Autorka príspevku sa podieľala na realizácii výskumu, ktorého cieľom
bolo analyzovať vplyv vyučovania náboženstva na rozvoj osobnosti žiaka. Z podrobnej analýzy výsledkov výskumu2 boli zistené
určité rozdiely medzi žiakmi z rodín praktizujúcich náboženstvo
a navštevujúcich náboženskú výchovu a žiakmi, ktorí pochádzajú
z rodín nepraktizujúcich náboženstvo a nenavštevujúcich náboženskú výchovu.
Rozdiely boli zistené najmä v oblastiach, ktorý sú prostredie domova, v ktorom sa žije s vierou, Bohom a duchovným naplnením,
vo vnútornej štruktúre osobnosti detí – žiakov, v školskej úspešnosti
a pocitu bezpečia v škole, v chápaní kamarátstva a toho, akými priateľmi sú pre druhých, a taktiež v spôsobe trávenia voľného času.
Domov, ktorý poskytuje dieťaťu oporu vo viere a v Bohu, ako
vyplynulo z výsledkov realizovaného výskumu, je pre dieťa niečím,
kde nájde vždy svoje útočisko a je prístavom, v ktorom bezpečne
kotví svoju loď v dobách dobrých i zlých; stojí na pevných základoch.
Deti, ktoré pochádzali z tohto prostredia a navštevovali hodiny náboženstva, javia pozitívne známky v prejavoch svojho správania voči
ostatným, sú ohľaduplnejší, citlivejší, lepšie prežívajú svoje neúspechy,
2 Respondentmi boli učitelia náboženstva, ako aj iných vyučovacích predmetov
na základných školách.
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nezdary a ťažkosti, majú lepší priestor k tomu, aby sa s tým vyrovnali.
Tieto deti zároveň majú vyvinutejšie mravné vedomie a svedomie
a v náväznosti na to tieto kvality dokážu praktizovať aj vo vzťahoch
k svojim vrstovníkom.
Ďalej bolo zistené, že vyučovanie náboženstva a prostredie veriacej
rodiny pozitívne ovplyvňuje aj školskú úspešnosť žiaka. Títo žiaci
bývajú lepšie pripravení na vyučovanie, venujú viacej času učeniu –
sú svedomitejší. Veriace deti bývajú veľmi dobrými a vyhľadávanými
kamarátmi pre viaceré deti, a to práve preto že radi podajú pomocnú
ruku, sú nápomocní každému a úprimne sa radujú z úspechu druhého.
Pozitívny vplyv vyučovania náboženstva na žiaka je aj v tom, že mu
prináša skrze poznávanie tajomstva viery a jej aspektov pocit pokoja,
bezpečia a naplnenia vnútornej prázdnoty. Dieťa má pocit, že nie je
samo, že je v bezpečí. Náboženstvo mu tiež vkladá určitú istotu života.
Vplyv vyučovania náboženstva na rozvoj osobnosti žiaka je nezastupiteľný a celkovo pozitívny. Jeho smer je nastavený na získavanie
kladných postojov, hodnôt, zvykov. V náboženstve žiaci majú priestor
hovoriť o pocitoch, vzťahoch v rodine, o problémoch v škole i s kamarátmi. Majú možnosť učiť sa dôvere v Boha, ktorý im môže poskytnúť
pomoc, útechu a podporu.
Záver
Rodina je jedným z najvýznamnejších činiteľov determinujúcich
rozvoj osobnosti človeka. Je jedným z najstarších fenoménov
sprevádzajúcich človkeka. Ľudská osobnosť sa začína formovať práve
v rodinnom prostredí. Rodina je primárna skupina, v ktorej sa človek
učí poznávať mravné hodnoty, normy správania, včleňovať sa do spoločnosti. V rodine dieťa či dospievajúci preberá prvé vzory správania,
získava prvé sociálne skúsenosti.
Pre rozvoj osobnosti dieťaťa - žiaka je potrebné vytvárať priaznivé
podmienky tak, aby bol vyvážený rozvoj nielen kognitívnych, ale aj
afektívnych, vôľových stánok jeho osobnosti. Škola má poskytovať
možnosti na rozvíjanie celej osobnosti žiaka, v škole je žiak otvorený
novým skúsenostiam, osvojuje si normy správania, interiorizuje si
hodnoty, vie si stanoviť ciele do budúcna.
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Na rozvoj osobnosti žiaka má pozitívny vplyv aj vyučovanie náboženstva, ktorý je nezastupiteľný a pozitívny. Vyučovanie náboženstva
pomáha žiakovi určiť smer k nachádzaniu zmyslu života, ktorý je
spravidla nastavený na získavanie kladných postojov, hodnôt, zvykov
a tento smer vedie dieťa po dobrej a správnej ceste životom.
Abstrakt
Človek sa od momentu počatia vyvíja ako samostatná osobnosť, ktorá sa
rozvíja svojou vlastnou cestou za spolupôsobenia rôznych faktorov. Vo veľkej
miere sa na rozvoji osobnosti dieťaťa podieľa rodina, ale aj edukačná dráha
a prostredie školy. Rovnako možno badať veľkú silu formovania osobnosti
človeka v umení veriť Bohu a v Boha. Medzi ďalšie činitele vplývajúce na
rozvoj osobnosti dieťaťa patria vrstovníci, sociálne skupiny, masmédia a iné
sociálne vzory. Príspevok sa zameriava na vplyv vybraných výchovných činiteľov na formovanie osobnosti žiaka. Rodina a škola sú dve inštitúcie, ktoré
sa najväčšou mierou podieľajú na utváranie jeho osobnosti a ovplyvňujú
jeho postoje. Výchova viery a vyučovanie náboženstva sú neoddeliteľnou
súčasťou výchovného procesu ako celku.
Summary
Since the moment of contemplation, man is evolving as a separate personality who develops in his own way for the co-operation of various factors.
To a large extent, the family is involved in the development of the child’s
personality, but also the educational path and the school environment.
Likewise, the great power of shaping the personality of man in art can be
trusted by God and in God. Other factors influencing the development of
the personality of the child include peers, social groups, the mass media
and other social patterns. The paper focuses on the influence of selected
educators on the pupil’s personality. The family and the school are the two
institutions most involved in shaping his personality and influencing his
attitudes. The education of faith and the teaching of religion are an integral
part of the educational process as a whole.
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Streszczenie
Człowiek, od momentu poczęcia rozwija się, jako jednostka indywidualna.
Rozwija się na swój własny sposób, a na jej rozwój oddziaływają różne
czynniki. W dużym stopniu w rozwoju osobowości dziecka uczestniczy
rodzina, ale także proces edukacyjny oraz środowisko szkolne. Można też
zauważyć, że wielkie znaczenie w kształtowaniu osobowości człowieka
odgrywa zdolność do wierzenia Bogu i w Boga. Do innych czynników
wpływających na rozwój osobowości dziecka należą rówieśnicy, grupy
społeczne, środki masowego przekazu i inne wzorce społeczne. Artykuł poświęcony jest wpływom wybranych czynników wychowawczych na rozwój
osobowości ucznia. Rodzina i szkoła to dwie instytucje najbardziej zaangażowane w kształtowanie jego osobowości i wpływające na jego zachowanie.
Wychowanie do wiary i nauczanie wychowania religii są integralną częścią
procesu wychowawczego, jako całości.
Kľúčové slová: edukácia, náboženstvo, osobnosť žiaka, rodina, škola, výchovné činitele
Key words: education, religion, schoolchild’s personality, family, school,
educational factors
Słowa kluczowe: edukacja, religia, osobowość ucznia, rodzina, szkoła, czynniki wychowawcze
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Súčasná rodina a výchovno-vzdelávací proces
The present family and educational process
Współczesna rodzina i proces wychowawczo-kształcący

Úvod
Rodina nie je zaiste témou, ktorá je niekomu ľahostajná a neznáma,
no práve pre túto všeobecnosť a hlavne náročnosť, je to problematika,
ktorá si zasluhuje hlbšie preskúmanie a venovanie. Rodina sa považuje za sociálny útvar, sociálnu skupinu, ktorá v súlade so zmenou
spoločenských podmienok logicky prechádza vlastným vývojom.
Vo svojom pôsobení priamo i nepriamo reflektuje stav a možnosti
spoločnosti, no pritom zo všetkých sociálnych inštitúcií najmenej
podlieha priamemu riadeniu spoločnosti. Rodinné prostredie je tým
najpodstatnejším a najdôležitejším prostredím z pohľadu budúcej
úspešnosti deti. Rodičia ako prví sa podieľajú na vývoji svojich potomkov a budujú základy ich úspešnosti pre neskorší život.
Výchovno-vzdelávací proces sa netýka len niektorých, zásadným
spôsobom ovplyvňuje život každého jedného z nás. Tento dôvod je
hlavnou motiváciou, ktorá ženie človeka dopredu za účelom jeho
ďalšieho zdokonaľovania a zlepšovania. Človek je bytosť, ktorá sa
vyvíja a svoj vývoj zaznamenáva. Sú to písané dejiny ľudského rodu,
z ktorých je jasné, že „homo sapiens“ preberá a premieňa historickú
skúsenosť z predchádzajúcich generácií. Človek je mysliaca bytosť, je
schopná sebareflexie. Prežíva na základe vytvárania umelej prírody,
tvorby a sebatvorby. Spolu s ostatnými tvorí vzdelanú a vzdelávajúcu
sa spoločnosť. Edukácia – proces vzdelávania a výchovy – je prvoradou kauzálnou súvislosťou medzi dejinným vývojom ľudskej kultúry.
Ľudská prirodzenosť je závislá na edukácii. Človeku je prirodzené
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byť edukantom či edukátorom Človeku totiž možno rozumieť len
na základe výchovy a skrze výchovu a vzdelávanie, „človeku možno
rozumieť len ako bytosti vychovávajúcej a vychovávanej“ (Prejsová,
Krejčí, 2010).
Súčasná rodina a jej premeny
V súlade so zmenou spoločenských podmienok aj rodina, resp.
život v rodine prechádza vlastným vývojom, v dôsledku čoho sa tradičná rodina postupne zmenila na rodinu modernú, až na súčasnú
rodinu, ktorá sa často označuje prívlastkom postmoderná.
Ako prvý identifikoval postmodernú rodinu Shorter, ktorý ju
charakterizoval tromi znakmi:
1. hodnotová diskontinuita medzi rodičmi a deťmi, vyplývajúca
z väčšej hodnotovej závislosti detí od masmédií než od rodičov;
2. nestabilita v párovom živote, odrážajúca sa v náraste rozvodovosti a nemanželského spolužitia;
3. systematická demolácia konceptu „rodinného hniezda“ nukleárnej rodiny v novej liberalizácii žien. (Možný, 2006)
Predstava „tradičnej rodiny“ vyzerá ako obdivuhodne homogénna,
vyznačujúca sa formami rodinného života, v ktorej sú obaja rodičia
detí manželmi, žijúcimi so svojimi deťmi v spoločnej domácnosti. Roly
v takejto rodine podľa vžitej predstavy sú rodovo špecificky rozdelené,
otec v rodine spravidla vykonáva zamestnanie mimo rodiny, spojené s
dochádzkou do zamestnania, do práce. Matka sa stará o výchovu detí
a o domácnosť. Deti navštevujú školu a pripravujú sa na svoje budúce
povolanie. Tento spôsob života nie je poznačený konfliktmi, každý
prijíma v rodine svoju rolu, čo je základom prevládajúcej harmónie
v rodine. Skutočnosť je však taká, že uvedený model rodiny bol už od
konca 60. a začiatku 70. rokov skôr výnimkou (Ondrejkovič – Majerčíková, 2006, 10). Zmenil sa tiež model monogamnej, neolokálnej
a dvojgeneračnej rodiny.
Charakteristiky súčasnej rodiny však možno doplniť o jej ďalšie
znaky:
• Základná rodina stráca svoju ritualizovanú podobu. Legalizácia partnerského spolužitia v súčasnosti nie je podmienkou
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rodinného života a narastá podiel rodín založených na spolužití partnerov bez uzavretia manželstva. Charakteristická je
vysoká spoločenská tolerancia voči novým formám spolužitia;
• Diskontinuita generácií a zmena štruktúry rodiny. Klesá nielen počet detí v rodine, ale obmedzuje sa tiež viacgeneračné
spolužitie a narastá počet osôb žijúcich v jednočlenných
domácnostiach;
• Pokles stability rodiny. V posledných desaťročiach z dôvodov
objektívnych (emancipačný proces, nárast ateizmu) alebo
subjektívnych (manželstvo je zakladané na emotívnej báze),
dochádza k nárastu rozvodovosti. Väčšina rozvádzajúcich
sa manželstiev má deti. V dôsledku toho narastá počet detí
žijúcich v jednorodičovských rodinách;
• Rozvoj zaznamenáva antikoncepcia a plánované rodičovstvo.
Ubúda „nechcených“ tehotenstiev, pričom postoje k umelému
prerušeniu tehotenstva sú značne liberálne. Rast významu
a dostupnosti antikoncepcie pri plánovaní rodičovstva spôsobujú v konečnom dôsledku zníženú pôrodnosť;
Zmeny v organizácii rodinného cyklu. Rodičmi sa stávajú osoby
vo vyššom veku, deti sa začínajú rodiť až po uplynutí určitého času
manželstva či partnerského spolužitia. Starými rodičmi sa stávajú
stále staršie osoby, ktoré sú však často zapojené do pracovného
procesu:
• Dvojkariérové manželstvá. Rast vzdelanosti a kvalifikovanosti, a tým aj zamestnanosti žien spôsobuje, že sa skracuje čas
rodičov strávený s deťmi a s ostatnými členmi rodiny. Okrem
nedostatku času je problémom spôsob trávenia času, ale aj
obmedzené možnosti na bezprostredný kontakt a „spoločný“
život, celkovo vypätý životný štýl, nesúlad medzi pracovnými
a rodinnými povinnosťami;
• Predlžuje sa dĺžka života, a tým aj trvanie rodiny po odchode
detí. Dlhšia je tiež doba, počas ktorej žijú deti s rodičmi v jednej
domácnosti. Vzrastá tak socializačný dosah mladej generácie
na starších príslušníkov rodiny;
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Sekularizácia. Znížil sa vplyv cirkvi na rodinu, presadzuje sa
svetský spôsob života a následný ateizmus;
• Vyšší dôraz na materiálne hodnoty. Evidentná je snaha vyrovnať sa životnou úrovňou iným vyspelým štátom a zabezpečiť si väčšie pohodlie, súkromie a bohatstvo;
• Množstvo funkcií rodiny prevzali iné sociálne inštitúcie – škola
prevzala od rodiny vzdelávanie, lekári, nemocnice a sieť sociálnych zariadení prevzali od rodiny starostlivosť o chorých,
starých a postihnutých. Mimoriadny význam nadobudli dve
funkcie rodiny: prvotná socializácia a emocionálna funkcia.
(Mendelová, 2014)
Z historického hľadiska teda rodina zaznamenala nemalé zmeny.
Vývojovo prešla od rodiny patriarchálnej po rodinu dvojgeneračnú,
nukleárnu, od tradičnej po rodinu modernú až postmodernú, od rodiny s pevne stanovenými rolami muža a ženy po rodinu partnerskú.
Zmeny sa dotýkajú aj rozsahu a štruktúry rodiny, a tým aj bohatstva
vzťahov v rodine, akceptovania alebo opúšťania určitého systému rodinných hodnôt, deľby práce a stability sociálnych rolí mužov a žien,
otcov a matiek, foriem rodinného spolužitia.
Rodina so svojimi premenami, jej funkčno či dysfunčnosť celkovo
vplýva na dieťa a značný je vplyv rodinného prostredia na životnú
dráhu dieťaťa.
•

Úloha rodiny vo výchovno-vzdelávacom procese
Kľúčová úloha rodina je nepochybná pri primárnej socializácii dieťaťa,
ale jej úloha nie je len v tejto fáze. Dieťa postupne rastie a nastupuje
ďalšia fáza socializádcie. Na primárnu socializáciu naväzuje socializácia sekundárna.
Medzi konkrétne faktory, ktoré ovplyvňujú výchovno-vzdelávací
proces, patrí socioekonomický status rodiny, mimoekonomické charakteristiky rodiny, výchovný štýl v rodine, štruktúra rodiny.
Socioekonomický status rodiny

Podstatným činiteľom majúcim vplyv na vzdelanie dieťaťa je socioekonomický status rodiny. Financie ovplyvňujúnielen úroveň
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prostredia, v ktorom rodina žije. V priamej závislosti od ekonomickej
situácie rodiny sa odvíja aj úroveň bývania. Úroveň bývania priamo
ovplyvňuje aj kvalitu učenia.
Vzdelanie a výchovu detí tiež ovplyvňuje stupeň vzdelania a profesia
ich rodičov. rodičia, ktorí majú úspešnú kariéru, majú obvykle vyššie
nároky aj na svoje deti. Dieťa je z rodiny zvyknuté na určitý štandard,
z ktorého nebude chcieť zísť dole. (Rabušicová, 2004)
V rodinách s nízkym sociálnym a finančným statusom sa častejšie
vyskytuje odmietavý postoj k spoločnosti a všeobecne uznávaným
normám.
Mimoekonomické charakteristiky rodiny

Dôležitým činiteľom pôsobiacim na vývoj dieťaťa je vzťah s jeho rodičom. Tak ako na všetkom, aj na samotných vzťahoch musí pracovať
každá zo strán. Rodič by mal byť tým, kto vedie dieťa. Svoje pevné
miesto majú spoločné rozhovory. Sú príležitosť k tomu, aby rodič zistil,
čo dieťa prežilo, či má kamarátov, čo ho trápi. Dieťa získa pocit, že sa
rodič o neho zaujíma. Rodič by sa mal o dieťa aktívne zaujímať, ale
nielen zaujímať, ale aj aktívne sa zapojiť spoločného trávenia voľného
času. Pri spoločných aktivitách dochádza k prehlbovaní spoločných
väzieb medzi rodičom a dieťaťom. (Rabušicová, 2004)
Výchovný štýl v rodine

Výchova je zložitým a dlhodobým procesom, ktorým dochádza k formovaniu ľudskej osobnosti, všepovaniu morálnych a etických noriem,
tradícií a zvykov rodiny, národa, náboženstva či určitého etnika.
Podstatnou zložkou výchovy je komunikácia medzi vychovávajúcim
a vychovávaným. Ak nedochádza k správnej komunikáii, nemôže
proces výchovy prebiehať správne. (Čáp, 2007)
K. Lewin vytvoril tri modely výchovných štýlov: autoritatívny,
lierálny a demokratický štýl výchovy. Nedá sa jednoznačne povedať, ktorý výchovný štýl je najlepší, keďže každý má svoje pozitíva
i negtíva. Každé dieťa vyžaduje individuálny prístup. Výchova rodičov
je tak stabilná a k zmenám dochádza až pod vplyvom zmeny vo vnútri
rodiny či určitej spoločenskej situácie. Medzi tieto skutočnosti patrí
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napríklad rozvod rodičov, úmrtie v rodine, nástup dieťaťa do školy
alebo na vyšší stupeň, zmena správania dieťaťa (Helus, 2015).
Štruktúra rodiny

Základné rozdelenie rodiny z pohľadu jej úplynosti má veľký vplyv
na ďalší výchovno-vzdelávací proces dieťaťa.
Rodina je neúplnou, ak v nej chýba otec alebo matka. K tejto
situácii môže dôjsť rôznymi spôsobami. Najčastejším dôvodom
je úmrtie v rodine alebo rozvod rodičov. Obidve situácie sú pre
dieťa veľmi stresujúce. Nová vzniknutá štruktúra rodiny môže
ovplyniť aj školskú dochádzku dieťaťa i celkové jeho správanie.
U dieťaťa môže dôjsť nielen k zmene správania voči učiteľom, ale
aj k spolužiakom.
Na proces vývoja dieťaťa nemajú vplyv iba rodičia, ale súčasťou rodiny sú aj súrodenci. rodičia nie vždy sú schopní zvládnuť a uspokojiť
potreby všetkých svojich detí. Pozitívom je, že v rodinách s väčším
počtom detí sa deti učia žiť vo väčšej spoločenskej skupine, deti sa
učia vzájomnej spolupráci a ohľaduplnosti. Deti z takýchto rodín
nachádzajú vo svojich súrodencoch nielen vzor správania, ale aj oporu.
Záver
Pôsobenie rodiny na vzdelanie detí na neobmedzuje len na meisto,
kde je deťom dobre, ale svojím prístupm k výchovno-vzdelávaciemu
procesu rodičia dávajú najavo, akú dôležitú úlohu zohráva v živote
vzdelanie. Pokiaľ sa rodičia nezaujímajú o dieťa, o jeho problémy,
prospech v škole, potom je ťažko očakávať od dieťaťa, že bude vzdelanie vnímať ako niečo prínosné pre svoj život.
Základnými inštitúciami majúcimi zásadný vplyv na výchovu
a rozvoj osobnosti človeka sú rodina a škola. Škola poskytuje možnosť
získať vzdelanie, podieľa sa čiastočne aj na výchove, ale bez kooperácie a koordinácie týchto činností s rodinou, nebude tento proces
efektívny. V rámci školského vzdelávania sa žiakom dostáva povedomie o kultúre, v ktorej žijú, o pravidlách slušného správania, o tom,
čo je sebaovládanie, pracovitosť, čo znamená rešpekt k autoritám. To
si však vyžaduje podporu z rodiny.
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Z aspektu sociálneho vývinu dieťaťa je potrebné nestratiť zreteľ
na obe zložky – rodinu a školu. Obe tieto inštitúcie podstatným
vplyvom sa podieľajú na utváranie osobnosti jedina. V škole by dieťa
malo nachádzať podporu, avšak je potrebné si uvedomiť, že dieťa
bezvýhradne prijíma vzorce správania, ktorému je vystavené v rodine.
Škola a rodina sú pre dieťa veľké autority, ktoré by mali medzi
sebou spoupracovať.
Aby sa vytvorilo ozajstné partnerstvo medzi dvoma pre dieťa
dôležitými inštitúciami, mali by vzájomne spolupracovať, musia
rozvíjaťa zdokonaľovať zručnosť, komunikovať, vyjednávať, pozitívne
vnímať vzájomné vzťahy a ciele. Základom dobrých vzťahov medzi
školou a rodinou je fungujúca komunikácia, ktorá je častokrát iba
métou, ku ktorej by chceli všetci smerovať. Vzájomné počúvanie môže
iba pomôcť dieťaťu k bezproblémovej účasti na školskom vzdelávaní,
zabrániť, aby bolo školou frustrované a stresované.
Abstrakt
Výchovno-vzdelávací proces je procesom, ktorý zásadne ovplyvňuje život
každého jedinca. V súlade so zmenou spoločenských podmienok prechádza
zmenami aj rodina, ktorá sa z tradičnej postupne zmenila na modernú,
až na súčasnú rodinu, ktorá sa často označuje prívlastkom postmoderná.
Príspevok prezentuje pohľad na súčasnú rodinu a na školu, opisuje vzájomnú
koreláciu a previazanosť oboch týchto samostatných celkov. Zdôrazňuje
vplyv súčasnej doby na výchovno-vzdelávací proces, predovšetkým na
spoluprácu rodiny a školy. Hovorí o problémoch, vplyvoch, ale aj o východiskách a návrhoch na zlepšenie tejto spolupráce.
Summary
The education process is a process that fundamentally influences the life
of each individual. In accordance with the change in social conditions, the
family also changes from the traditional to the modern one, to the present
family, which is often referred to as the postmodern. The paper presents
a view of the current family and a school, describes the correlation and
interconnection of both these separate entities. It emphasizes the influence
of the present time on the educational process, especially on family and
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school cooperation. It talks about problems, impacts, but also about the
basics and suggestions for improving this cooperation.
Streszczenie
Proces wychowawczo-kształcący jest procesem, który wpływa zasadniczo na życie każdego człowieka. Wraz ze zmianą warunków społecznych,
również rodzina zmieniła się stopniowo z tradycyjnej w nowoczesną, do
obecnej rodziny, którą często określa się, wyrażeniem postmodernistyczna.
W artykule przedstawiono pogląd na obecną rodzinę oraz na szkołę. Opisano wzajemną korelację oraz połączenia obu tych odrębnych podmiotów.
Podkreślono wpływ zjawisk współczesnych na proces wychowawczo-kształcący, zwłaszcza na współpracę rodzinny i szkoły. Omówiono problemy,
wpływy, ale także rozwiązania i propozycje usprawnienia tej współpracy.
Kľúčové slová: Postmoderná rodina, starostlivosť o deti, spôsob výchovy,
výchovno-vzdelávací proces
Key words: Post-modern family, Childcare, Way of education, Educational
process
Słowa kluczowe: rodzina postmodernistyczna, opieka nad dziećmi, sposób
wychowania, proces wychowawczo-kształcący
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W kręgu teologicznym i interdyscyplinarnym
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Anna Hryniewicka
O powołaniu człowieka i jego trudnej roli
czynienia sobie ziemi poddanej
On the vocation of man and his difficult role of subdued land
„Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona,
zwanego Piotrem i brata jego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za
Mną, a uczynię was rybakami ludzi»”.1

Wstęp
Jedną z najstarszych uczelni pedagogicznych w Polsce jest Akademia
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, która swoją wysoką niekwestionowaną pozycję wśród innych światowych uczelni kształcących
pedagogów specjalnych w dużym stopniu zawdzięcza właściwemu
doborowi kadry naukowo-dydaktycznej.2 O tym, jak ważne jest powołanie do tego rodzaju pracy, przekonuje nas w pierwszej kolejności
jej założycielka i długoletni dyrektor, a od 1967 r. również jej patron –
Maria Grzegorzewska, która przeszła do historii nauki nie tylko jako
wybitny twórca polskiej szkoły pedagogiki specjalnej, ale również
jako wybitny twórca oryginalnej koncepcji kształcenia nauczycieli,
wnoszący istotny wkład w rozwój światowej pedeutologii.
Termin „powołanie”, utworzony z połączenia greckich słów paideutes (nauczyciel wychowawca) oraz logos (nauka), używany jest
1 Mt 4, 18–19.
2 W latach 1922–1976 nosząca nazwę: Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej,
w latach 1976–2000: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej.
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na określenie działu pedagogiki, zajmującego się problematyką dotyczącą osobowości, uzdolnień i autorytetu nauczyciela, predyspozycji kandydatów do zawodu, kształcenia nauczycieli, etyki zawodu
nauczycielskiego, kształtowania się zawodu oraz społecznej funkcji
nauczycielstwa.3
Każde z tych zagadnień było przedmiotem szczególnego zainteresowania Grzegorzewskiej, które znalazło swoje odbicie zarówno w jej
bogatej spuściźnie naukowo-badawczej, jak i w rozległej działalności
organizacyjnej prowadzonej we wszystkich instytucjach kształcenia
nauczycieli z jakimi była związana.
Już w jednej z pierwszych publikacji z zakresu pedeutologii, zamieszczonych na łamach „Chowanny” w 1937 r., Grzegorzewska
uzasadnia dlaczego sprawa kształcenia nauczycieli winna być priorytetem wśród innych ważnych zagadnień społeczno-kulturalnych
oraz przedstawia swój ideał nauczyciela.4 Według niej ze względu
na ówczesną sytuację świata, którą charakteryzują „wstrząsy ekonomiczne, załamanie się gospodarki, zwalczanie ciężkiego okresu
bezrobocia, zupełnie specjalna sytuacja żywiołowych przewrotów
społecznych i politycznych, wstrząsy i załamania moralne – z drugiej zaś strony szybkie tempo rozwoju nauk, zmiany w poglądach na
cele wychowania i rolę szkoły w środowisku wychowującym oraz
tęsknota do lepszego jutra, do podźwignięcia moralnego poziomu
życia” należy się zatroszczyć o „odpowiednie przygotowanie do pracy
nowego nauczyciela w nowych, zmienionych warunkach, (...) o dobór
odpowiedniego człowieka, o uzdolnienie go do twórczego, owocnego
budowania w drodze wychowania lepszej przyszłości świata”.5
Grzegorzewska, mając pełną świadomość z jak trudnym zadaniami
będą musieli zmierzyć się przyszli nauczyciele i wychowawcy, w tym
również specjalni, kładła szczególny nacisk na wysokie kwalifikacje
zawodowe i moralne kadry nauczycielskiej wychowującej pedagogów.
„Zawsze czyniła starania o pozyskanie wykładowców najlepszych,
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/pedeutologia [dostęp: 22.06.2017 r.].
4 M. Grzegorzewska, Wybór pism, Warszawa 1964, s. 7–14.
5	Tamże, s. 7.
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wybitnych teoretyków z zakresu wykładanego przedmiotu i wytrawnych praktyków – tych, którzy mogą «dużo dać»6, którzy jednocześnie będą «obdarzeni wysokimi wartościami moralnymi»,
pomagającymi w rozumieniu swoich odpowiedzialnych, podjętych
dobrowolnie obowiązków naukowo-dydaktyczne, traktowanych «nie
tylko jako start do własnych badań i awansu w hierarchii uniwersyteckiej, ale jako wspólne budowanie zrębów» danej placówki”.7 Jej
umiejętność doboru współpracowników potwierdza przynależność
do tego grona takich sław, jak m.in. Stefan Baley (1885–1952), Tytus
Benni (1877–1935), Czesław Czapow (1925–1980), Janina Doroszewska
(1900–1979), Natalia Han-Ilgiewicz (1895–1978), Józefa Jotejko (1866–
1928), Janusz Korczak (1878–1942), Tadeusz Kotarbiński (1886–1981),
Bogdan Nawroczyński (1882–1974), Helena Radlińska (1879–1954),
Władysław Radwan (1884–1963), Nelę Samotyhową (1876–1966), Juliusz Starzyński (1906–1974), Władysław Tatarkiewicz (1886–1980),
Jerzy Zawieyski (1902–1969), Florian Znaniecki (1882–1958), oraz
przyjeżdżający na wykłady z zagranicy Sergiusz Hessen (1887–1950)
i Jean Piaget (1896–1980). Wielu spośród bliskich współpracowników Grzegorzewskiej, którzy razem z nią zmierzali do odbudowy
i doskonalenia szkoły polskiej, którzy budowali, tworzyli i rozwijali
podstawy pedagogiki specjalnej, których nazwiska znaleźć można
na kartach dziejów oświaty – zginęło w czasie okupacji w obozach
koncentracyjnych lub w walczącej Warszawie, „dając dowód patriotyzmu i wierności swym zasadom”.8

6	O. Lipkowski, Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w: Maria Grzegorzewska. Materiały z sesji naukowej – 7 XI 1969 r., red. J. Doroszewska, M. Falski,
R. Wroczyński, Warszawa 1972, s. 103–104. To wyrażenie nawiązuje do często głoszonej przez Grzegorzewską tezy, w myśl której „żeby dużo dać, trzeba dużo mieć”.
Tezę tę odnosiła nie tylko do studentów, przyszłych nauczycieli i wychowawców,
ale także do osób zajmujących się przygotowaniem ich do pracy zawodowej.
7 J. Doroszewska, Maria Grzegorzewska jako twórca Katedry Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Warszawskiego, w: Maria Grzegorzewska, Materiały z sesji naukowej –
7 XI 1969 r., dz. cyt., s. 125–126.
8	O. Lipkowski, Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, art. cyt., s. 104.
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Mimo, że w obecnych czasach na szczęście nie ma konieczności
okazywania wierności zasadom w sytuacjach jakich doświadczały
wcześniejsze pokolenia, niemniej jednak posiadanie tej właściwości
jest nadal ważne jako jeden z istotnych elementów określających
siłę moralną człowieka oraz jego wiarę w celowość swoich poczynań, szczególnie potrzebną we współczesnym świecie, który cechuje
zmienność i narastanie dysproporcji.
Jak twierdzi Stanisław Kawula9, na którego powołuje się Mariusz
Jędrzejko10, więcej dzieci i młodzieży wychowuje się w rodzinach wieloczynnikowego ryzyka i głębokiej zmiany społecznej, czego następstwem są przeobrażenia tożsamości młodego pokolenia, zanikanie
cech osobowych bliskich ich rodzicom, zmiany jakości dotychczasowych relacji międzyludzkich, zmiany sposobów wartościowania
otaczającego świata oraz nasilenie innych negatywnych lub patologicznych zjawisk11. Oczywiście, wszystkie te zjawiska mają szersze
tło, jakim jest globalizacja i zmiana wzorców kultury masowej12,
jednak ich podstawowymi determinantami jest najbliższe otoczenie
dziecka, które według Michaela Medveda13, zatraciło instynkt samozachowawczy, z premedytacją narażając zdrowie i przyszłość swego
potomstwa. Stąd konieczność dobrych, mądrych i głęboko miłujących
swój zawód nauczycieli, którzy zgodnie z wizją Grzegorzewskiej14
mają silną osobowość, rozumieją „całą doniosłość zadań leżących
9 S. Kawula, Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenia socjalne, w: S. Kawula,
J. Bargiel, W. Janke, Pedagogika rodzin, Toruń 2007.
10 M. Jędrzejko, O współczesnych zaburzeniach wychowania dzieci i młodzieży.
Dlaczego dzieci uciekają rodzicom, w: Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, Warszawa 2009, s. 42.
11 Por. A. Massalski, M. Konopczyński, Wstęp, w: Zagrożenia wychowawcze
XXI wieku, dz. cyt., s. 7–9.
12 Próbę pogłębionej analizy sygnalizowanych procesów przedstawia: A. Hryniewicka, Przemiany tożsamości kulturowej mieszkańców wsi, w: Dialog pokoleń,
red. E. Wierzbowska-Piotrowska, Towarzystwo Kultury Języka oraz Wydział
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
13 Por. I. Koźmińska, Świat przeciwko dzieciom. Rozmowa z Michaelem Medvedem,
w: Mądre wychowanie, Warszawa 2009, s. 132–140.
14 M. Grzegorzewska, Wybór pism, Warszawa 1964, s. 7.
| 76 |

wsp_41_4_2018.indd 76

16.11.2018 10:28:51

O powołaniu człowieka…

przed nimi”, dla których „rozwiązanie tych zadań staje się w pracy
istotną i konieczną potrzebą życia”. O takich nauczycielach mówi się,
że są nauczycielami z powołania.
W języku potocznym powołanie oznacza posiadanie określonego
daru do wykonywania danej czynności przez większą część życia,
bardziej z pobudek altruistycznych niż finansowych, choć te drugie
mogą mieć również znaczenie.15 Nie jest to jednak jedyne rozumienie
tego terminu. Za Słownikiem języka polskiego16 słowo „powołanie”
można zdefiniować jako:
• formę rzeczownikową czasownika „powołać”;
• „skłonności, zdolności, zamiłowania do czego; czyjeś przeświadczenie o tym, że pewien zawód, droga życiowa są dla
danej osoby najwłaściwsze”;
• dawne „hasło, zawołanie”.
Do wymienionych definicji nawiązuje określenie „powołany”, któremu językoznawcy również nadają potrójne znaczenie: jako imiesłów
bierny od czasownika „powołać”; jako „fachowy, właściwy, znający się
na rzeczy”; oraz jako „mający powołanie do czego”, „osoba powołana
, uprawniona do czego”.17
W Słowniku wyrazów bliskoznacznych języka polskiego do słowa
„powołanie” wymienionych jest 158 synonimów lub wyrazów bliskoznacznych, wśród których za najpopularniejsze uznaje się:
ustanowienie, uzdolnienia, desygnacja, delegowanie, wyznaczanie,
naznaczanie, zdolności, misja, desygnowanie, rola, predyspozycje,
żyłka, temperament, zmysł, smykałka, skłonność, zdolność, dryg,
uzdolnienia, posłannictwo, nerw, talent, zadanie, mianowanie, zamiłowanie, przeznaczenie, warunki, zacięcie, nominacja, awans.18
Synonimy te występują w następujących kontekstach znaczeniowych:
w kontekście posiadania zamiłowania do robienia czegoś, jako łatwość
15 https://pl.wikipedia.org/wiki/powolanie.
16 Słownik Języka Polskiego, red. J. Doroszewski, t. 6, Warszawa 1964, s. 1267–1268.
17	Tamże, s. 1268.
18 http://synonim.net/wyrazy-bliskoznaczne-do-słowa-powołanie [dostęp:
25.6.2017 r.].
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wykonywania czegoś, w kontekście lubienia czegoś, jako rola kogoś
w czymś, w kontekście powołania na stanowisko, w kontekście zapoczątkowania czegoś, jako powołanie do wojska, w kontekście powołania, w kontekście wytypowania kogoś do jakiś celów, w kontekście
sił zbrojnych i w kontekście przeznaczenia.19
Poczynione ustalenia terminologiczne pozwalają lepiej zrozumieć zmiany stosunku do pracy różnych warstw społecznych i grup
zawodowych. Zmiany te dotyczą również nauczycieli, których, podobnie jak lekarzy, prawników i duchownych, zalicza się do grupy
tzw. wolnych zawodów lub do zawodów z powołania.20 Grupę tę wyróżnia przede wszystkim sam przedmiot działań ukierunkowany na
bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem oraz pracę dydaktyczną
i wychowawczą.21 Jak twierdził Floriana Znaniecki22 jeszcze do niedawna przyjmowano, że nauczyciel jest przede wszystkim wychowawcą, a jego powinnością jest „wtajemniczanie nowych członków
grupy w jej misteria”, czyli pokazywanie jak żyć w określonym grupie
społecznej. Opowiedzenie się za taką tezą wiązało się z traktowaniem
wychowania jak sztuki bardziej podobnej do sztuk pięknych niż
techniki, która raczej nie opiera się na osobistym takcie i talencie, lecz
na stosowaniu oderwanej wiedzy. Tego poglądu nie podziela współczesna praktyka pedagogiczna, która zdaniem wspomnianego autora,
„w coraz to większej mierze pochłonięta jest sprawą metody raczej niż
celów wychowania i to metody o charakterze technicznym, opartym
na wiedzy psychologicznej, gdyż tylko gruntowna technika, umiejętność racjonalnego doboru środków do narzuconego z zewnątrz celu,
umożliwia dzisiejszemu nauczycielowi wypełnianie jego zadań”.23
19 http://synonim.net/synonim/powołanie [dostęp: 27.6.2017 r.].
20 K. Korab, Personalizm wychowania, w: Jak wychowywać?, red. Ẹ. Ozimek i in.,
Poznań 1999, s. 17.
21 J. Zowczak, Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji, Warszawa
2008, s. 19–21.
22 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. 1: Wychowujące społeczeństwo, Warszawa
2001, s. 99.
23	Tamże, s. 99–100.
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Niewątpliwie, współczesna polska rzeczywistość, z jej gwałtownymi społecznymi, gospodarczymi i politycznymi przemianami,
wytycza nowe zadania dla całego systemu edukacji. Ogniskują się
one wokół konieczności właściwego przygotowania młodego pokolenia do dojrzałego i odpowiedzialnego życia w warunkach „wolnego rynku i rzeczywistej demokracji w kraju” oraz do uczestnictwa
„w działaniach europejskiej i światowej społeczności”.24 Dla osiągnięcia tego celu należy, zgodnie z postulatem Józefa Kozieleckiego,
zrezygnować z realizacji sięgającej jeszcze XVIII wieku koncepcji
kształcenia człowieka oświeconego na rzecz realizacji wizji człowieka
innowacyjnego, u którego „orientacja transgresyjna dominuje nada
orientacją zachowawczą”.25 A to oznacza, że w procesie nauczania
należy położyć nacisk na:
• kształtowanie postawy badawczej wyrażającej się w trwałej
„tendencji do poszukiwania problemów w świecie i do samodzielnego ich przezwyciężania”;
• stworzenie warunków do przyswajania wiedzy w sposób naturalny, czyli „w toku kontaktu z poznawaną rzeczywistością,
w toku refleksji”;
• umożliwienie uczniowi aktywnego udziału w przetwarzaniu,
organizacji i rekonstrukcji wiedzy zgodnie z jego własnymi
preferencja i możliwościami;
• podmiotowe traktowanie ucznia warunkujące kształtowanie u niego poczucia kontroli nad zdarzeniami i poczucia
sprawstwa poprzez zachęcanie go do inicjowania działań,
przejawiania przedsiębiorczości, dokonywania wyborów,
przyjmowania odpowiedzialności za ryzykowne czyny oraz
za własne niepowodzenia i klęski.26

24 J. Zowczak, Etos nauczycieli w warunkach polskiej transformacji, Warszawa:
2008, s. 33.
25 J. Kozielecki, O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa:
1988, s. 43.
26	Tamże, s. 43–46.
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Psychologa twórczości zwraca uwagę na jeszcze jeden ważny
warunek rozwoju, jakim jest stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej oraz wskazuje na przyczyny ograniczeń
w jego realizacji. Jak podaje Aleksandra Tokarz ograniczenia te mają
charakter:
• systemowy – związany z istotą oświaty i jej praktyką;
• psychologiczny – związany ze specyfiką psychicznych i psychologicznych procesów uwikłanych w w proces edukacyjny;
• osobowy – związany z właściwościami i postawami osób realizujących różne postulaty „ulepszania”.27
Punktem wyjścia do analizy ograniczeń systemowych są rozważania Marii Ledzińskiej, według której edukacja jest „dogodną płaszczyzną dla obecności mitów”, które się uaktywniają pod wpływem
ustrojowych i mentalnych przemian i manifestują w postaci oczekiwań szybkich i korzystnych zmian, uruchamiania „procesu magicznego” w oświacie, zaistnienia „edukacyjnej przestrzeni mitycznej”.28
Takim mitem, wszechstronnie udokumentowanych przez Marię Dudzikową, jest błędne przekonanie, iż szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju ucznia.29 Jak wiadomo, wszechstronny rozwój
jest procesem długotrwałym, zależnym od wielu różnych czynników,
dlatego nauczyciel nie mając wpływu na kształtowanie wszystkich
intelektualnych i osobowościowych predyspozycji ucznia, powinien
swój wpływ ograniczyć do czynników sytuacyjnych, czyli określonych zadań i wydarzeń.30 Przy czym skuteczność w ich realizacji jest
ściśle powiązana z wymiarem osobowym nauczyciela, od którego nie
można oczekiwać, że dokona trafnej oceny cech uczniów zdolnych
oraz będzie inspirować działania twórcze, jeśli sam pozbawiony jest
27	A. Tokarz, Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole,
w: Teoria i edukacja uczniów zdolnych, red. W. Limont, Kraków 2004, s. 64.
28 M. Ledzińska, Mity i edukacja. O niektórych problemach kształcenia w perspektywie zmian społecznych, „Psychologia Wychowawcza” 1999, nr 4, s. 357.
29 Por. M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia.
Eseje etnopedagogiczne, Kraków: 2004.
30	A. Tokarz, Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole,
w: Teoria i edukacja uczniów zdolnych, dz. cyt., s. 64.
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takich właściwości. Niestety badania nad stylami twórczego zachowania, przeprowadzone przez Aleksandrę Tokarz i Aleksandrę Słabosz
w kilku różnych grupach nauczycieli, wskazują na dominację u nich
cech związanych ze sprawnością i skutecznością działania (takich, jak
silne ego, autonomiczna motywacja poznawcza i spontaniczność) przy
bardzo słabym nasileniu właściwości istotnych dla funkcjonowania
twórczego (takich, jak wewnątrzsterowność, oryginalność i postawa
estetyczna).31
Zapoznanie się z zasygnalizowanymi ograniczeniami procesu
twórczego powinno, zdaniem Tokarz, stanowić bodziec do narzucenia sobie przez nauczyciela samokontroli w celu uniknięcia działań
pozornych, fasadowych, opartych o myślenie życzeniowe.32 Nieodzownym elementem takiej samokontroli jest konfrontacja własnego
poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji ze wskaźnikami efektów
uczenia się zawartymi w europejskich ramach kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie33, w których określone są typowe oczekiwania w zakresie osiągnięć i umiejętności na wszystkich poziomach
kształcenia.
Osiągnięcie najwyższego poziomu kwalifikacji, odpowiadającego
najwyższemu poziomowi kształcenia i szkolenia akademickiego zdefiniowanemu w ramach procesu bolońskiego w europejskim obszarze
szkolnictwa wyższego, jest równoznaczne:
• z posiadaniem wiedzy na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin;
• z posiadaniem najbardziej zaawansowanych i wyspecjalizowanych umiejętności i technik potrzebnych do rozwiązywania krytycznych problemów w badaniach lub działalności

31	A. Tokarz, A. Słabosz, Cechy uczniów preferowane przez nauczycieli jako wymiar
aktywności twórczej w szkole, cz. I: Style Twórczego Zachowania badanych nauczycieli,
„Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” 2001, nr 2, s. 68–75.
32	A. Tokarz, Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole,
w: Teoria i edukacja uczniów zdolnych, dz. cyt., s. 65.
33	Obowiązujących na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej od 2008 r.
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innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania
istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej;
• z wykazywaniem się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz z trwałym
zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najwyższych kontekstach pracy lub nauki, w tym badań.34
Spełnienie tak szerokiego zakresu wymagań dotyczących wiedzy
teoretycznej, umiejętności praktycznych i technicznych oraz kompetencji społecznych, wśród których ważne miejsce zajmuje zdolność do
pracy z innymi, jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego
nauczyciela akademickiego, którego działalność w odróżnieniu od
zwykłych zawodów należy zaliczyć, za amerykańskim socjologiem
Edwardem Shilem, do działalności profesjonalnej.35
Takich profesjonalnych nauczycieli, u których nie występuje rozbieżność pomiędzy ich rzeczywistymi kwalifikacjami, a oczekiwaniami formułowanymi pod adresem tej grupy zawodowej, którzy
cieszą się autorytetem, którzy według Scotta Parisa i Lindy Ayers
wiodą za sobą innych, tworząc wyzwania dla swoich uczniów i organizując środowisko wychowawcze” – na wyższych uczelniach kształcących pedagogów jest wielu.36
Z pewnością w tym gronie na szczególne wyróżnienie zasługuje o.
profesor zw. dr hab. Andrzej Potocki, absolwent Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Włoskiego Uniwersytetu dla Cudzoziemców
w Perugii (L’Università per Stranieri di Perugia); z wykształcenia socjolog, teolog, kulturoznawca, specjalizujący się w zakresie socjologii
religii, socjologii wychowania i teologii praktycznej; z zamiłowania
antropolog tańca, obserwator życia teatralnego i muzycznego, miłośnik opery i baletu; latach 1982–1999 oraz 2009–2013 zawodowo
związany z Instytutem Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki
34 Por. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture [dostęp: 19.5.2017 r.].
35	E. Shils, The Academic Ethos, „The American Scholar” 1978, nr 2, s. 166–167.
36 S.G. Paris, L.R. Ayres, Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, Warszawa
1997, s. 112.
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Specjalnej, gdzie pracował kolejno na stanowisku adiunkta, docenta
i profesora, pełnił funkcję kierownika Pracowni Socjologii, Kierownika Zakładu Socjologii, Prorektora ds. Rozwoju Uczelni i Badań
Naukowych, Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutu Uczelni
oraz rzecznika dyscyplinarnego; jednocześnie był wykładowcą w UW
na Podyplomowym Studium Religioznawstwa i w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji, w Salezjańskim Instytucie Wychowania
Chrześcijańskiego w Warszawie, w Instytucie Religioznawstwa i Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Kolegium
Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie, w którym
pracował równolegle najpierw na stanowisku dyrektora biblioteki,
a następnie prorektora tej uczelni; prowadził bardzo aktywną działalność w strukturach katolickiego laikatu, w licznych stowarzyszeniach
katolickich i towarzystwach naukowych; oraz opublikował ponad 270
pozycji bibliograficznych, w tym 7 książek.37
Powyższe, bardzo krótkie zestawienie najważniejszych przejawów
aktywności zawodowej prof. Andrzeja Potockiego wskazuje na jego
niezwykle bogatą działalność naukową, popularyzatorską i społeczną,
na wszechstronność Jego zainteresowań, głęboką usystematyzowaną
wiedzę przedmiotową, harmonijną współpracę z różnymi środowiskami połączoną z pewnego rodzaju kunsztem dydaktycznym oraz
z siłą charakteru ujawniającą się w konsekwentnej realizacji różnych wyzwań, zadań i obowiązków. Jednocześnie świadczy o tym,
że „w środowisku osób grających role personelu merytorycznego
w instytucjach teatru uznawanego za teatr życia naukowego”, do
którego Janusz Goćkowski z pewną ironią zaliczył pracowników
naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, o. profesor Potocki, jako
nauczyciel z powołania, nie znalazł się bez powodu.38

37 https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Potocki_(dominikanin) [dostęp:
19.5.2017 r.].
38 J. Goćkowski, Ethos nauki i role uczonych, Kraków 1996, s. 19.
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To powołanie do pracy naukowej i dydaktycznej w przypadku
o. Potockiego łączy się w parze z nadrzędnym powołaniem do życia
we wspólnocie zakonnej, do modlitwy i kontemplacji.
Dla współczesnego człowieka, nie tylko dla agnostyka, ale również
dla chrześcijanina, jest niezwykle trudno zrozumieć motywy decyzji
o wyborze takiej drogi życiowej. Jeśli jednak sięgnie się do istoty ludzkiej wiary widać wyraźnie jej głęboki sens. Ponowne przypomnienie
wcześniej przytoczonej definicji pojęcia „powołanie”, utworzonego
od łacińskiego czasownika „wołać”, wskazuje na „wezwanie”, które
oznacza, że obok adresata musi być również osoba wzywająca. Dla
chrześcijanina jest oczywiste, że wzywającym jest Bóg. Pięknie na
temat formacji kapłanów w świecie współczesnym wypowiedział się
Ojciec Święty – Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej opublikowanej
25 marca 1992 r.39 Według niego: „Historia każdego powołania kapłańskiego, podobnie zresztą jak historia każdego powołania chrześcijańskiego, jest historią niewymownego dialogu między Bogiem
a człowiekiem, między miłością Boga, który wzywa, a wolnością
człowieka, który z miłością mu odpowiada. Te dwa nierozłączne
elementy powołania, darmowy dar Boga i odpowiedzialna wolność
człowieka są wspaniałe i bardzo wyraziście ukazane w kilku zaledwie
słowach w Ewangelii św. Marka o powołaniu dwunastu: „Potem (Jezus) wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których chciał, a oni
przyszli do niego” (Mk 3, 13). Tak oto z jednej strony mamy absolutnie
wolną decyzję ze strony Jezusa, a z drugiej – „przyjście” dwunastu,
czyli ich „pójście” za Jezusem. Jest to stały wzór i nieodzowny element
powołania: proroków, apostołów, kapłanów, zakonników, wiernych
świeckich, każdego człowieka”.
Już pierwsze powołania opisane w Starym Testamencie, dotyczące
takich patriarchów izraelskich, jak Abraham, Mojżesz, Amos, Izajasz,
Jeremiasz, Ezechiel, pokazują, że celem powołania jest wypełnienie
jakiegoś posłannictwa związanego z realizacją odwiecznych planów
Boga względem ludzi. Również prorokom, działającym w okresie
dwóch wielkich niewoli – egipskiej i babilońskiej, przypadła do
39 Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Rzym 1992.
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spełnienia rola niezwykle ważna zarówno w dziejach Izraela, jak
w całej historii zbawienia. Dotyczyła ona prorokowania, w znaczeniu
nie tyle przepowiadania zakrytej przed zwykłymi śmiertelnikami
przyszłości, lecz raczej przekazywania ludziom woli Boga. Ale to,
zdaniem bp Kazimierza Romaniuka, było obwarowane koniecznością
zachowania określonych warunków.40 Przekazując wolę Bożą, prorok
„musi być absolutna wierny temu, co otrzymuje do przekazania: nie
wolno mu niczego ująć, niczego dodać. Musi się zachowywać tak,
żeby przez niego mógł przemawiać sam Jahwe. (...) Donosząc ludziom
wolę Bożą, zwiastującą nie tylko rzeczy radosne, lecz także pełne
grozy i smutku, nie może prorok kierować się żadnymi względami:
jego urząd nie może mu służyć za okazję do schlebiania tym, od
których mógłby się czegoś spodziewać. Wreszcie będąc rzecznikiem
woli Bożej, cieszy się prorok powagą Boga samego; Bóg jest z nim, by
go wspierać w nieszczęściu, podnosić na duchu w czasie grozy (...).
Korzystając z tak wielkich pełnomocnictw Jahwe, będąc Jego ustami,
każdy prorok jest swoistym wcieleniem Boga, wyrazem zejścia Jahwe
do poszczególnych jednostek po to, by zbliżyć się poprzez ich działalność do całego narodu. Właśnie prorocy przepowiadają ludowi, to,
że Jahwe jest ciągle niejako spragniony „przemawiania do ludzkiego
serca” (Oz 2, 15n), że jest ciągle zajęty poszukiwaniem owiec, które
z własnej winy zeszły na manowce”.
W przeciwieństwie do Starego Testamentu, który zapowiadał
i przygotowywał przyjścia Mesjasza, Nowy Testament ukazuje szczytowy moment zejścia Boga do człowieka, którego egzystencja nie
skończyła się wraz z Jego męką i śmiercią, przeciwnie trwa dzięki Jego
uczniom, których Jezus z Nazaretu od samego początku swej publicznej działalności werbował i skupiał wokół siebie. Według relacji
ewangelistów z nieokreślonej bliżej pod względem ilościowym masy
uczniów Jezusa wyłoniło się kolegium Dwunastu przyszłych apostołów, którzy zanim zostali rozesłani na samodzielne prace misyjne
musieli „przez jakiś czas, z woli samego Chrystusa (...) pozostawać
40 K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, Warszawa 1987, s. 93.
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przy Jego boku, aby osobiście i od samego Mistrza uczyć się głoszenia
Dobrej Nowiny” i życia wedle ducha.41
Ich apostolska działalność do dzisiaj jest kontynuowana za pośrednictwem ogromnej rzeszy powołanych przez Boga ludzi, którzy
powtarzają za św. Augustynem, że „niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie”.42 Sądząc po późnym powołaniu tęsknota za bliskością Boga nie była obca również o. Potockiemu, skoro
zdecydował się na tę formę życia religijnego, jaką jest życie we wspólnocie zakonnej. Nieznane są rozterki i zmagania jakie towarzyszyły
stopniowemu dojrzewaniu do podjęcia tej decyzji, ani powody wyboru
zgromadzenia, w którym pragnął realizować swoje powołanie, ale
z pewnością musiał być taki moment w jego życiu, który sprawił, że
Zmartwychwstały Chrystus nie tylko, jak mówi Pismo Święte43 ukazał
się Kefasowi, potem Dwunastu, później „więcej niż pięciuset braciom
równocześnie” i wszystkim Apostołom44, ale również ukazał się Jemu.
Zgromadzenie zakonne, do którego został powołany o. Potocki, to
katolicki zakon męski – Zakon Kaznodziejski Dominikanie (łacińska
nazwa Ordo Praedicatorum), założony przez św. Dominika Guzmana
(1170–1221) – kanonika kapituły katedralnej w Osmie, w Hiszpanii, na
początku XIII wieku w Tuluzie, jako jeden z zakonów żebraczych, których pojawienie się w chrześcijańskiej Europie wynikało z potrzeby
walki ze schizmą i herezją, odnowy słabego w pełnieniu swej misji
Kościoła powszechnego oraz z potrzeby nowych form duszpasterstwa
dla pozbawionych opieki duchowej mieszkańców nowo powstających
osad i aglomeracji miejskich.
Powstanie Zakonu Dominikanów, złożonego z wędrownych kaznodziejów, których głównym zadaniem było głoszenie Ewangelii
„wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby”45, którzy swoim życiem
41	Tamże, s.135.
42 Św. Augustyn, Wyznania, przełożył Zygmunt Kubiak, Warszawa 1978, s. 5.
43 Por. 1 Kor 15, 5–8.
44 Wszystkim Apostołom – pojęcie to, zgodnie z kontekstem tego listu, oznacza
liczniejszą grupę ludzi niż tylko dwunastu pierwszych Apostołów.
45 Według Konstytucji Podstawowej obowiązującej w zakonie, za: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Dominikanie [dostęp: 5.7.2017 r.].
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świadczyli o Chrystusie, zostało zatwierdzone specjalną bullą przez
papieża Honoriusza III w 1216 r. Już na pierwszych kapitułach generalnych ustalono prawne i administracyjne założenia zakonu, podkreślające jego kaznodziejski wymiar. W krótkim czasie niewielka
grupa kaznodziejów, rozesłana do ważnych ośrodków europejskich
(Paryża, Rzymu, Bolonii), przekształciła się w ogromny, aktywny i popularny prawie w całym ówczesnym świecie zakon, który stopniowo
nabierał charakteru intelektualnego i wiązał się z dużymi ośrodkami
uniwersyteckimi, nie zapominając jednak o swojej podstawowej misji
związanej z działalnością duszpasterską i apostolską, prowadzonej
nie tylko w Europie, ale również na jej wschodnich krańcach, w Azji
i Północnej i na dalekim Wschodzie.
Do Polski dominikanie przywędrowali za sprawą św. Jacka
Odrowąża, który w 1222 r. założył w Krakowie pierwszy klasztor,
stanowiący kolebkę Polskiej Prowincji Dominikanów, poszerzoną
w krótkim czasie o nowo powstałe klasztory we Wrocławiu, Sandomierzu i w Gdańsku.46 Obecnie Polska Prowincja Dominikanów
liczy 13 konwentów, 5 domów zakonnych w Polsce i 3 poza granicami
Polski, które zgodnie z tradycją i powołaniem dominikańskim, zlokalizowane są w dużych miastach i ośrodkach akademickich. Spośród
450 polskich dominikanów47, aż 60 aktualnie przebywa za granicą,
głównie na misjach na Ukrainie, Łotwie, Litwie, w Rosji, Estonii, na
Białorusi (będącej wikariatem polskiej prowincji), a także w Afryce,
Austrii, Japonii, USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii, we Włoszech,
na Węgrach i w Czechach. Pozostali, przebywający w Polsce zajmują
się duszpasterstwem akademickim, duszpasterstwem szkół średnich
oraz działalnością wydawniczą.48 Tym, co ułatwia ich pracę jest doskonała znajomość teologii i filozofii, na poznanie której kładzie się
w zakonie dominikanów wielki nacisk; poznawanie treści objawienia,
połączone z pogłębianiem wiary i kontemplacją, która jest osobistym
46 http://adonai.pl/powolanie/?id=169 [dostęp: 5.7.2017 r.].
47 Na świecie w zakonie dominikanów jest około 6500 braci, za: http://adonai.pl/
powolanie/?id=169 [dostęp: 5.7.2017 r.].
48 https://dominikanie.pl/zakon/ [dostęp: 5.7.2017 r.].
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spotkaniem, osobistą relacją z Bogiem, pozwalającą czerpać duchową
moc płynącą z Jego nauczania, lepiej słyszeć Jego głos oraz się do
Niego upodobnić.
Na zakończenie, warto przypomnieć, że Zakon Kaznodziejski
dał Kościołowi 5 papieży, 68 kardynałów, 8 patriarchów, 169 arcybiskupów i 879 biskupów49 oraz że z tym zakonem było związanych
wiele bardzo wybitnych osób, spośród których najbardziej znani
to: następca św. Dominika bł. Jordan z Saksonii (zm. 1237); św. Jacek Odrowąż (zm. 1257), który sprowadził dominikanów do Polski;
św. Albert Wielki (zm. 1280); Johannes Eckhart (zm. 1327); św. Tomasz
z Akwinu (zm. 1274) – największy teolog średniowiecza; św. Katarzyna
z Sieny (zm. 1380) – mistyczka, znana ze swej działalności społecznej
i politycznej; św. Róża z Limy (zm. 1617) – patronka Ameryki; bł. Piotr
Jerzy Frassati (zm. 1925) – patron młodzieży, studentów i Akcji Katolickiej; bł. Fra Angelico (zm. 1455) – wybitny malarz włoski; Tomas
de Torquemade (zm. 1498) – wielki Inkwizytor Hiszpanii; Girolamo
Savonarola (zm. 1498) – faktycznie sprawujący rządy we Florencji; adwersarz papieża Aleksandra VI; Giordano Bruno – filozof, oskarżony
o herezję wystąpił z zakonu, za co został spalony na stosie (w 1600 r.);
oraz Heinrich Kramer – autor podręcznika łowców czarownic od XV
do XVII wieku pt. „Młot na czarownice”.50
W Polsce obok św. Jacka największą popularnością cieszył się
bł. Czesław Odrowąż – założyciel dominikanów w Pradze i we Wrocławiu; o. Jacek Woroniecki – autor m.in. „Katolickiej Etyki Wychowawczej” i „Pełni modlitwy”; bibliści i archeolodzy – Anastazy Urban
Fic i bł. o. Michał Czartoryski OP, (zginął śmiercią męczeńską w Powstaniu Warszawskim); o. Józef Maria Bocheński OP – filozof i krytyk
komunizmu; o. Feliks Bednarski – prof. KUL; o. Honoriusz Kowalczyk – poznański duszpasterz akademicki, który zginął w czasie
stanu wojennego; o. Mieczysław Adam Krąpiec – rektor KUL w latach
1970–1983, prof. filozofii, tomista, współtwórca tzw. lubelskiej szkoły
49 Stan na dzień 10.06.2013 r., Giga-Catholic Information, cyt. za: https://pl.wikipedia.
org/wiki/Dominikanie [dostęp: 5.07.2017 r.].
50	Tamże.
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filozoficznej; o. Joachim Badeni OP (zm. 2010) – ceniony duszpasterz
akademicki; o. Jan Góra OP (zm. 2015) – organizator spotkań młodzieży w Lednicy; o. Tomasz Pawlikowski OP (zm. 2016) – założyciel
jednego z najbardziej znanych duszpasterstw akademickich w Polsce
tzw. „Beczki”.
Przyglądając się losom i działalności przywołanych powyżej osób
ze wspólnot dominikańskich, mam nadzieję, że na tej liście jest także
miejsce dla o. Profesora Andrzeja Potockiego, który doskonale wpisuje się w charyzmaty swojego zakonu. Jest nie tylko wybitnym
naukowcem, wspaniałym nauczycielem i wychowawcą młodzieży,
ale również gorliwym orędownikiem misji zleconej przez jedynego
prawdziwego Mistrza, który zgodnie z otrzymanym poleceniem idzie
i naucza wszystkie narody.51 Oby nigdy nie ustawał w tej pracy – tego
Szanownemu Jubilatowi życzy autorka niniejszych rozważań nad
powołaniem człowieka.
Streszczenie
Niniejszy artykuł zawiera refleksje na temat trudności w pełnieniu społecznej funkcji nauczyciela i wychowawcy młodzieży w dobie obecnych
przemian społeczno-kulturowych, konieczności odpowiedniego kształcenia
wychowawców i nauczycieli oraz znaczenia powołania do tego rodzaju pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której, tak jak w przypadku
Ojca prof. Andrzeja Potockiego z Polskiej Prowincji Dominikanów, powołanie nauczycielskie powiązane jest z powołaniem do życia we wspólnocie
zakonnej, do modlitwy i kontemplacji.
Summary
This article contains reflections on the difficulties in fulfilling the social
function of a teacher and youth educator in the era of current socio-cultural
changes, the need to properly train educators and teachers, and the importance of calling for this type of work, with special attention to the situation
in which, as in the case of the Father prof. Andrzej Potocki from the Polish

51 Por. Mt 28, 19.
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Dominican Province, the teaching vocation is connected with the vocation
to life in the religious community, to prayer and contemplation.
Słowa kluczowe: powołanie, pedeutologia, ideał nauczyciela, kwalifikacje zawodowe i moralne nauczyciela, rodzina wieloczynnikowego ryzyka, nauczyciel szkoły specjalnej, powołanie kapłańskie, o. prof. Andrzej Potocki OP
Key words: vocation, pedeutology, teacher’s ideal, teacher’s professional and
moral qualifications, multifactor risk family, special school teacher, priestly
vocation, father prof. Andrzej Potocki OP
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52 Por. A. Hryniewicka, Maria Grzegorzewska – psychologia wobec niepełnosprawności, w: Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku, red. S. Volkmann-Raue,
H.E. Lück, GWP, Gdańsk 2015, s. 341–362.
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Działalność ruchów i wspólnot kościelnych
W NAUCZANIU PAPIEŻA FRANCISZKA
Activities of movements and church communities
in the teaching of pope Francis
Działalność ruchów i wspólnot kościelnych jest niewątpliwie istotnym
elementem posługi misyjnej Kościoła. Dla papieża Franciszka
istnienie aktywnie działających społeczności eklezjalnych jest bardzo
ważną kwestią. W Adhortacji apostolskiej o głoszeniu Ewangelii
w świecie współczesnym Evangelii gaudium papież zaznacza, że ruchy
i wspólnoty kościelne są bytem ubogacającym Kościół, który został
wzbudzony mocą Ducha Świętego dla szerzenia Ewangelii wśród
wszystkich, którzy jej oczekują.1 Warto więc zwrócić uwagę na zasady
działalności ruchów i wspólnot, o których mówi papież. Nie mniej
ważnymi są również wskazówki Franciszka dotyczące codziennego
życia człowieka we wspólnocie, z którą się utożsamia. Ważnymi jego
aspektami jest jedność i dojrzałość. One bowiem są siłą wspólnot
chrześcijańskich.
Współcześnie żyjący człowiek, zwłaszcza młody i ciekawy świata,
szuka swojego miejsca na ziemi. Kościół statyczny nie jest dla niego
atrakcyjnym miejscem. Oczekuje czegoś nowego, dynamicznego,
chce zobaczyć, że w Kościele nie jest nudno, że nie jest on skostniały.
To właśnie wspólnoty kościelne mają wnieść świeży „zapał ewangelizacyjny” (EG 29), który przyciągnie każdego człowieka, zwłaszcza
tego, który ma coraz większe aspiracje egzystencjalne.2 Franciszek ma
1 Por. Franciszek, Evangelii gaudium, Kraków 2013, nr 29 (dalej skrót: EG).
2	Zob. W. Kluj, Perspektywa misyjna w adhortacji „Evangelii gaudium”, „Lumen
Gentium” 2016, nr 2, s. 10.
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nadzieję, że wspólnoty i ruchy eklezjalne będą robić wszystko, aby
podążać drogą nawrócenia, by ich działalność doprowadziła do coraz
większego rozwoju i przyciągania ludzi na łono Kościoła (por. EG 26).
Pojawia się więc konieczność zwrócenia uwagi na ewangeliczne posłanie członków wspólnot, o którym mówi papież Franciszek. Istotnym
jest też pochylenie się nad przyszłością ruchów i wspólnot kościelnych,
od których zależy rozwój całego Kościoła, wspólnoty wspólnot.
Zasady działania ruchów i wspólnot kościelnych
Życie człowieka wierzącego opiera się na relacji z Trójca Świętą. Kto
obdarza miłością Chrystusa – jak mówi Franciszek – ten przyjmuje
Jego i Ojca, a przez Ducha Świętego wprowadza w swoje życie i do
swego serca Ewangelię.3 Przyjęcie wiary jest momentem, który inicjuje wspólnotę kościelną. Wiara jest ściśle związana z miłością. Kto
przyjmuje Boga, ten wchodzi w relację z Tym, który pierwszy go
umiłował (por. 1 J 4, 7–10). Żywa relacja z Chrystusem jest podstawą
i punktem wyjścia w dążeniu ludzi do tworzenia i przynależności do
określonej wspólnoty eklezjalnej.4
Franciszek podczas spotkania z członkami ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, w Dniu Wspólnoty, ze wzruszeniem
wskazał na przekaz wiary, który dotyczył jego dziecięcego życia. Opowiadając o swoim duchowym rozwoju w prostej i spokojnej rodzinie
wskazał na swoją babcię, matkę ojca, jako tę, która miała wielki wpływ
na jego drogę wiary. Babcia tłumaczyła swojemu małemu wnukowi
Boże sprawy, uczyła go katechizmu i przybliżała Jezusa. W pewien
Wielki Piątek, jak wspomina papież Franciszek, zabierała wnuka
na procesję ze świecami. Wskazując na niesioną figurę Chrystusa,
kazała mu uklęknąć, ponieważ On umarł za ludzi. Tłumaczyła, że
była to śmierć zbawcza, ponieważ Ukrzyżowany zmartwychwstał.
Ta sytuacja była dla papieża pierwszym spotkaniem z przesłaniem
3 Por. Franciszek, Ewangeliczność, eklezjalność, misyjność. Msza św. dla członków
bractw kościelnych, OsRomPol 2013, nr 7, s. 6.
4 Por. W. Śmigiel, Rodzina wspólnotą ewangelizowaną i podmiotem ewangelizacji,
„Łódzkie Studia Teologiczne” 2014, nr 3, s. 55.
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chrześcijaństwa.5 Franciszek pokazuje, że Bóg stawia na drodze swych
dzieci różnych ludzi, zwłaszcza rodziców, którzy przez proste gesty,
mają za zadanie wszczepić wiarę w bliźniego. Tak swoją misję powinni
rozumieć ludzie należący do wspólnot, którzy, działając w swoim
charyzmacie, mają czynić świat lepszym.
Chrystusa i Jego miłość należy stawiać na pierwszym miejscu.
Wiara w Niego jest istotnym motywem apostolstwa. Papież Franciszek,
w encyklice Lumen fidei, poucza, że wiara jest odpowiedzią człowieka
na miłość Boga do człowieka.6 Wiara pokazuje jak trwałe powinny
być więzy między ludźmi, pośród których przebywa Bóg. Ta wiara ma
być światłem, które daje jasność w relacjach międzyludzkich.7 Wiarę
przyjętą należy umacniać i rozwijać. Członkowie ruchów i wspólnot
kościelnych muszą czerpać z nieskończonego źródła, którym jest
Chrystus. Pobożność i święte życie członków wspólnot kościelnych
jest – jak podkreśla papież – „skarbem Kościoła”.8 Ten skarb należy
nieustannie rozwijać i pielęgnować. To dar Chrystusa, którego przyjmujemy i z którym się utożsamiamy. Człowiek należący do wspólnoty
czuje się bezpiecznie mając Chrystusa, który dał nakaz głoszenia9,
jako swego przewodnika i mentora. Rozwój tej zażyłości będzie coraz
mocniejszy jeśli będziemy realizować zalecenia i wskazania, o których
mówi Franciszek w swoich przemówieniach kierowanych do nowo
powstałych ruchów i wspólnot kościelnych na świecie. A zawarł je
w trzech słowach: „Jezus, modlitwa i świadectwo”.10 Tłumaczył, że
nowy ruch musi postawić na pierwszym miejscu Chrystusa. Inaczej
5 Por. Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw wszystkim. Czuwanie modlitewne
z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, OsRomPol
2013, nr 7, s. 16.
6 Por. H. Sławiński, Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka
„Lumen fidei”, „Polonia Sacra” 2013, nr 2, s. 99.
7 Por. Franciszek, Lumen fidei, Wrocław 2013, nr 50 (dalej skrót: LF); zob. H. Sławiński, Oryginalne ujęcie kwestii wiary…, art. cyt., s. 111.
8 Por. Franciszek, Ewangeliczność, eklezjalność…, art. cyt., s. 6.
9 Por. P. Drożdżewicz, Misyjne przeobrażenie Kościoła i nawrócenie duszpasterstwa
w świetle adhortacji „Evangelii gaudium”, RTK 2015, nr 1, s. 10.
10 Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 17–18.
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nie będzie ruchem kościelnym. Jeżeli Chrystus znajduje się w sercach członków, ale nie jest dla nich najważniejszy, to jest to sygnał,
że w tej wspólnocie nie dzieje się dobrze. Naśladowanie Chrystusa
jest bardzo ważnym i koniecznym warunkiem życia wspólnoty. Już
w rodzącym się Kościele Apostołowie i uczniowie musieli poznać to,
co jest istotne, by być chrześcijaninem. Pierwsi chrześcijanie zwołali
sobór w Jerozolimie by szukać sposobu, jak bardziej kochać Jezusa,
i to jest właśnie – jak podkreśla Franciszek – pierwsze zadanie nowych
ruchów i wspólnot kościelnych. Przez coraz głębsze poznawanie Jezusa oraz przyjmowanie Jego miłości, człowiek staje się coraz lepszym
głosicielem Jego nauki.11
Papież uczy, że Chrystus chce nas umacniać swoją miłością, abyśmy zanosili ją tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Wyraża wielką
troskę o to, aby wszyscy ochrzczeni byli gotowi do głoszenia Ewangelii
Chrystusa na całym świecie (por. Mt 28, 19). To polecenie Wcielonego Słowa, jak przypomina Franciszek, jest dzisiaj ciągle aktualne,
ponieważ istnieje jeszcze wielu ludzi, którzy nie poznali miłości i dobroci Boga. Ludzie Ci nie spotkali Chrystusa, który chce do nich
przyjść, a stworzenie okazji do tego spotkania jest zadaniem Kościoła,
który jako wspólnota wspólnot jest wzorcem wszelkiej działalności
poszczególnych wspólnot i ruchów kościelnych. Chrystus pragnie
przez ludzi dotrzeć do każdego człowieka. Jego zaś zaangażowanie
w życie Kościoła w różnego rodzaju wspólnotach staje się sposobem
współpracy z Chrystusem w przekazywaniu wiary i Jego miłości.12
Istotnym zadaniem członków wspólnoty jest modlitwa. To ona pozwala człowiekowi na trwanie w bezpośrednim kontakcie z Bogiem.
Modlitwa dla chrześcijanina, szczególnie zaś dla zaangażowanego
w działalność wspólnot kościelnych, jest źródłem dynamizmu życia,
które przeżywa w swoim konkretnym środowisku. Nie chodzi tylko
11 Por. B. Łysik, Duszpasterstwo Misyjne według papieża Franciszka, „Nurt SVD”
2015, nr 1, s. 22.
12 Por. Franciszek, Pamięć o spotkaniu z Jezusem. Audiencja generalna (30.08.2017),
OsRomPol 2017, nr 9, s. 21; zob. P. Błasiak, Paradygmat misyjny papieża Franciszka,
„Studia Paradyskie” 2017, nr 27, s. 12–13.
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o modlitwę słowami. Niekiedy – jak Franciszek wskazuje członkom
ruchów kościelnych – wystarczy samo wpatrywanie się w Chrystusa
w monstrancji i pozwolić Mu na siebie patrzeć.13 W modlitwie możemy poczuć jak Chrystus prowadzi nas w naszym życiu. To prowadzenie będzie nam szczególnie pomocne w ewangelizacji.
Spotkanie z Chrystusem na modlitwie jest mocnym przykładem
wiary, szczególnie dla nowych członków wspólnoty, którzy mogą
zobaczyć jak wygląda żywa relacja ich współczłonków z Chrystusem.
W tej relacji Chrystus ma być ustawiony na pozycji lidera ludzkiego
życia. Przez to łatwiej jest przyjmować Jego miłość.
Adoracja przed Najświętszym Sakramentem w milczeniu jest najpiękniejszym wyrazem relacji człowieka ze swoim Stworzycielem,
Zbawicielem i Uświęcicielem.14 Człowiek, cisza i On stanowi receptę
na piękne życie, pełne miłości, wiary i nadziei. Bez modlitewnego
spotkania z Chrystusem człowiek słabnie w swojej wierze. Wolność
człowieka nie będzie pełna bez modlitewnego zaangażowania. To
ono pozwala upodabniać się do Chrystusa.15 Bez tej relacji, zadania wykonywane we wspólnocie mogą zostać pozbawione sensu,
a zapał do ciągłego rozwoju i działania bardzo łatwo może zgasnąć. „Kościół nie może się obyć bez oddychania płucami modlitwy”
(EG 262). W związku z tym każdy ruch i każda wspólnota kościelna
musi pamiętać, iż będąc częścią tego Kościoła, też musi tymi płucami
oddychać.
Po modlitwie, dzięki której Jezus prowadzi człowieka za rękę,
istotne dla członka wspólnoty eklezjalnej jest świadectwo. Ono pokazuje, że nie tylko mówi on o Jezusie, nie tylko stawia Go na pierwszym miejscu, nie tylko spotyka się z Nim na modlitwie, ale przede
wszystkim żyje Nim. Żyjąc, wykonując codzienne czynności musi on
13 Por. Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 17.
14 Por. A. Sobczyk, Duchowość misyjna formą głoszenia Ewangelii dzisiaj na podstawie Evangelii gaudium papieża Franciszka, „Teologia i Moralność” 2014, nr 1,
s. 259.
15	Zob. Franciszek, Wolni od ambicji i karierowiczostwa. Audiencja dla wspólnoty
Papieskiej Akademii Kościelnej, OsRomPol 2013, nr 8–9, s. 30.
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się starać robić to, co Jezus zrobiłby na miejscu członka wspólnoty.16
Tylko w ten sposób staje się on we wspólnocie prawdziwym ewangelizatorem. Zatem, nie przez własne pomysły, ale przez pomysły życia
zgodnego z Ewangelią.
Świadectwo – jak wskazuje papież – ma być współdziałaniem
z Duchem Świętym.17 Wszelka działalność wspólnot należących
do Kościoła powoduje jego nieustanny rozwój. Świat współczesny,
a szczególnie młodzi ludzie, wychowywani w różnych społecznościach, potrzebują świadectwa. Tylko świadectwo człowieka żyjącego
Ewangelią może pomóc innym w poznaniu Prawdy i miłości, która
go wyzwoli. To świadectwo – jak uczy nas Franciszek – ma być ściśle
związane z subtelnym podejściem do drugiego człowieka, jak i szacunkiem, którym go obdarzamy.18
Papież pragnie, aby wszystkie wspólnoty Kościoła rozwijały się tak,
aby były środowiskiem, w którym można świadczyć o wierze w Boga
żywego oraz przekazywać tę wiarę następnym pokoleniom w formie
opowiadań (por. LF 40). Franciszek dobitnie mówi, zwracając się do
członków jednego z ruchów kościelnych, że chrześcijanin nie tylko
powinien dawać świadectwo, ale jest do tego zobowiązany na mocy
pierwszego sakramentu, poprzez który stał się świadkiem i uczniem
samego Chrystusa.19 Papież uczy, że jesteśmy odpowiedzialni za na16 Por. R. Sawicki, Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja – inspiracje
z nauczania papieża Franciszka na podstawie adhortacji apostolskiej „Evangelii
gaudium”, „Studia Ełckie” 2016, nr 2, s. 191; zob. Franciszek, Trzeba powiedzieć nie,
kulturze prowizoryczności. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,
OsRomPol 2017, nr 2, s. 16.
17	Zob. A. Sobczyk, Duchowość misyjna formą głoszenia…, art. cyt., s. 255–256.
18 Por. Franciszek, Budujcie kulturę sprawiedliwości i pokoju. Przemówienie do
przedstawicieli włoskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, OsRomPol 2015, nr 5,
s. 40; zob. S. Płusa, Rola świadectwa w nowej ewangelizacji na przykładzie nowych
ruchów eklezjalnych, „Verbum Vitae” 2015, nr 27, s. 280–282.
19 Por. T. Szyszka, Misyjne impulsy papieża Franciszka, „Nurt” 2016, nr 2, s. 161;
zob. A. Sobczyk, Duchowość nowej ewangelizacji w świetle nauczania papieża
Franciszka, „Teologia i moralność” 2016, nr 2, s. 92–93; H. Sławiński, Oryginalne
ujęcie kwestii wiary…, art. cyt., s. 101.
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szych braci i siostry żyjących na ziemi. Bóg daj nam najpiękniejsze
dary, którymi mamy doprowadzić do Niego każdego, kto jeszcze jest
na przedmieściach Bożego miasta. Człowiekowi niejednokrotnie
ciężko dawać świadectwo we współczesnym świecie, ale członkowie
ruchów i wspólnot kościelnych, przez sam fakt należenia do nich,
powinni o tym świadectwie szczególnie pamiętać w swoim codziennym życiu.
Życie we wspólnocie
Kościół nigdy nie był, nie jest i nie będzie tworem politycznym.
Wspólnoty i ruchy kościelne nie muszą mieć dobrze zorganizowanej
struktury, w aspekcie politycznym. Gdy wspólnota staje się takim
tworem lub organizacją tego typu to – jak wskazuje Franciszek – „traci
sól i swój smak” (por. Mt 5, 13).20 Życie człowieka we wspólnocie musi
być wolne od prywatnych, osobistych ambicji i planów, gdyż one mogą
spowodować wiele zła Kościołowi. Należąc do ruchu czy wspólnoty
kościelnej, nie można oczekiwać i stawiać jako cel samorealizację,
czy zdobycie uznania wśród ludzi. Celem, najwyższym dobrem, jest
Ewangelia i misja jej głoszenia. Człowiek działający we wspólnocie
w imię Boga, staje w Jego cieniu, tak aby to On pokazał się pośród tych
wszystkich, z którymi się spotykamy. Człowiekowi często trudno nie
stawiać się na piedestale. Należy jednak pamiętać, że będąc uczniem
Chrystusa, realizując Jego naukę, to jemu zawdzięczamy wszelkie
zwycięstwa i radości. On jest pierwszy, a bez Niego nic byśmy nie
otrzymali i nigdzie byśmy nie zaszli. Papieżowi bardzo zależy, aby
ludzie Kościoła, szczególnie Ci bardziej zaangażowani, odrzucali
karierowiczostwo, które nazywa wprost „trądem”.21
Powstające i istniejące ruchy i wspólnoty kościelne muszą być
otwarte na innych. Nie jest dobrze, gdy ludzie należący do tych
stowarzyszeń zamykają się na pozostałych. Powstaje wtedy – jak
mówi papież – „głęboki kryzys i niebezpieczeństwo”. Kontynuuje:
20 Por. Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 18.
21	Tenże, Wolni od ambicji i karierowiczostwa…, art. cyt., s. 30; zob. R. Sawicki,
Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 191.
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„Nie możemy czuć się dobrze tylko we własnym gronie”.22 Nie po
to Chrystus oddał życie za swoje owce, abyśmy miłowali tylko tych,
którzy nas miłują. Bóg chce nas zbawiać we wspólnocie, nie tylko
w tej konkretnej, do której należę, ale we wspólnocie Kościoła, która
jest wspólnotą wspólnot. Członkowie wspólnot kościelnych powinni
mieć świadomość, że ich wspólnota, w której żyją nie jest najlepsza, ponieważ każda jest dobra. Chrystus nie chce żebyśmy tworzyli
na ziemi rywalizację między wspólnotami kościelnymi. To nie jest
celem tworzenia i życia we wspólnocie. Papież Franciszek bardzo
wyraźnie mówi, zwracając się do wspólnot i ruchów kościelnych,
iż zamknięcie powoduje chorobę. Aby to podkreślić podaje przykład zwykłego pokoju, jeśli się go długo nie otwiera, powstaje w nim
wilgoć, staje się miejscem nieprzyjemnym, w którym nikt nie chce
przebywać. To jest zła postawa. Wspólnoty są po to, aby wychodzić
poza siebie, wychodzić tam, gdzie ich potrzebują.23 Oczywiście wewnątrz jest najbezpieczniej, bo w drodze mogą zdarzyć się nieprzyjemności. Franciszek jednak woli „Kościół poobijany, który miał
wypadek, od Kościoła chorego z powodu zamknięcia!”.24 Istotne
jest, aby między stowarzyszeniami kościelnymi istniała współpraca
i harmonijne współdziałanie. Dzięki takiemu podejściu do swego
powołania i służby we wspólnocie można być pewnym, że dba się
o teraźniejszość i przyszłość Kościoła.25
To wychodzenie na zewnątrz ma prowadzić ku spotkaniu z drugim
człowiekiem, niezależnie od tego, czy jest to chrześcijanin, innowierca, czy niewierzący. Jak zaznacza Franciszek – „Wszyscy mają

22 Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 18.
23 Por. R. Sawicki, Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 189;
zob. C. Parzyszek, Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata,
Ząbki 2012, s. 84–86.
24 Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 18–19; zob. R. Sawicki,
Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 192.
25 Por. Franciszek, Teolodzy na klęczkach i z umysłem otwartym. Przemówienie
do wspólnoty Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz instytutów stowarzyszonych, OsRomPol 2014, nr 5, s. 25.
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z nami coś wspólnego: są obrazem Boga, są dziećmi Boga”.26 Ten fakt
pozwala zrozumieć godność ludzką, która jest darem i pochodzi od
Stwórcy. Wynika ona z bycia dziećmi Boga, bo On prowadzi ludzi jak
ojciec swoje dzieci. Dlatego też – jak zaznacza Franciszek – rodzi się
pytanie o to, co ja mam zrobić z tą godnością. Odpowiedź jest łatwa:
„należąc do wspólnoty czy ruchu katolickiego powinienem być gotów
do zarażania swoją godnością innych”.27 Wspólnoty eklezjalne mają
prowadzić i rozwijać w swym postepowaniu kulturę spotkania i przyjaźni, tak jak Chrystus. Należy tak wychodzić, jak wyszedł Chrystus
z łona Ojca. Tej postawy muszą członkowie wspólnot uczyć się właśnie
od Chrystusa, także jej dynamiki i podążania na nowo, aby ciągle
przekazywać z szacunkiem oblicze Boga jedynego (por. EG 21).28
Życie we wspólnocie ma dążyć do wzbogacania wspólnoty wspólnot – Kościoła. Każda wspólnota powstająca na łonie Kościoła, a co
za tym idzie, życie poszczególnych członków tych wspólnot dodaje
coś swojego, indywidualnego w życie i rozwój Kościoła. Piękną jest
wspólnota, która ubogacana swoimi członkami, ubogaca cały Kościół.
Dzięki takiemu podejściu możemy zobaczyć jak bardzo jesteśmy
wszyscy sobie potrzebni. Bóg stworzył każdego z nas, każdemu dał
wyjątkowe dary, które muszą być rozwijane. Nie są one nam dane dla
własnego rozwoju, czy satysfakcji, ale po to, aby poprzez nie rozwijać
życie innych i powodować życie Kościoła lepszym.29
Przez ubogacanie wspólnoty swoimi darami człowiek realizuje
to, co Bóg miał w swoim zamyśle w momencie stworzenia. Po to
człowiek żyje we wspólnocie, aby ta wspólnota, jak i świat stawały
się piękniejsze. Wzorem do naśladowanie dla człowieka mogą być
przykłady tak wielu świętych z przeszłości, którzy swoim życiem,
sami niejednokrotnie należąc, bądź nawet tworząc różnego rodzaju
26	Tenże, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 19; zob. A. Sobczyk, Duchowość
misyjna formą głoszenia…, art. cyt., s. 258; A. Siemieniewski, Młodzież Franciszka,
„Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2016, nr 2, s. 237.
27 Por. Franciszek, Dzielmy się godnością, którą dał nam Bóg. Przemówienie do
członków Włoskiego Towarzystwa Biblijnego, OsRomPol 2016, nr 10, s. 45.
28	Zob. S. Płusa, Rola świadectwa w nowej ewangelizacji…, art. cyt. s. 278–280.
29 Por. P. Błasiak, Paradygmat misyjny papieża…, art. cyt., s. 14–15.
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wspólnoty, pokazali jak czynić świat lepszym, jak dążyć do miłości
Boga i bliźniego poprzez pokorną i oddaną służbę miłości. Żyjąc we
wspólnocie można przysłużyć się Kościołowi w taki sam sposób.
Święty, to ktoś, kto żył kiedyś podobnie jak i my teraz żyjemy. To
tylko od postawy członka wspólnoty i jego zaangażowania zależy
ile dobra wyjdzie z prywatnych działań i poświęceń dla ruchu, czy
wspólnoty kościelnej, do której należy.
Ważną kwestią w rozważaniach Franciszka jest kwestia liderów
wspólnot. Dla tych osób „niebezpieczeństwem jest stanie się kontrolerami łaski Bożej”.30 Osoby odpowiedzialne za ruchy czy wspólnoty
muszą podejmować wiele decyzji, co jest chlebem powszednim przy
wypełnianiu tej służby. Niestety w wielu przypadkach może być tak,
że lider czuje się rządcą łaski. Uważanie siebie za najważniejszego
i jedynego, decydującego o wszystkim może spowodować wielkie
problemy w funkcjonowaniu wspólnoty. Jest to sytuacja stawiania się
wyżej niż Bóg. To Chrystus jest pierwszy, ja jestem sługą – to postawa
prawidłowa, niezależnie od tego jakie funkcje w danej wspólnocie
się pełni. Franciszek w jednym ze swoich przemówień do Katolickiej
Odnowy Charyzmatycznej, prosi wręcz o to, aby nigdy tego nie robić.
Osoby, które do tej pory praktykowały takie zachowania powinny
jak najszybciej przestać. Papież przypomina wszystkim liderom, iż
są szafarzami Bożych darów, a nie naczelnymi ich kontrolerami.
W życiu Kościoła, także w działalności ruchów i wspólnot dla
głoszenia Ewangelii ważne są, jak mówi papież, dwie cnoty: cierpliwość i odwaga. Cnoty te wyrażają się w wytrwałości w Prawdzie
i głoszeniu Prawdy bez strachu. Współczesny świat w wielu miejscach
stawia na tej drodze bariery, które ciężko jest pokonać. Często członkowie Kościoła i różnych wspólnot do niego należących, spotykają się
z cierpieniem tych, do których są posyłani, jak i z cierpieniem tych,
którzy są posłani. Wielu chrześcijan doświadcza prześladowania,
są to – jak mówi Franciszek – męczennicy w Kościele cierpliwości.

30 Franciszek, Ducha Świętego nie można zamknąć w klatce. Przemówienie do
członków Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, OsRomPol 2014, nr 7, s. 27.
| 100 |

wsp_41_4_2018.indd 100

16.11.2018 10:28:52

Działalność ruchów i wspólnot kościelnych…

Oni wyznają swoją wiarę aż do końca, odważnie i cierpliwie znosząc
wszelkie niedogodności.
Przeżywający te problemy mogą doświadczać pokusy zemsty czy
odwetu. Zachowanie katolika, tym bardziej zaangażowanego w życie
ruchów i wspólnot kościelnych musi być inne. Chrześcijanin ma na
zło odpowiedzieć dobrem, nawet wtedy gdy jest to trudne – przypomina Franciszek.31 Zabezpieczeniem przed złem jest modlitwa za tych
wszystkich, którzy cierpią prześladowania i są ich przyczyną. Wiele
wspólnot ma swój charakterystyczny charyzmat modlitwy i z niego
powinny korzystać jak najczęściej.
Charyzmat w życiu wspólnotowym jest ważnym przykazaniem. On
jest „darem dla odnawiania i budowania Kościoła”.32 Zachowywanie
jego „świeżości” – jak podkreśla Franciszek – jest konieczne. Ta świeżość nie może ulec przedawnieniu czy destrukcji. Nie można w życiu
wspólnotowym doprowadzić do sytuacji skostnienia i utworzenia się
nudnych schematów postępowania, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, spokoju i statyczności. Wspólnota musi być dynamiczna,
rozwijająca się, podążająca ciągle do przodu, stawiająca czoła nowym
wyzwaniom.33 Papież przypomina, że nasza idea i sposób postępowania nie mogą być nadrzędne w stosunku do rzeczywistości, która
bowiem jest ważniejsza od idei. Między rzeczywistością a ideą musi
powstać dialog, który doprowadzi do wzajemnego uniknięcia (por.
EG 231). Oczywiście jakaś forma instytucjonalizacji charyzmatu jest
potrzebna, aby przetrwał próbę czasu, ale jakieś zewnętrzne struktury
nigdy nie zastąpią nam we wspólnocie działania Ducha Świętego.34
Wszelkie nowości w życiu wspólnoty mają być wprowadzane
w zgodzie z wezwaniem Chrystusa, które zawsze umożliwia powstawanie nowych, wspaniałych ruchów i wspólnot kościelnych. Każda
31	Tenże, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 20.
32	A. Sobczyk, Duchowość nowej ewangelizacji…, art. cyt., s. 95.
33 Por. B. Łysik, Duszpasterstwo Misyjne według papieża…, art. cyt., s. 13–14; zob.
R. Sawicki, Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 191.
34 Por. Franciszek, Zachowujcie świeżość pierwszego spotkania z Bogiem. Przemówienie do uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych
Wspólnot, OsRomPol 2014, nr 12, s. 41.
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wspólnota ma być otwarta na nowość i świeże tchnienie Ducha35, który
będzie chciał wzmocnić charyzmat wspólnoty. Nieprzyjmowanie
Ducha we wspólnocie będzie bowiem dążyło – mówi Franciszek – do
zaduszenia charyzmatu, który przecież wpłynął na zrodzenie wspólnoty. Nie można tworzyć swojej grupki, musi być ciągły ruch, otwarcie
na wszelkie nowości Bożego Ducha, które będą w pełnej zgodności
w charyzmatem pierwotnym, który jest u podstaw wspólnoty.
Sprzeciwianie się Duchowi może wynikać z własnego zaślepienia
na miłość Boga, który zawsze chce dla swoich dzieci dobra. Duch
tchnie kędy chce i jak chce (por. J 3, 8). W działalności wszystkich
wspólnot katolickich musi być zawsze radość ewangeliczna, która
rozpiera serca każdego członka wspólnoty. Ta radość musi być widoczna na twarzy każdego, który poświęca się Bogu i człowiekowi,
działając w różnych ruchach czy wspólnotach.36
Jedność i dojrzałość ruchów i wspólnot
Chrystus przez swoje poświęcenie uzyskał dla nas na krzyżu najcenniejsze dobro – jedność – będące „pieczęcią Ducha Świętego”.37 Co
więcej, nasz Zbawiciel, ciągle na nowo tę jedność dla ludzi nieustannie
wyprasza, o czym zapewniają słowa Pisma Świętego: „aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21).
Jedność jest bardzo ważną cechą ludzi wierzących. Jak przypomina
papież Franciszek, świat przyjmie Chrystusa wtedy, gdy ochrzczeni
będą stanowili jedno. Niestety spoglądając na wiele różnic, kłótni
i waśni pośród członków Kościoła, należy przypominać wszystkim
wspólnotom to przesłanie Chrystusa. Nie można ewangelizować
świata, dążyć do przygarniania zbłąkanych owieczek, jeśli samemu
nie jest się dążącym do świętości. Wszelkie konflikty powstające we
35	Zob. T. Szyszka, Misyjne impulsy…, art. cyt., s. 150–151.
36 Por. R. Sawicki, Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 189;
zob. P. Mąkosa, Dynamika ewangelizacji według adhortacji apostolskiej „Evangelii
gaudium” papieża Franciszka, „Studia Pastoralne” 2014, nr 10, s. 262–265.
37 Por. Franciszek, Zachowujcie świeżość pierwszego…, art. cyt., s. 41.
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wspólnotach Kościoła muszą być przezwyciężane jednością, tylko
ona może pomóc w dążeniu do postępu i do realizacji wspólnotowych
celów ludzi (por. EG 230).
Każda wspólnota tworząca jedność wewnątrz siebie, musi być
otwarta na jednoczenie się ze wspólnotą wspólnot – Kościołem.
W przeciwnym razie powstałby zasadniczy konflikt interesów. To
Kościół – nasza święta Matka jest całością, do której nasza wspólnota – część tej całości, chce należeć. Franciszek, zwracając się do
uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, podkreśla, iż część jakiejś całości ma wtedy sens,
gdy odnosi się do owej całości. Jedność we wspólnocie polega na
wspólnym akceptowaniu podstawowych założeń Matki, takich jak
np.: życie, rodzina, wolność religijna, czy wolność wychowania. Franciszek zaznacza, iż to właśnie ruchy i wspólnoty kościelne są posłane
do współpracy z Kościołem, aby przezwyciężać wszelkiego rodzaju
problemy współczesnego świata. W dobie konsumpcyjnego i indywidualnego stylu życia, w którym zapomina się, bądź celowo pomija
Boga, ta misja wspólnot i ruchów jest bardzo ważna i powinna być
nieustannie pielęgnowana i wspierana przez ludzi Kościoła.38
Od jedności, wspólnoty mają przechodzić do dojrzałości, którą
osiągnąć można – wskazuje Franciszek – podtrzymując świeżość
swego charyzmatu. Dojrzałość będzie widoczna wtedy, gdy wspólnoty
będą szanować wolność osób i będą działać misyjnie. Bóg wzywając
do zaangażowania w dojrzałe życie Kościoła, wskazuje każdemu
powołanemu dynamikę osobistej realizacji. Życie członków wspólnoty rozwija się nieustannie i osiąga coraz to głębszą dojrzałość, tym
szybciej, im więcej ofiarowujemy się drugiemu człowiekowi poprzez
swoją służbę i poświęcenie (por. EG 10). Powinna to być prawdziwa
motywacja do ciągłej zmiany i odnowienia swojej misji w misji Chrystusa, która poprzedza nasze działanie i zawsze towarzyszy nam
w zanoszeniu miłości Boga, tym, do których On nas posyła.39
38 Por. tamże, s. 41.
39 Por. P. Błasiak, Paradygmat misyjny papieża…, art. cyt., s. 17; zob. Franciszek,
Zachowujcie świeżość pierwszego…, art. cyt., s. 41.
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Dojrzałość w misyjnej działalności wspólnoty będzie się także
przejawiała w podejściu konkretnych osób do wykonywania swoich
zadań. Będąc we wspólnocie – podkreśla papież – musimy działać
z werwą i radością. Ludzie nie chcą przyjmować Dobrej Nowiny od
ponurych, zgnębionych i zmęczonych życiem fałszywych świadków.
Ludzie pozbawieni nadziei nie mogą przecież przekazywać tej nadziei
innym. Niecierpliwość, czy bojaźliwość ludzka nie będą świadczyć
o dojrzałości kościelnej w wierze. Będąc we wspólnocie członkowie
muszą dojrzeć do głośnego, radosnego głoszenia tej miłości, która do
wspólnoty przyciągnęła. Jeśli człowiek dojdzie do takiego momentu,
że poczuje w głębi serca, iż jest powołany do głoszenia tego w co
uwierzył, to właśnie wtedy nastąpi w pełni jego dojrzałe przynależenie
do wspólnoty. Zapał ludzki musi być tak mocny, aby zdolny był do
zapalenia innych.
Ewangelizacyjne posłanie wspólnot
Ruchy i wspólnoty kościelne są powołane, tak jak wszyscy chrześcijanie, do głoszenia Chrystusa, czyli do ewangelizacji, która dostosowana
do konkretnych czasów, jest „absolutnym priorytetem dla całego
Kościoła”.40 Ich misja – jak podkreśla Franciszek – jest szczególna
i ważna. Wspólnota jest misyjna w takiej mierze, w jakiej niesie i żyje
Ewangelią oraz daje świadectwo wierze. Ewangeliczne zadanie ruchów
i wspólnot polega na przekazaniu radości Ewangelii. Radości, która
jest żywa, prawdziwa, święta i misyjna (por. EG 21).41 Misyjność musi
być wzorcem dla wszelkiej działalności wspólnot kościelnych. Często
ta działalność będzie trudna i wymagająca poświęcenia, ale musimy
pamiętać zawołania świętego Pawła: „biada mi, gdybym nie głosił
Ewangelii” (1 Kor 9, 16).
40	A. Sobczyk, Duchowość misyjna formą głoszenia…, art. cyt., s. 262; zob. A. Kardyka, The Pope of the Mass Media: Possibilities, Limitations and the use of Mass
Media in New Evangelization by Holy Father Francis, „Teologia Praktyczna” 2015,
nr 16, s. 124–125.
41 Por. Franciszek, Ewangeliczność, eklezjalność…, art. cyt., s. 7; zob. R. Sawicki,
Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 188.
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Franciszek wskazuje wspólnotom i ruchom jak powinno wyglądać
wypełnianie zadania ewangelizacji. W swojej adhortacji podaje pewne
etapy ewangelizacji. Na początku należy otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Ta kwestia jest często poruszana przez papieża w trakcie
rozmów z członkami wspólnot. Nie zamykać się na Ducha, ale otwierać, aby głosić Chrystusa nie tylko słowem, ale przede wszystkim
swoją postawą, przepełnioną Jego łaską, która umacnia (por. EG 259).
Bez takiej postawy ewangelizator traci swoją wiarygodności i prawdziwość.42 Bez Ducha ciężko kogokolwiek zachęcić do ewangelizacji
totalnej, ze wszystkich sił. Takiej, która będzie w stanie zmieniać życie
ludzi na radość ewangeliczną (por. EG 261).
Kolejnym etapem jest obecność. Ewangelizacja na odległość nie
będzie skuteczna. Tutaj znowu pojawia się opcja wyjścia na świat,
o której Franciszek często przypomina.43 Papież nie chce Kościoła,
który siedzi w swoim bezpiecznym schowku, on chce takiego, który
wychodzi, mimo niebezpieczeństw. Członkowie wspólnot mają być
wszędzie, nie tylko tam gdzie radość i szczęście, ale także w chwilach
smutnych i trudnych. Wspólnota ewangelizacyjna jest powołana do
tego, aby wchodzić w codzienne obowiązki tych, do których jest
się posłanym. Wspólnoty mają towarzyszyć ludzkości we wszelkich
doświadczeniach (por. EG 24).
Istotnym etapem działalności wspólnoty, która ewangelizuje jest
także świętowanie wszelkich zwycięstw na drodze swojej działalności.
Radość z każdego małego szczęścia będzie potwierdzeniem zaangażowania poszczególnych osób w dzieło misyjne. Poprzez świętowanie,
szczególnie w liturgii, poznaje się i doświadcza źródła oddawania
siebie innym (por. EG 24).
Franciszek podaje trzy elementy działalności misyjnej. Najpierw
wskazuje na radość pocieszenia. Papież wskazując na radość, którą
należy przekazywać podczas ewangelizacji, przypomina, iż pierwej
musimy jej doświadczyć, zanim zaczniemy przekazywać dalej. Franciszek dzieląc się swoim doświadczeniem, mówi, iż zna osoby, które
42 Por. P. Mąkosa, Dynamika ewangelizacji według adhortacji…, art. cyt., s. 265.
43 Por. T. Szyszka, Misyjne impulsy…, art. cyt., s. 150.
| 105 |

wsp_41_4_2018.indd 105

16.11.2018 10:28:53

Grzegorz Juranek

boją się Bożej czułości i miłości.44 Człowiek wchodząc na łono wspólnoty powinien tam znaleźć Boga, znaleźć pocieszenie Chrystusa.
W tym właśnie aspekcie człowiek czuje, iż należy do odpowiedniej
wspólnoty. Nieporozumieniem byłoby zapisywać się do konkretnego
ruchu, w którym nie odkrywa się Boga i nie przyjmuje Jego miłości.
Człowiek ma się czuć w swojej wspólnocie jak u siebie. Bez tego nie
ma mowy o przekazie miłosierdzia, płynącego ze źródeł Bożego serca,
które budzi nadzieję. Miłość, która da radość, poprowadzi człowieka
na wspaniałe drogi misyjnego zanoszenia orędzia ewangelicznego
tam, gdzie ono jest najbardziej potrzebne.45
Drugim elementem, na który wskazuje Franciszek jest krzyż Chrystusa. Odnosi się to do cnoty życia we wspólnocie. Znaki ukrzyżowania Chrystusa są cechą odróżniającą i charakterystyczną dla
wyznawców Zbawiciela. To Męka Chrystusa ma być dla nich siłą i gotowością do przezwyciężania wszelkiego cierpienia, które spotykają na
drodze ewangelizacji. Żyjąc we wspólnocie, niejednokrotnie przyjdą
momenty trudne. Własne problemy z należeniem do wspólnoty mogą
zasłonić problemy innych, którym winno się pomóc. „Misterium
paschalne jest bijącym sercem misji Kościoła! Jeśli pozostaniemy
w obrębie tej tajemnicy, to ustrzeżemy się zarówno od światowej
i tryumfalistycznej wizji misji, jak i od zniechęcenia, które mogą
zrodzić próby i niepowodzenia”.46
Człowiek musi przyjmować cierpienie i trudności, które go spotykają.47 Gdy członek wspólnoty wchodzi na drogę ewangelizacji jest
bardziej narażony na doświadczenie przeciwności. Ewangelizacja jest
skierowana do ludzi nieznających Boga, ale także dla tych, którzy
go otwarcie odrzucają (por. EG 14). To z ich strony mogą powstawać
trudności i kłopoty, które trzeba wpisać w los swej misji.

44 Por. Franciszek, Ewangelizacji dokonuje się na klęczkach. Msza św. dla seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek, OsRomPol 2013, nr 8–9, s. 46.
45 Por. A. Sobczyk, Duchowość misyjna formą głoszenia…, art. cyt., s. 264.
46 Franciszek, Ewangelizacji dokonuje się…, art. cyt., s. 46.
47 Por. W. Śmigiel, Rodzina wspólnotą ewangelizowaną…, art. cyt., s. 59.
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Wszelkie przeciwności – jak mówi Franciszek – należy przeżywać
w łączności z cierpieniem Chrystusa. To przez krzyż Chrystus dokonał zbawienia każdego człowieka. Głoszenie tego faktu nie może
dziwić. Krzyż mimo, iż wiąże się z cierpieniem, jest najwyższym aktem miłosierdzia. To właśnie Krzyż może zapewnić owoce pokornej
i służebnej ewangelizacji.48 Oglądając jej owoce, czasem powstające
wśród trudów i cierpienia, stanowi najpiękniejsze podziękowanie za
wykonaną pracę.
Kolejnym elementem, na jakim skupia się papież, jest modlitwa.
Czymże byłaby ludzka działalność bez modlitwy? Modlitwa intensywna, często w pozycji klęczącej, jest naśladowaniem modlącego się
wcielonego Syna Bożego. Jest też żywą relacją z Nim. Bóg posyła ludzi
do konkretnego zadania, do konkretnych wspólnot, pozwala też trwać
z Nim i w Nim przez modlitwę. Każdy człowiek, nawet przedszkolak, o tym wie. Kościół jest Boga, to On wybiera, On decyduje. Jego
misja i działalność jest Bożą łaską. Owocność tej posługi w różnych
aspektach życia jest gwarantowana tylko wtedy gdy człowiek jest
w łączności i duchowym kontakcie z Boskim Liderem, Wcielonym
Logosem.49 Gdy człowiek zrywa tę łączność, to owoce jego działalności nie będą się pojawiać.
Przyszłość ruchów i wspólnot kościelnych
Za każdym razem, gdy Franciszek spotyka się z konkretnymi ruchami, czy wspólnotami kościelnymi, daje im konkretne wskazówki
do dalszego życia i dalszej działalności w duchu ich konkretnego
charyzmatu. Przede wszystkim prosi, podobnie jak zrobił to podczas
pierwszego przemówienia na balkonie Bazyliki św. Piotra w dniu
wyboru na stolicę Piotrową, o modlitwę w jego intencji. Zapewnia
także wszystkich o swojej modlitwie za wspólnoty i ruchy kościelne.

48 Por. Franciszek, Ewangelizacji dokonuje się…, art. cyt., s. 46.
49 Por. R. Sawicki, Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 191.
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Wskazuje także na potrzebę ciągłej modlitwy za Kościół, jego wspólnoty i ewangelizację.50
Franciszek ze stanowczością, ale też z serdecznością, stara się
dodawać otuchy do kontynuacji realizacji swoich obowiązków we
wspólnotach. Nieustannie przypomina o Chrystusie, który ma być
obecny we wspólnotach jako Lider, który kieruje i wspiera. Ciągłe
przypominanie przez papieża o pierwszeństwie Chrystusa jest bardzo
ważnym zabiegiem. Franciszkowi zależy, aby działalność w Kościele,
we wspólnotach i ruchach nigdy nie była pozbawiona opieki, pomocy
i pierwszeństwa Jezusa.51 Trzeba ciągle przypominać i umacniać
ludzi w przekonaniu, iż wszystko co robią, wykonują w cieniu swojego Mistrza i Pana. Należy pamiętać, iż ludzkie działanie ma być
wykonywane na pogłębianie chwały Bożej.
Kościół ma w przyszłości wychodzić na „peryferie egzystencji”.52
Papież przypomina nieustannie, że zamknięcie to zły sposób na bycie
we wspólnocie. Bóg ma prowadzić ruchy i wspólnoty, ale nie będzie
mógł tego zrobić, jeśli ludzie będą zamknięci w sobie.53 Przyszłość
Kościoła zależy od jakości służby jego członków. Należąc do konkretnych grup, Chrystus daje ich członkom więcej obowiązków i więcej
od nich wymaga. Bóg wie – jak przypomina Papież – że zadania są
niekiedy ciężkie do wypełnienia, związane z cierpieniem. Należy
jednak pamiętać naukę o cierpiącym Chrystusie. W swojej misji
członek wspólnoty musi być nastawiony nie tylko na radość, ale ma
też być wpatrzony w cierpienie Chrystusa.54 Papież zachęca na przyszłość, aby ludzie Kościoła coraz bardziej przyglądali się cierpieniu
50 Por. Franciszek, Trzeba walczyć z różnymi formami ubóstwa materialnego i duchowego. Audiencja dla członków Fundacji Papieskiej, OsRomPol 2013, nr 6, s. 13.
51 Por. P. Drożdżewicz, Misyjne przeobrażenie Kościoła…, art. cyt., s. 23.
52 Por. Franciszek, Kościół wychodzi naprzeciw…, art. cyt., s. 20; zob. P. Błasiak,
Paradygmat misyjny papieża…, art. cyt., s. 19; B. Łysik, Duszpasterstwo Misyjne
według…, art. cyt., s. 19–20.
53 Por. S. Płusa, Rola świadectwa w nowej ewangelizacji…, art. cyt., s. 287–288.
54 Por. Franciszek, Patrzymy na Jezusa cierpiącego w mieszkańcach umiłowanej
Syrii. Audiencja dla przedstawicieli katolickich organizacji charytatywnych działających w Syrii i w krajach ościennych, OsRomPol 2013, nr 7, s. 27.
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Chrystusa. W tym cierpieniu powinni znajdować uzasadnienie swojej
działalności.
Posługiwanie i działanie miłosierdzia to wg Franciszka zachęta do
ciągłej troski o swoją duchowość.55 Modlitwa ma być jej źródłem. Ona
jest także „źródłem wewnętrznej wolności”.56 Codzienne obowiązki
w przyszłości mają być miejscem nieustannego uświęcania się człowieka, czyli dążeniem do upodabniania się do samego Chrystusa.
W tym są pomocne cnoty pokory i łagodności. Należy kontynuować
swoje dzieło, które jest dobre i ma stawać się jeszcze lepsze. Wtedy
członkowie wspólnot eklezjalnych będą mogli doświadczyć odbicia
miłosierdzia Chrystusa w swoich postępowaniach. Nigdy nie można
tracić nadziei, którą Bóg im dał. Ją w przyszłości należy pielęgnować.57
Franciszek chce, aby Kościół był bardziej misyjny. To jest zadanie
dla wszystkich wspólnot i ruchów. One mają stawać się bardziej misyjnym, pójść naprzód, nie bać się. Franciszek daje każdemu nadzieję
na lepsze jutro.58 Każdy z ludzi ochrzczonych jest powołany z imienia
i nazwiska, by głosić Chrystusa, niezależnie od miejsca, w którym się
rozwijamy duchowo. Jest uczniem Pana, a to zobowiązuje do tego,
aby na każdym miejscu myślał i działał zgodnie z Ewangelią Chrystusa, konsekwentnie ją realizując. Ludzie Kościoła muszą pamiętać,
aby w swoich przyszłych działaniach wykorzystywać swoje wszelkie
kompetencje naukowe i zawodowe, które są wspierane prze Bożą
łaskę. Każdy ma swoje indywidualne zdolności, które musi odkryć.
Następnie musi je właściwie wykorzystać dla dobra wspólnoty i drugiego człowieka. Trzeba pozwolić Chrystusowi wejść w nasze serce,
On je zna i podpowie jak wyjść z zamknięcia, jak otworzyć się na

55 Por. A. Sobczyk, Duchowość misyjna formą głoszenia…, art. cyt., s. 259.
56 Por. Franciszek, Wolni od ambicji i karierowiczostwa…, art. cyt., s. 30.
57 Por. K. Parzych-Blakiewicz, Radość chrześcijańska jako cnota eklezjalna. Na
marginesie „Evangelii gaudium” papieża Franciszka, „Studia Nauk Teologicznych”
2013, nr 8, s. 96.
58 Por. R. Sawicki, Eklezjologia pastoralna i nowa ewangelizacja…, art. cyt., s. 193;
zob. A. Kardyka, The Pope of the Mass Media…, art. cyt., s. 124–125.
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innych. Da wskazówkę, jak być „aktywnymi bohaterami historii”.59
Taka przyszłość jest możliwa, jeśli człowiek zgodzi się na przyjęcie
Chrystusa do swojego serca.
Spoglądajcie w dal – zachęca Franciszek wspólnoty. Misja Chrystusa nie kończy się na teraźniejszości. On pragnie, aby przyszłość była
coraz lepsza. Kreatywnie i z wyobraźnią członkowie wspólnot muszą
patrzeć na to, co przed nimi. Aktualne wyzwania należy realizować,
a pojawiające się trudności wykorzystywać w duchu polepszenia
przyszłości. Franciszek, dodając otuchy, wskazuje, jak wiele zależy
od współczesnej działalności ludzi Kościoła. Świat potrzebuje ludzi
i ich posługi.60 To, jakie drogi człowiek wybierze, takie cele będzie
realizować. Poznanie siebie pozwoli odkryć własne powołanie. Zaś
styl życia we wspólnocie, w duchu służby bezinteresownej i solidarnej,
jest potwierdzeniem kroczenia za światłem Pana do Jego wiecznej
Ojczyzny.61
Zakończenie
W przemówieniach Franciszka, kierowanych szczególnie podczas
spotkań z różnymi ruchami, wspólnotami, instytutami czy stowarzyszeniami, a także z okazji dni ruchów, nowych wspólnot i stowarzyszeń kościelnych, wyraźnie wybrzmiewa jego troska o dobro i rozwój
tych wspólnot. Papież chciałby, aby stawały się one coraz lepszymi
przekazicielami wiary Chrystusowej. Widać wielką wdzięczność papieża za działalność ruchów. Jak sam mówi, potrzeby ludu Bożego
są bardzo wielkie, a wkład wspólnot w realizację tych potrzeb jest
potężny. Pięknym w oczach Franciszka jest przykład wiary i zaangażowanie w realizację konkretnych charyzmatów wspólnot, do których
decydują się należeć konkretni głosiciele słowa Bożego.
59 Por. A. Siemieniewski, Młodzież Franciszka…, art. cyt., s. 238; zob. Franciszek,
Od kultury wykluczenia do kultury spotkania. Spotkanie z członkami Apostolskiego
Ruchu Niewidomych i Małej Misji, OsRomPol 2014, nr 3–4, s. 41.
60 Por. K. Parzych-Blakiewicz, Radość chrześcijańska jako cnota…, art. cyt., s. 101;
zob. P. Drożdżewicz, Misyjne przeobrażenie Kościoła…, art. cyt., s. 30.
61 Por. Franciszek, Nowy humanizm pracy. Przemówienie do członków Chrześcijańskiego Ruchu Pracowników, OsRomPol 2016, nr 2, s. 18.
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Papież wszelkie działalności wspólnot czy ruchów ukierunkowuje
w stronę ewangelizacji. Kościół nie potrzebuje wspólnot skupionych
tylko na sobie. Potrzebne są wspólnoty realizujące misyjnie swój
charyzmat. Ewangelizacja to przecież zadanie, którego skutki będą
warunkowały zbawienie. Charyzmat ewangelizacyjny ma być życiem
konkretnej wspólnoty, a nie tylko spisany i oprawiony w ramkę. To
on ma pomagać członkom wspólnot do tworzenia Kościoła wychodzącego w stronę potrzeb drugiego człowieka.
To wyjątkowe misyjne podejście Franciszka jest swego rodzaju nowością, dokonuje on ożywienia Kościoła. Wskazywanie na ciągłe wychodzenie, niezależnie od trudności, jest przesłaniem trudnym. Nie każdy jest
gotowy ponieść rany dla powodzenia swojej misji. Taka postawa wymaga
odwagi i prawdziwego zaangażowania. Ale właśnie do tego Franciszek
zachęca członków wspólnot kościelnych. Woli aby oni byli poobijani
przez swoją działalność misyjną, niż chorzy przez brak aktywności.
Nauczanie papieża kierowane do ruchów i wspólnot kościelnych
jest konkretne i wymagające. Papież wskazuje ludziom ich misje
i daje konkretne wskazania jak je realizować w duchu chrześcijańskiej ewangelizacji. Podkreślanie przez Franciszka ważności i szczególności konkretnej misji, wynikającej z konkretnego charyzmatu,
dodaje ludziom sił do właściwej realizacji swego zadania na ziemi.
Mając wsparcie i zachętę do działania od Głowy Kościoła, realizacja
trudnych zadań przychodzi łatwiej.
Streszczenie
Niniejszy artykuł przybliża zalecenia papieża Franciszka odnośnie do życia
i działalności ruchów i wspólnot kościelnych. W celu znalezienia istotnych
informacji na ten temat, sięgnięto do przemówień Ojca Świętego kierowanych do tych społeczności. W pierwszej części artykułu przedstawiono
zasady działania wspólnot wg Franciszka. Dalej opisano sposób życia osób
będących we wspólnotach, o jakich mówi papież. Istotną częścią artykułu
jest opis ewangelizacyjnego zaangażowania wspólnot, które Franciszek
wymienia jako podstawowe zadanie. W zakończeniu przywołano wskazania
papieża na przyszłość, by jeszcze bardziej zaaktywizować działalność tych
ruchów i wspólnot.
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Summary
This article attempts to present Pope Francis’ recommendations regarding
the life and the activity of movements and ecclesial communities. It is important to reached to Holy Father’s speeches addressed to these communities to
find relevant information on the subject. The first part of the article presents
the principles of the communities according to Francis. Next, the way of
life of people in the communities that the Pope speaks about is described.
An important part of the article is also a description of the evangelizing
involvement of communities, which Francis mentions as the basic task. The
conclusion includes the Pope’s reflections and ideas for the future, which
he directs to active movements and communities.
Słowa kluczowe: ruch, wspólnota, papież, Franciszek, misja, działalność
Keywords: movement, community, pope, Francis, mission, activity
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Pięćdziesiąt lat działalności Papieskiej Rady
„Iustitia et Pax”. Próba bilansu
Fifty years of activity of the Pontifical Council “Iustitia et Pax”.
Evaluation Attempt

Wprowadzenie
W dniu 1 stycznia 2017 r., po pięćdziesięciu latach istnienia, zakończyła działalność Papieska Rada Iustitia et Pax. Została powołana do
istnienia przez papieża Pawła VI w 1967 r. jako tymczasowa Papieska
Komisja Studiów. Ważnymi datami w jej historii okazały się: rok 1976,
gdy Komisja została ostatecznie zreorganizowana oraz umocowana
prawnie, a także rok 1988, kiedy – w związku z reformą Kurii Rzymskiej – Komisja została podniesiona do rangi Rady. Kres działalności
omawianej instytucji związany jest z decyzją papieża Franciszka
o przeniesieniu jej kompetencji do nowo powołanej Dykasterii ds. Popierania Integralnego Rozwoju Człowieka.
Celem niniejszego opracowania będzie przedstawienie działalności Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju w latach 1967–2017.1
1	Autor niniejszego opracowania z przyczyn pragmatycznych będzie używał
terminu „Komisja/Rada” lub zwyczajowo przyjętej nazwy Iustitia et Pax w odniesieniu do całego okresu istnienia omawianej instytucji, mając świadomość, że
nosiła ona różne nazwy i posiadała odmienny status prawny w poszczególnych
okresach, tj: w latach 1967–76 funkcjonowała jako tymczasowa Papieska Komisja
Studiów Sprawiedliwość i Pokój, 1976–88 jako Papieska Komisja Sprawiedliwość
i Pokój, 1988–2017 jako Papieska Rada Sprawiedliwości i Pokoju. Wydaje się jednak,
że skoro Rada była jakoby naturalną spadkobierczynią dorobku i kontynuatorką
prac Komisji erygowanej w 1967 r. i kolejno reorganizowanej w 1976 i 1988 r. można
dokonać syntetycznej oceny całego okresu pięćdziesięciolecia.
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Omówione zostaną: geneza jej powstania, zarys historyczny, status
w strukturze Kurii Rzymskiej, organizacja oraz cele i zadania. Szczególnej uwadze zostaną poddane kierunki działania Rady poparte
przeglądem i krótką analizą publikowanych przez nią dokumentów.
Autor niniejszego opracowania będzie starał się odpowiedzieć na
pytanie: czy działalność Komisji/Rady spełniła pokładane w niej
nadzieje.
Geneza i rys historyczno-prawny
Przyczyn erygowania omawianej instytucji należy poszukiwać w postanowieniach II Soboru Watykańskiego. Duch aggiornamento, który
nie ominął przestrzeni relacji Kościoła ze współczesną cywilizacją,
skierował uwagę Ojców soborowych na kwestię międzynarodowej
aktywności chrześcijan. Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes (dalej: GS) położyła szczególny
nacisk na działania zespołowe chrześcijan, zmierzające do budowania
wspólnoty narodów w pokoju i braterstwie. Według soborowego
dokumentu właściwym miejscem dla wzmiankowanej aktywności
są międzynarodowe stowarzyszenia katolickie – odpowiednio koordynowane, wyposażone w środki materialne oraz zasoby intelektualne. Stowarzyszenia takie miałyby się przyczyniać do „wyrabiania
uniwersalizmu w sposobie myślenia” oraz do „wyrobienia ducha
prawdziwie powszechnej solidarności i odpowiedzialności” (GS 90).
Dla pobudzenia inicjatywy katolików w sferze współpracy między narodami Ojcowie soborowi sformułowali następującą sugestię: „Mając
na względzie ogrom utrapień, które dziś jeszcze dręczą większą część
rodu ludzkiego, i chcąc wspierać wszędzie sprawiedliwość, a zarazem
miłość Chrystusową względem ubogich, Sobór uważa za rzecz bardzo
wskazaną utworzenie jakiejś organizacji w Kościele powszechnym,
której zadaniem byłoby pobudzać społeczność katolicką do popierania rozwoju krajów cierpiących niedostatek oraz sprawiedliwości
społecznej między narodami” (GS 90).
Aby dobrze zrozumieć, dlaczego taki postulat w ogóle się pojawił, należy wrócić do początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Jak
wskazuje Angelo Cairati, to publikowane wtedy przez Jana XXIII
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encykliki Mater et magistra (1961) oraz Pacem in terris (1963) stały
się podstawą do odnowionego spojrzenia na świat, a jednocześnie
zachętą do autentycznej i serdecznej współpracy w łonie Kościoła,
która zmierzać miała ku rozwiązywaniu problemów związanych
z rozwojem, sprawiedliwością i powszechnym pokojem.2
W odpowiedzi na propozycję Soboru, papież Paweł VI powołał
specjalne zespoły w celu przygotowania koncepcji ustanowienia
organu, który uczynić miał zadość sugestii wynikającej z Gaudium
et Spes. Trzon wspomnianych zespołów tworzyli członkowie tzw.
grupy cospiratori, która w czasie Soboru lobbowała za umieszczeniem
zapisu artykułu 90. w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele. Wśród
członków tej grupy wymienia się m.in. świeckiego Amerykanina
Jamesa J. Norrisa (1907–1976), brytyjską ekonomistkę Barbarę Ward
(1914–1981), ówczesnego przełożonego generalnego St. Joseph’s
Missionary Society z Mill Hill Geralda Mahona (1922–1992),
amerykańskiego demografa i ekonomistę ojca Arthura McCormaca
(zm. 1993) – nazywanego powszechnie „the most knowledgeable
man on the subject of population in the Catholic Church” –
oraz amerykańskiego pisarza Josepha Gremilliona (1919–1994).
Intelektualnego wsparcia zespołowi w czasie trwania Soboru udzielał
francuski teolog i socjolog Louis-Joseph Lebret (1897–1966).3
Grupa ta musiała zmierzyć się przede wszystkim z trzema problemami: (1) poglądem, że sprawy sprawiedliwości i pokoju są problemami ludzi świeckich i powinny być rozpatrywane w ramach działań
Komisji ds. Świeckich – w odpowiedzi cospiratori rozwinęli argumentację przypisującą odpowiedzialność za społeczną misję Kościoła
2	Zob. A. Cairati, Giustizia e pace si baceranno (Sal 85,11). Il Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace e la dottrina sociale della Chiesa, Città del Vaticano 2009,
s. 92.
3 Szerzej na temat zespołów roboczych oraz o przesłankach teologicznych powołania
Komisji pisze w swojej dysertacji doktorskiej Andrew Small (The Catholic University
of America), Zob. A. Small, The Theological Justification for the Establishment of
the Pontifical Commission for Justice and Peace (Iustitia et Pax), Washington DC
2010, https://islandora.wrlc.org/islandora/object/etd%3A6/datastream/PDF/view
[dostęp: 10.12.2017 r.].
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całemu Ludowi Bożemu; (2) zaleceniem podjęcia współpracy ekumenicznej w obszarze wysiłków na rzecz sprawiedliwości, przezwyciężenia ubóstwa i wspierania pokoju – uznano, że społeczna misja
Kościoła stwarza odpowiednie pole dla ekumenizmu; (3) pozornej
sprzeczności między niesieniem pomocy charytatywnej i humanitarnej (tradycyjnej działalności Kościoła), a zlikwidowaniem prawdziwych przyczyn ubóstwa i nierówności na świecie – zaproponowano
tu wdrożenie nowego sposobu myślenia o etyce rozwoju.4
7 lipca 1966 r. utworzono tymczasową Komisję, której powierzono kontynuację prac powołanych po Soborze zespołów (wstęp do
Catholicam Christi Ecclesiam, dalej: CCE). Owocem tych prac było
ustanowienie 6 stycznia 1967 r., na mocy motu proprio Pawła VI
Catholicam Christi Ecclesiam, dwóch oddzielnych instytucji, posiadających jednak wspólne kierownictwo: Rady Świeckich (Consilium de
Laicis) i Papieskiej Komisji Studiów Sprawiedliwość i Pokój (Pontificia
Commissio Studiosorum a Iustitia et Pace). Na czele obu z nich stać
miał przewodniczący (kardynał) oraz wiceprzewodniczący (biskup),
których kadencja wygasać miała po upływie pięciu lat, z możliwością
powtórnego wyboru (CCE III.1,2,6). Każda z instytucji posiadać miała
jednak osobny Sekretariat (CCE III.3). Członkowie i konsultorzy
wchodzący w skład Rady i Komisji wybierani mieli być „w odpowiedni sposób”, a ich nominacja została zarezerwowana dla Stolicy
Apostolskiej (CCE III.5). Oba organy powołane zostały na okres
pięcioletniego eksperymentu, który służyć miał obserwacji, a w konsekwencji ewentualnemu przeredagowaniu celów i przebudowaniu
organizacji (CCE III.7).
Jak się później okazało pięcioletni okres eksperymentu został przedłużony o kolejne pięciolecie. W tym czasie Komisja przestudiowała
precyzyjnie Gaudium et Spes oraz inne dokumenty Kościoła. Dzięki
m.in. tym działaniom głos Kościoła w odniesieniu do prawdziwej
sprawiedliwości i prawdziwego pokoju stał się słyszalny w społeczeństwie (wstęp do Iustitiam et Pacem, dalej: IEP). Paweł VI uznając, że
sprawy, którymi zajmuje się Komisja są bardzo złożone i często wiążą
4	Zob. tamże, s. 275–276.
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się z innymi problemami postanowił doprecyzować zakres jej zadań.
W tym celu na mocy motu proprio Iustitiam et Pacem z 10 grudnia
1976 r. dokonał reorganizacji jej pracy. Komisja została oddzielona od
Rady Świeckich, otrzymując swoją własną strukturę organizacyjną.
Na jej czele stać miał kardynał przewodniczący, którego – przez okres
pięcioletniej kadencji – wspierać mieli sekretarz oraz podsekretarz.
Skład zespołu konsultorów – wybieranych pośród kompetentnych
osób duchownych i świeckich – ustalać miał sam papież (IEP III).
Dokument papieski zakładał, że członkowie Komisji mieli spotykać
się na zwoływanym co roku posiedzeniu generalnym, podczas którego
dzielić się powinni swoimi refleksjami i doświadczeniem duszpasterskim przyczyniając się w ten sposób do opracowania planu pracy
Komisji (IEP IV). Jak zauważa Jan Dyduch w nowej nazwie Komisji
pominięte zostało określenie „Studiosorum”. Dyduch wskazuje na
dwa powody zaistnienia takiej sytuacji. Po pierwsze, może to być wynikiem zabiegu umotywowanego względami praktycznymi – w celu
skrócenia nazwy, tym bardziej, że we wcześniejszych dokumentach
pomijano już to słowo. Po drugie, pominięcia takiego dokonano
celowo, aby podkreślić, że odnowiona Komisja nie jest wyłącznie
organem doradczo-informacyjno-badawczym, ale posiada również
inne uprawnienia, np. Wykonawcze.5 Nie można pominąć faktu, że
zreformowana Komisja miała stanowić organ fachowy w zakresie
tematyki dotyczącej pokoju i sprawiedliwości. Mimo, iż skład członków Komisji autorytatywnie ustalał sam papież – bez konieczności
zachowania reprezentatywności, oczywistym wydawało się jednak, iż
dobór specjalistów w danej dziedzinie będzie dokonywany w sposób
umożliwiający usłyszenie głosów z różnych stron świata oraz z różnych stanów społecznych.6 Świadczyć może o tym liczba oraz różnorodność tematyczna dokumentów publikowanych przez Komisję.
Kolejna reorganizacja pracy przedstawianej instytucji nastąpiła
w związku z publikacją przez Jana Pawła II Konstytucji apostolskiej
5	Zob. J. Dyduch, Papieska Rada Świeckich i Papieska Komisja Iustitia et Pax,
„Prawo Kanoniczne” 1982, nr 1–2, s. 213.
6 Por. tamże, s. 214.
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Pastor Bonus (dalej: PB) w dniu 28 czerwca 1988 r. Na mocy tego
dokumentu ustanowiono Papieską Radę Sprawiedliwości i Pokoju
(Pontificium Consilium de Iustitia et Pace) – naturalną kontynuatorkę
Komisji. Konstytucja w sposób bardziej syntetyczny ukazała cele
i zadania nowej Rady (PB 142,143), wiążąc jej pracę bezpośrednio
z Sekretariatem Stanu (PB 144).
Ostatnim ważnym wydarzeniem było przejęcie kompetencji Papieskiej Rady Sprawiedliwości i Pokoju oraz kompetencji Rad Cor Unum,
ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia na mocy motu proprio Humanam progressionem
papieża Franciszka z 17 sierpnia 2016 r. przez Dykasterię ds. Popierania
Integralnego Rozwoju Człowieka (Dicasterium ad Integram Humanam Progressionem fovendam). Nowo powołany organ rozpoczął
swoją pracę w trybie eksperymentalnym 1 stycznia 2017 r.
Status prawny i struktura organizacyjna
W początkowym okresie istnienia Komisji jej status – jako organu
ogólnokościelnego, utworzonego w wyniku soborowych rekomendacji – określało motu proprio Catholicam Christi Ecclesiam. Zaznacza
to Konstytucja apostolska Regimini Ecclesiae Universae (dalej: REU)
z 1968 r. (REU 103), która wymienia Komisję Studiów Sprawiedliwość i Pokój wraz z Radą Świeckich odpowiednio po Papieskim
Sekretariacie Stanu i Radzie dla Międzynarodowych Spraw Kościelnych, Kongregacjach i Sekretariatach, a tuż przed Trybunałami
i Urzędami. Mimo, że artykuł 90. Gaudium et Spes nie precyzował,
iż nowy organizm ma stać się częścią Kurii Rzymskiej (miała to być
„jakaś organizacja w Kościele powszechnym”), to członkowie zespołu
roboczego przygotowującego powstanie tegoż organu lobbowali za
takim stanem rzeczy. Tego rodzaju postulaty – szczególnie w czasie
posoborowego otwarcia, charakteryzującego się decentralizacją czy
zwiększeniem udziału świeckich w życiu Kościoła – zmierzające
do umieszczenia nowego organizmu w kojarzącej się z biurokracją
i tłamszeniem śmiałych inicjatyw Kurii Rzymskiej, mogą wydawać
się osobliwe. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że taki stan rzeczy
wynikał ze świadomości wśród cospiratori znaczenia tradycyjnych
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ram pracy i działania Kościoła instytucjonalnego w jasno określonej strukturze. Autorytet instytucjonalny, ale także moralny Kurii
Rzymskiej, rozległość jej powiązań i wpływ na struktury Kościołów
lokalnych były niebagatelne.7 Wydaje się więc oczywistym, że tylko
umieszczenie nowego organizmu w strukturach rzymskich mogło
zagwarantować to, iż jego głos stałby się słyszalny i respektowany.
Andrew Small ocenia wprost, że obok uzyskania dla nowej organizacji
niezależności, wolności działania i sprawności, zdobycie maksymalnego poziomu wpływów w Kościele stanowiło cel zasadniczy.8
Ostatecznie Papieska Komisja, w skład której wchodziło szesnastu
członków i trzynastu konsultorów, została powołana jako urząd (ministerium) Stolicy Apostolskiej.9 Połowę członków stanowili świeccy,
natomiast przeważającą część konsultorów stanowili duchowni.10
W okresie 1967–1972 w ramach Komisji utworzono pięć zespołów
roboczych – Komitetów – których pracy podporządkowano określoną
i zawężoną tematykę11:
• I – Komitet dla Rozważań Teologicznych i Nauczania
Społecznego;
• II – Komitet Międzynarodowej Współpracy dla Rozwoju;
• III – Komitet Pokoju i Wspólnoty Międzynarodowej;
• IV – Komitet Współpracy Ekumenicznej12;
• V – Komitet Promocji Człowieka.

7 Por. A. Small, The Theological Justification for the Establishment..., dz. cyt.,
s. 355–358.
8	Zob. tamże, s. 355.
9	Zob. E. Sztafrowski, Kuria Rzymska, Warszawa 1981, s. 134.
10	Zob. J. Dyduch, Papieska Rada Świeckich i Papieska Komisja Iustitia et Pax...,
art. cyt. s. 211.
11	Zob. tamże, s. 212.
12	Zawiązał on współpracę ekumeniczną z Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi, podjął również dialog z innymi religiami. W ramach tej współpracy wraz
ze Światową Radą Kościołów uformowany został Wspólny Komitet dla Problemów
Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX). Zob. SODEPAX, w: New Catholic
Encyclopedia, t. 13, Washington D.C. 2003, k. 296.
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Wymienione Komitety nadały kierunek pracom Komisji na kolejne lata.
Po ustaleniu nowej struktury i uzyskaniu w 1976 r. niezależności Komisja, stanowiąc osobny organ (urząd – posługę Stolicy Apostolskiej – IEP I), została powiązana z Sekretariatem Stanu. To po
uprzednim porozumieniu z nim Komisja miała podejmować wszelkie
inicjatywy i deklaracje związane z realizacją swoich zadań (IEP II.6).
W 1988 r. Komisja została podniesiona do rangi Rady o kompetencjach w obszarze studiowania i promocji.13 W dalszym ciągu
utrzymano powiązanie Rady z Sekretariatem Stanu. Na uwagę zasługuje fakt, że jej skład został poszerzony o liczne grono kardynałów. W ostatnim okresie działania Rady w jej gremium zasiadało
obok kardynała-przewodniczącego trzydziestu trzech członków
(14 kardynałów, 1 patriarcha, 7 biskupów i arcybiskupów, 10 świeckich i 1 duchowny) oraz piętnastu konsultorów (8 świeckich
i 7 duchownych).14
Jak już wspomniano na czele Komisji/Rady stać miał kardynał-przewodniczący. W ciągu pięćdziesięcioletniej historii funkcję przewodniczącego pełnili odpowiednio kardynałowie:
• Maurice Roy (od 6.01.1967 r. do rezygnacji 15.12.1976 r.);
• Bernardin Gantin (od 15.12.1976 r. do rezygnacji 8.04.1984 r.);
• Roger Marie Élie Etchegaray (od 8.04.1984 do przejścia na
emeryturę 24.06.1998 r.);
• François-Xavier Nguyên Van Thuán (od 24.06.1998 do śmierci
16.09.2002 r.);
• Renato Raffaele Martino (od 1.10.2002 do przejścia na emeryturę 24.10.2009 r.);
• Peter Kodwo Appiah Turkson (od 24.10.2009 do zakończenia
prac Rady 1.01.2017 r.).

13 Por. F. Lempa, Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim,
Białystok 2013, s. 110.
14	Zob. www.iustitiaetpax.va/content/giustiziaepace/en/struttura/membri-consutori.
html [dostęp: 08.12.2017 r.].
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Cele i zadania
Paweł VI w Catholicam Christi Ecclesiam postawił Komisji za cel „rozbudzanie pełnej świadomości wśród całego ludu Bożego odnośnie do
zadania powierzonego mu przez dzisiejsze czasy. A więc popieranie
postępu krajów uboższych, zaprowadzanie sprawiedliwości społecznej
między narodami, świadczenie pomocy krajom mniej rozwiniętym,
by w ten sposób same swoimi siłami mogły sobie zaradzić” (CCE II).
Podobnie cel Komisji formułuje późniejszy dokument, tj. Iustitiam
et Pacem, precyzując, że owe „pobudzenie ludu Bożego” poparte
ma być pogłębieniem (doktrynalnym, duszpasterskim, apostolskim)
problemów związanych ze sprawiedliwością i pokojem (IEP I, w CCE
ten punkt umieszczony został w katalogu zadań – CCE II.2). Pewnym
novum jest wpisanie w cel ukierunkowania na promocję człowieka,
jego godności, pokoju oraz praw człowieka. Bardziej ogólnikowo
cele Rady opisuje Pastor Bonus: otóż Rada „dąży do tego, aby idea
sprawiedliwości i pokoju była urzeczywistniona w świecie zgodnie
z Ewangelią oraz nauką społeczną Kościoła” (PB 142).
Osiągnięciu celów podporządkowany został zespół zadań, których katalog prezentuje Catholicam Christi Ecclesiam, a uszczegóławia Iustitiam et Pacem. Generalnie przedstawione zadania można
przyporządkować do trzech kategorii: (1) gromadzenia danych i ich
analizowania; (2) prezentowania wyników badań w ramach szeroko
pojętej współpracy; (3) reagowania na przypadki zachowań sprzecznych z przyjętymi przez Urząd Nauczycielski Kościoła normami.
Jak można zauważyć, zaprezentowany katalog zadań wpisuje się
w paradygmat Josefa-Léona kard. Cardijna (1882–1967) „widzieć-oceniać-działać”. Istotnie, w pierwszym kroku (widzieć) papieskie
wytyczne kierują prace Komisji ku zbieraniu wyników badań różnych
nauk szczegółowych. Analizie będą poddawane osiągnięcia naukowe
takich dyscyplin jak ekonomia, socjologia, prakseologia czy pedagogika. W kroku drugim (oceniać), po postawieniu diagnozy następuje
refleksja przeprowadzona w świetle nauki teologicznej. Krok trzeci
(działać) zmierzał będzie ku prezentacji wyników i ich praktycznemu
wykorzystaniu – w tym przypadku działania służyć mają duszpasterstwu i posłudze apostolskiej. To na tym etapie rozbrzmiewać
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będzie głos Kościoła solidarnego z pokrzywdzonymi, głos przeciw
niesprawiedliwości i gwałceniu praw człowieka.
Zmieniająca się rzeczywistość społeczna lat osiemdziesiątych
XX wieku doprowadziła do przeredagowania niektórych zadań Komisji. Zobrazowały to przepisy konstytucji apostolskiej Pastor Bonus.15
Po pierwsze, Rada „pogłębia naukę społeczną Kościoła, angażuje
się w jej rozpowszechnianie oraz wprowadzanie w życie jednostek
oraz społeczności, szczególnie w relacji między pracownikiem a pracodawcą, aby bardziej przenikał ich duch Ewangelii” (PB 143.1). Jak
widać przesunięto tutaj punkt ciężkości z kwestii relacji „kraje rozwinięte – kraje rozwijające się” ku relacji „pracownik – pracodawca”.16
Wydaje się, że taki zabieg motywowany był uwspółcześnieniem zakresu zadań Rady17, a także bliski nauczaniu społecznemu ówczesnego papieża Jana Pawła II18.
Kolejno Rada „gromadzi informacje i rezultaty badań w zakresie
sprawiedliwości i pokoju, postępu ludów oraz łamania praw człowieka.
15	Zwrócić należy tutaj uwagę na bardziej syntetyczny zapis zadań. Oczywiście taki
zabieg może wynikać z charakteru dokumentu jakim jest konstytucja apostolska.
Po wtóre, taki ogólny zapis nie zamyka katalogu zadań Rady, pozwala na pewną
elastyczność i otwartość na nowe zagadnienia.
16 Kwestia relacji „kraje rozwinięte – kraje rozwijające się” uwypuklona została
w przedstawionym już celu działania Komisji podanym przez Catholicam Christi
Ecclesiam i Iustitiam et Pacem.
17	Zastanowić należy się czy takie przesunięcie akcentów nie było związane
z kompromitacją programów pomocowych – szczególnie tych realizowanych
w ramach ONZ; narastającą konkurencją w „niesieniu pomocy”, czyli faktycznemu
rozgrywaniu tzw. krajów trzeciego świata przez rywalizujące ze sobą wówczas bloki
państw (USA vs. ZSRR). Nie bez znaczenia wydaje się być również krytyka systemu
pomocowego wygłoszona przez przedstawicieli świata ekonomii, szczególnie tych
prezentujących podejście liberalne (np. Peter Thomas Bauer).
18 Warto zaznaczyć, że reforma prac Komisji nastąpiła po publikacji encykliki
poruszającej problematykę pracy – Laborem exercens (1981). Wskazuje się, że poglądy
Jana Pawła II tam wyrażone należą do jego najbardziej oryginalnych w zakresie
ekonomii, m.in. na temat wyodrębnienia podmiotowego i przedmiotowego wymiaru
pracy, czy wskazania pierwszeństwa „pracy” przed „kapitałem”. Zob. M. Bochenek,
Jan Paweł II wobec kluczowych kwestii pracy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici,
Ekonomia” 2012, nr 1, s. 20.
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Ocenia je i dzieli się wnioskami z zainteresowanymi konferencjami
biskupów. Promuje działalność międzynarodowych stowarzyszeń
katolickich oraz innych organizacji pozakościelnych (także niekatolickich), które mają na uwadze urzeczywistnienie sprawiedliwości
i pokoju na świecie”. W punkcie tym wśród odbiorców wniosków
prac Rady wyraźnie wyróżniono konferencje episkopatów – może
się to wiązać z tendencją powstawania „Komisji krajowych Iustitia
et Pax” współpracujących z lokalnymi episkopatami. Taka praktyka
przed publikacją Pastor Bonus cieszyła się dość dużą popularnością.
Ocenia się, że w połowie lat osiemdziesiątych pracowały 72 komisje
krajowe (w tym komisja polska – jedyna w krajach socjalistycznych),
które spotykały się na periodycznych konferencjach wspólnych.19 Po
reformie komisje krajowe kontynuowały swoje prace.
Po trzecie, Rada „stara się budować świadomość narodów na temat
obowiązku budowania pokoju, szczególnie przy okazji obchodów
Światowego Dnia Pokoju”. Dzień ten obchodzony jest corocznie od
1968 r. w dniu 1 stycznia. Z tej okazji wydawane są papieskie orędzia
wskazujące na to, w jaki sposób winien być kształtowany prawdziwy
pokój.
Kierunki działania
Zwrócić należy uwagę, że prace Komisji/Rady nie przebiegały w doktrynalnej próżni. W czasie pięćdziesięcioletniego okresu jej istnienia
ukazujące się kolejno encykliki społeczne odciskały swoje piętno
na refleksji przezeń podejmowanej. Wskazuje się, że dyrektywą dla
działania Komisji stały się zalecenia zaprezentowane w encyklice
Pawła VI Populorum progressio.20 Świadczyć o tym ma m.in. zbieżność dat owych ważnych wydarzeń: powołania Komisji (6.01.1967 r.)
oraz publikacji encykliki (26.03.1967 r.). Wprost o Komisji encyklika
19 Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, Warszawa 1985, s. 335.
20 Wspomina o tym m.in. Dyduch w przytaczanym już artykule: J. Dyduch, Papieska Rada Świeckich i Papieska Komisja Iustitia et Pax, dz. cyt., s. 215. Cairati dla
Populorum progressio używa określenia „magna charta della PCIP”, Zob. A. Cairati,
Giustizia e pace si baceranno…, dz. cyt., s. 112.
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wspomina w punkcie 5, pisząc m.in., że otrzymała ona w zawołaniu
„Sprawiedliwość i Pokój” – zarówno nazwę, jak i program. Kolejnym ważnym dokumentem ukierunkowującym prace Komisji stał
się list apostolski Pawła VI Octogesima adveniens (dalej: OA) ogłoszony w osiemdziesiątą rocznicę wydania encykliki Rerum novarum
(15.05.1971 r.). Został zaadresowany bezpośrednio do ówczesnego
przewodniczącego Komisji Maurice’a kard. Roy’a.
Pierwszy z przytoczonych dokumentów, jak zaznacza Czesław
Strzeszewski, miał charakter zdecydowanie pastoralny.21 Ponieważ
człowiek współczesny – zdaniem Strzeszewskiego – szuka konkretów,
a nie teorii, nie chce poddawać się nakazom, jeśli nie jest przekonany
o ich słuszności, a równocześnie z wygody szuka już gotowych formuł,
to pociągające wydają mu się proste doktryny.22 To ukierunkowanie
na praxis, charakteryzujące się odejściem od typowych dla poprzednich encyklik społecznych ogólników miało wyznaczyć pole katolikom do konkretnych akcji społecznych. Jednak, jak wskazuje Maciej
Zięba, późniejsza praktyka zweryfikowała wiele proponowanych
przez Pawła VI recept.23 Populorum progressio skupiała się przede
wszystkim na dwóch problemach: (1) integralnego rozwoju (kwestia
nadmiernego rozwoju jednych ludzi i narodów oraz niedorozwoju
innych; zachęta do podjęcia działań przez kraje ubogie); (2) usuwaniu
niesprawiedliwości międzynarodowej (udzielenie pomocy przez kraje
bogate – ubogim). Sprawa rozwoju postawiona w encyklice będzie
punktem odniesienia w okresie prac Komisji.
W Octogesima adveniens papież znowu przypomina o problemie
nierównego rozwoju, pisząc: „Istnieją poważne różnice w rozwoju
ekonomicznym, kulturalnym i politycznym narodów: obok krajów
wysoko uprzemysłowionych istnieją kraje w stadium rolniczym; obok
21	Zob. Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, dz. cyt., s. 309.
22	Zob. tamże.
23	Zięba wskazuje nie tylko na nieskuteczność rozwiązań proponowanych przez
Populorum progressio, ale zarzuca jej również brak realizmu, przenoszenie rozważań na poziom abstrakcji oraz silne hipostazowanie takich słów jak „rozwój” czy
„kraj”. Zob. M. Zięba, Papieska ekonomia. Kościół – rynek – demokracja, Kraków
2016, s. 68.
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krajów cieszących się dobrobytem inne cierpią nędzę; obok ludów
o wysokim poziomie kulturalnym inne usiłują dopiero zlikwidować
analfabetyzm. Wszędzie występuje dążenie do większej sprawiedliwości i pragnienie zabezpieczenia pokoju przez wzajemne poszanowanie
ludzi i narodów” (OA 2). W odniesieniu do rozwoju oraz powiązanych
z nią kwestii sprawiedliwości i pokoju papież wspomina m.in. o urbanizacji, pozycji kobiet, dyskryminacji, emigracji, rozwiązaniach
maltuzjańskich, środkach komunikacji społecznej oraz ekologii.
Chrześcijanin wezwany jest do zaangażowania się w rozwiązanie
przedstawionych problemów, zostaje on zaproszony przez Kościół
do dwojakiego zadania: „ożywiania i odnawiania struktur po to, by
je rozwijać i dostosowywać do prawdziwych potrzeb współczesnych”
(OA 50). Jakie ma być więc w tym wszystkim zadanie Komisji? Wydaje
się, że powinno ono wpisywać się w wezwanie z punktu 48 Octogesima adveniens: „oświecać ludzi, by pomóc im odkryć prawdę i wybrać drogę wśród różnych doktryn, oddziałujących na chrześcijan,
a także szerzyć moc Ewangelii oraz troszczyć się o skuteczną służbę
ludziom”. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak z tego zadania wywiązała
się Iustitia et Pax, należy przyjrzeć się szeregowi dokumentów przez
nią publikowanych.
Rezultaty prac Komisji/Rady zostały podane do wiadomości m.in.
w następujących dokumentach24:
• The Church and the Human Rights (1974) – podano tutaj katalog praw człowieka (zbliżony do tego z Pacem in terris),
doprecyzowując jednak niektóre z nich.

24	Z przyczyn praktycznych autor niniejszego artykułu prezentuje wyłącznie listę
opublikowanych przez Komisję/Radę dokumentów z krótkim opisem. Przeglądu
dokonano w oparciu o stronę internetową Rady, przytaczając angielskie brzmienie
tytułów każdego z dokumentów (z wyjątkiem La Santa Sede e il disarmo generale –
niedostępnego na oficjalnej stronie Rady). Wypada stwierdzić, że szersze omówienie
każdego z tych dokumentów domaga się osobnego opracowania. Teksty dokumentów
(jeśli nie zaznaczono inaczej) dostępne są na stronie internetowej: www.iustitiaetpax.
va/content/giustiziaepace/en/archivio/documenti.html [dostęp: 15.12.2017 r.].
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La Santa Sede e il disarmo generale (1976) – omówiono niebezpieczeństwo związane z wyścigiem zbrojeń i taktyką
odstraszania.25
The universal purpose of created things (1979) – dokument
wskazuje na niebezpieczeństwo konfliktów i marnotrawstwa
zasobów w obrębie polityki wykorzystania mórz i oceanów.
Self-Reliance: contare sulle proprie forze (1979) – przedstawia
znaczenie samodzielności (autonomii) narodów w realiach
gospodarczych, politycznych i kulturowych.
Struggle against racism (1978) – dokument omawia stanowisko
Kościoła dotyczące trzech aspektów: (1) kwestii moralnej i religijnej dot. równouprawnienia wszystkich ludzi; (2) zainteresowania inicjatywami zmierzającymi ku eliminacji wszelkich
przejawów dyskryminacji; (3) międzynarodowej aktywności
Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do działań różnych organizacji chrześcijańskich i niektórych chrześcijan.
At the service of the Human Community: an ethical approach to
the international debt question (1986) - odnosi się do problemu
zadłużenia międzynarodowego.
Social and Ethical Aspects of Economics (1991) – dokument
porusza kwestię relacji zachodzących między wartościami
etycznymi a rzeczywistością gospodarczą.
For a better distribution of Land (1997) – stanowisko pobudzać
ma świadomość problemów ludzkich, społecznych i etycznych związanych ze zjawiskiem koncentracji i marnotrawstwa
ziemi. Jest on swoistym wezwaniem do podjęcia „reformy
rolnej”.
Trade, Development and Fight against Poverty (1999) – opracowanie powstałe w wyniku refleksji po konferencji WTO
(Seattle 1999) nie stanowi formalnego dokumentu Rady. Jest
jednak źródłem cennych wskazówek dotyczących stanowiska
Kościoła w odniesieniu do polityki liberalizacji handlu w kontekście ubóstwa i marginalizacji krajów rozwijających się.

25 Polski tekst dokumentu w: „Chrześcijanin w Świecie” 1978, nr 3–4, s. 221–235.
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Note on the celebration of the World Day of Biological Diversity (2002) – jest to nota wydana na Międzynarodowy Dzień
Różnorodności Biologicznej, w której porusza się problemy
ekologiczne, gospodarcze i społeczne związane z ochroną lasów i gatunków biologicznie zagrożonych.
A Contribution of the delegation of the Holy See on the occasion
of the third World Water Forum (2003) – przedstawiono tutaj
stanowisko Stolicy Apostolskiej z okazji Światowego Forum
Wodnego. Zmodyfikowane wersje dokumentu opublikowano
z okazji ŚFW również w roku 2006 i 2009. W 2012 r. powstał
podobny tematycznie dokument Water, an essential element
for Life. A contribution to the Sixth World Water Forum.
Compendium of the Social Doctrine of the Church (2004) – najbardziej znany z dokumentów Rady - w sposób systematyczny
ukazuje podstawy nauki społecznej Kościoła26.
The Fight against Corruption (2006) – opracowanie zmierza
do wyjaśnienia tego, czym jest zjawisko korupcji, jak można
z nim walczyć i jaką rolę ma do odegrania tutaj Kościół.
Statement on behalf of the Holy See concerning the International Trade in Conventional Weapons (2006) – prezentuje
stanowisko Rady w sprawie handlu bronią konwencjonalną.
A New International Finance Pact. Note on Financing and
Development in view of the Conference promoted by the United
Nations General Assembly in Doha (2008) - dokument – wobec
wybuchu kryzysu gospodarczego – wyraża stanowisko Rady
w przeddzień konferencji ONZ w Doha na temat finansowania
rozwoju.
Vocation of the Business Leader: A Reflection (2012) - opracowanie ma stanowić swoiste vademecum dla przedsiębiorców,
ma być też podręcznikiem zaadresowanym do nauczycieli akademickich, pomocnym w procesie formacji oraz w nauczaniu.
Dokument zwraca uwagę na „powołanie” przedsiębiorców,

26	Zob. Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła,
Kielce 2005.
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którzy działają w różnorodnych i szeroko rozumianych instytucjach biznesowych27.
• Towards reforming the International Financial and Monetary
Systems in the context of global Public Authority (2011) – dokument wzywa do reformy systemu finansowego i monetarnego,
poprzedzonej głębokim rozeznaniem kulturowych i moralnych wartości leżących u fundamentów ludzkiego współżycia.
• Land and Food (2015) – zostaje podjęta tematyka związana
z ziemią, rolnictwem oraz głodem.
• Energy, Justice and Peace, a reflection on energy in the current context of development and environmental protection
(2016) – dokument traktuje o tym, jak zarządzanie energią
może przyczynić się do osiągnięcia integralnego, prawdziwego
i zrównoważonego rozwoju.
Jak widać zakres tematyczny przedstawionych dokumentów jest
dosyć szeroki. Generalnie można przyjąć, że sprowadza się ona do
trzech obszarów (oczywiście bez wyznaczania sztywnych granic zakresowych): (1) polityczno-społecznego (problem praw człowieka,
rasizmu i równouprawnienia, korupcji, handlu bronią i rozbrojenia);
(2) ekonomiczno-społecznego (problem kryzysów gospodarczych,
zadłużenia i wsparcia finansowego, handlu światowego, etyki gospodarowania); (3) ekologicznego (problem wykorzystania zasobów
naturalnych – wody, ziemi, lasów; kwestia energii). Analizowana
w podanych dokumentach tematyka miała przybliżać wiernych oraz
wszystkich zainteresowanych do właściwego rozeznania i poznania
stanowiska Kościoła w „palących” wówczas sprawach. Wydaje się, że
przyjęta przez Iustitia et Pax metoda odpowiadała wezwaniu Pawła
VI wyrażonemu w punkcie 48 Octogesima adveniens.
Zakończenie
Erygowanie Papieskiej Komisji Studiów Sprawiedliwość i Pokój stanowiło niejako odpowiedź na soborowe wezwanie do aggiornamento
27	Zob. Papieska Rada Iustitia et Pax, Powołanie lidera biznesu. Refleksja, Kraków
2012.
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w sferze relacji Kościół – świat. Organizm ten powołano, aby stał się
instrumentem dialogu, który z jednej strony miał pobudzać katolików
do działania, ale z drugiej miał służyć lepszemu zrozumieniu dynamicznej i coraz szybciej „pędzącej” rzeczywistości. Ponadto – wydaje
się, że zgodnie z intencją Pawła VI –miał się wsłuchiwać w głos narodów i społeczności, które do tej pory były marginalizowane. Należy
zastanowić się tutaj, czy faktycznie postawione Komisji w ten sposób
zadanie zostało zrealizowane. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw przyjrzeć się znaczącym – według autora niniejszego
artykułu – wyznacznikom owego aggiornamento.
Po pierwsze, należy przyjrzeć się temu, jak wielki wkład w prace
Komisji/Rady wnosili świeccy. Otóż w jej skład – w przeważającej
części – wchodziły osoby duchowne (w ostatnim okresie działalności stosunek ten wynosił 31:18), nie oznacza to, że świeccy nie mieli
wpływu na procesy decyzyjne, jednakowoż taki stan rzeczy może podsuwać myśl o niedocenieniu ich kompetencji. Wydaje się, że w przypadku Iustitia et Pax utrzymano zasady pracy typowe dla organizmów
składowych Kurii Rzymskiej: nauczanie, zalecenia i prerogatywy
płynęły więc z góry do dołu. O niewielkim wpływie ekspertów może
świadczyć jakość i czasem ekonomiczna (bez)zasadność niektórych
zaleceń wysuwanych przez Komisję/Radę28, szczególnie gdy chodzi
o początkowe lata jej istnienia. Ocena tego okresu z perspektywy czasu
może doprowadzić do wniosku, że kształt i charakter prezentowanych
wówczas rozwiązań związany był m.in. z bardzo zawężonym udziałem
ekspertów dobieranych według klucza ideologicznego.29 Surowość
tej oceny potęguje jeszcze fakt domniemania moralnego obowiązku
udzielania pomocy według prezentowanych zaleceń, a więc w spo28 Nie należy pomijać w tej analizie encykliki Populorum progressio sygnowanej
podpisem Pawła VI. Mieć na uwadze należy, iż encyklika ta po pierwsze powstała
w określonym „eksperckim” otoczeniu papieża; po drugie uznawana jest za magna
charta powstałej wówczas Komisji.
29 Na poparcie tej tezy należy przytoczyć przypadek ojca McCormaca, jednego
z pomysłodawców powołania Komisji, który od jej prac został odsunięty, gdy okazało się, że jego poglądy na kwestie przeludnienia i planowania rodziny odbiegają
od tych promowanych przez UNK.
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sób nieefektywny. Oczywiście, subiektywnie można stwierdzić, że
z biegiem lat poziom refleksji uległ jakościowej poprawie. Patrząc
w przyszłość, na działalność nowej Dykasterii ds. Służby Integralnemu
Rozwojowi Człowieka, należy mieć nadzieję, że jej praca wolna będzie
od niektórych mankamentów Iustitia et Pax, a sama dykasteria cechować się będzie kompetencją i profesjonalizmem. Jak pokazała historia,
wypracowywanie zaleceń – aby uniknąć kompromitacji – winno być
oparte na solidnych fundamentach naukowej refleksji, uwzględniającej
dorobek różnych dziedzin. I właśnie z tą kwestią wiąże się drugi wyznacznik wspomnianego aggiornamento. Należy pamiętać, że wezwanie Soboru do odnowienia jest ciągle aktualne. Trafne odczytywanie
znaków czasu wymaga nieustannego odświeżania wiedzy, bycia na
bieżąco z wynikami badań innych nauk. Właściwe działania powinny
charakteryzować się refleksem – podczas gdy pewne rozwiązania
się dezaktualizują, należy być gotowym na wypracowanie nowych,
bardziej odpowiadających współczesnym realiom. Nie chodzi tutaj
o jakiś rodzaj relatywizmu, czy dowolność w proponowaniu gotowych
recept. Prawdziwe aggiornamento charakteryzować winno się troską
o prawdę, poszanowaniem prawa naturalnego, zgodnością z Ewangelią. Uwspółcześnienie polegać ma, po pierwsze, na posługiwaniu
się komunikatywnym językiem, który dla ludzi jest zrozumiały, a po
drugie, na właściwym rozpoznaniu aktualnych „kwestii społecznych”.
Wydaje się, że Iustitia et Pax wywiązała się z tego zadania w sposób
nader zadowalający. Śledząc tematykę i chronologię wydawanych
dokumentów zauważyć można, że każda publikacja stanowiła odzew
na aktualne wówczas problemy – Komisja/Rada zabierała głos w czasie zimnej wojny, apartheidu, kryzysów finansowych, a w ostatnim
okresie działania dosyć często w sprawie kryzysu ekologicznego.
Dokonując bilansu działalności Iustitia et Pax należy powrócić do
pytania postawionego na początku niniejszego artykułu, a więc postarać
się odpowiedzieć na to, czy jej działalność spełniła pokładane w niej
nadzieje. Wydaje się, że powołany przez Pawła VI organizm po części je
spełnił. Stanowił on – z przedstawionymi już pewnymi ograniczeniami –
instrument dialogu Kościół-świat, reagował na palące problemy
wołając w ten sposób o zachowanie pokoju i sprawiedliwości. Być może
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naiwnym byłoby sądzić, że działania Komisji/Rady doprowadzą do
pokoju, ale należy mieć na uwadze to, iż posłannictwem chrześcijan
jest głosić prawdę i pokój. Zaprzestanie tegoż działania stanowiłoby
wyraz kapitulacji, a ostatecznie świadczyłoby o bezzasadności istnienia
i funkcjonowania Kościoła w przestrzeni społecznej. Program
działalności omawianej w niniejszym artykule instytucji wpisywał
się więc w chrześcijański obowiązek podtrzymywania nadziei,
nadziei na to, że „łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się
sprawiedliwość i pokój” (Ps 85, 11).
Streszczenie
W odpowiedzi na soborowe wezwanie do utworzenia w Kościele jakiejś organizacji podejmującej kwestię pobudzania katolików do promowania rozwoju
krajów oraz sprawiedliwości społecznej między narodami, papież Paweł VI
w 1967 r. powołał do istnienia Papieską Komisję Studiów Iustitia et Pax. Instytucja ta, po pięćdziesięciu latach istnienia, zakończyła swoją działalność.
W niniejszym artykule autor podejmuje kwestię analizy aktywności Iustitia
et Pax w latach 1967–2017. Przedstawia jej genezę, rys historyczno-prawny,
strukturę organizacyjną, cele i zadania oraz kierunki działania.
Summary
In 1967 Pope Paul VI established Pontifical Commission Iustitia et Pax
(Justpax) in response of Second Vatican Council, who had proposed the
creation an organism of the universal Church, whose role would be to
stimulate the Catholic community to promote progress in needy regions
and international social justice. After 50-year period Justpax finished the
activity. In this article, the Author analyses the activity of the Iustitia et Pax
between 1967-2017. The Author shows the historical background, history,
structure, objectives and assignments, initiatives of the Justpax.
Słowa kluczowe: Kuria Rzymska, Papieska Rada Sprawiedliwości i Pokoju,
Papieska Komisja Sprawiedliwość i Pokój, Iustitia et Pax , nauczanie społeczne Kościoła
Key words: the Roman Curia, Pontifical Council for Justice and Peace,
Pontifical Commission for Justice and Peace, Iustitia et Pax, Catholic social
teaching
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„Otwarci na dar życia” – naprotechnologia
jako jedna z etycznych metod poczęcia życia –
mój sprzeciw dla „in vitro”
“Open to the gift of life” – naprotechnology as an ethical method
of conception – my objection to “ in vitro”

Wstęp
W dzisiejszym świecie spotyka się sporą liczbę sytuacji trudnych i bolesnych, które paraliżują życie człowieka. Jedną z przyczyn ludzkiego
dramatu jest problem bezpłodności, który destabilizuje życie coraz
większej ilości małżeństw w Polsce. Czasami bezskuteczne staranie
się o potomstwo powoduje kryzys wiary, nadziei, miłości, wymiaru
wartości i więzi łączącej małżonków.
Problem bezpłodności
Wśród licznych kłopotów, z którymi zmaga się współczesny człowiek, coraz częściej daje się zaobserwować dramat mężczyzn i kobiet borykających się z problemem bezpłodności, braku potomstwa.
Człowiek dwudziestego pierwszego wieku najpierw próbuje zapewnić
sobie odpowiedni standard, poziom życia, a następnie zaczyna myśleć o prawdziwym szczęściu, które daje przekazanie cząstki siebie
w postaci nowego życia. Już od początku istnienia świata Bóg wpisał
w ludzkie życie akt prokreacji jako największy owoc miłości łączącej
mężczyznę i kobietę: ,,Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię” (Rdz 1, 28). Skoro dziecko jest darem od Boga i owocem
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miłości, to może właśnie dlatego tak wiele osób zrobi wszystko, żeby
mieć swój udział w przekazywaniu nowego życia.1
Jednakże pomimo licznych starań i prób podejmowanych w tym
kierunku szacuje się, że w Polsce problem bezpłodności dotyka co
piąte małżeństwo. Co więcej, nie zawsze medycyna może pomóc
takim parom, a intymne zbliżenie nie zawsze kończy się poczęciem
dziecka.2
Zły styl życia

W przypadku większości par poczęcie dziecka nie jest takie proste,
jak mogłoby się wydawać. Bardzo często kojarzy się ono z bólem,
rozczarowaniem, bezsilnością oraz niekończącymi się odwiedzinami
gabinetów lekarskich, w których specjaliści próbują znaleźć przyczynę
problemu i ją wyeliminować.3
Jednym z powodów bezpłodności jest niedbanie o zdrowy styl
życia. Wygoda i niejednokrotnie lenistwo są powodami dramatycznego wzrostu poziomu ilości kobiet i mężczyzn, u których bez
ingerencji lekarza nie może dojść do zapłodnienia. Dodatkowo niezdrowe odżywianie, choroby cywilizacyjne i stres wpływają ujemnie
na zdolność mężczyzn i kobiet do prokreacji.4 Mężczyźni głównie
cierpią na bezpłodność z powodu siedzącego trybu życia. Również
noszenie zbyt ciasnej bielizny powoduje przegrzanie jąder i w konsekwencji zmniejszenie żywotności plemników. Nadmiar alkoholu
i narkotyki, zwłaszcza marihuana, kokaina oraz morfina, również nie
wpływają na powiększenie rodziny. Niepłodność wywołana jest także
przez toksyczne warunki pracy, np. pracę w wysokiej temperaturze.
Główne powody męskiej niepłodności związane są zatem z jakością
plemników, na których wpływ ma również stosowanie niektórych
1 Por. J. Bajda, Rodzina w służbie życiu, „Colloqium Salutis. Wrocławskie Studia
Teologiczne” 1993, nr 25, s. 270.
2 Por. www.katolik.pl/nieplodnosc-to-takze-wyzwanie,2013,416,cz.html [dostęp:
25.4.2015 r.].
3 Por. www.naturalna-plodnosc.pl/poradnik/var/26,150,1,nieplodnosc-u-kobiet-najczestsze-przyczyny-problemow-z-zajsciem-w-ciaze [dostęp: 27.4.2015 r.].
4 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 250.
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leków antydepresyjnych oraz uszkodzenie jąder lub ich skręcenie.
Nie można także zapomnieć o ich niewłaściwym położeniu, a także
o nieprawidłowej budowie prącia i niskim poziomie testosteronu.
Jednocześnie przebyte choroby, takie jak: świnka, żylaki powrózka
nasiennego, zespół Kallmanna, niewydolność przysadki mózgowej,
zapalenie gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych obniżają
żywotność, szybkość plemników, co w efekcie zmniejsza lub wyklucza
gotowość plemnika do zapłodnienia komórki jajowej. Wykluczając
problemy wynikające z przebytych chorób czy spożywanych leków,
można domniemywać, że wystarczy zmiana stylu życia mężczyzny,
aby przywrócić płodność.5
Problem bezpłodności u kobiet kształtuje się nieco inaczej niż
u mężczyzn i jest on o wiele bardziej złożony. Oprócz złego stylu życia
czy stresu, zdolność rozrodcza kobiety maleje z każdym rokiem po
ukończeniu 25 lat, aby około 50 roku życia całkowicie zaniknąć. U dużej grupy kobiet niepłodność wynika ze względów typowo medycznych, do których należy zaburzenie jajeczkowania. Natomiast wpływ
na zaburzenie owulacji mogą mieć obciążenia genetyczne, alkoholizm, używanie narkotyków, bulimia, anoreksja, zmiany pozapalne,
pourazowe, nowotworowe oraz bardzo częste podróże związane ze
zmianą stref klimatycznych; a także, podobnie jak w przypadku
mężczyzn, stosowanie leków antydepresyjnych, morfiny czy terapii
hormonalnej. Drugim schorzeniem najczęściej utrudniającym macierzyństwo są zmiany w obrębie miednicy, które wynikają z przebytych
infekcji układu rozrodczego. Problemy z owulacją powoduje także
endometrioza czyli rozrost błony śluzowej macicy poza jamą macicy
– najczęściej w jamie otrzewnej, jajnikach i jajowodach. Niepłodność
może również być wynikiem przebytych chorób tarczycy oraz układu
dokrewnego. Choroby diagnozuje się u kobiet i u mężczyzn. Możemy
zatem zaobserwować, że niepłodność u ludzi spowodowana może być
różnego rodzaju zaburzeniami i schorzeniami ogólnoustrojowymi.

5 Por. www.poradnikzdrowie.pl/seks/problemy-z-seksem/choroby-ktore-wplywaja-na-nieplodnosc-u-mezczyzn_39076.html?page=1& [dostęp: 28.4.2015 r.].
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Należy jednak podkreślić, że brak potomstwa związany jest z indywidualnymi uwarunkowaniami każdego człowieka.6
Antykoncepcja

Omawiając zagadnienie antykoncepcji należy na samym początku
zaznaczyć, że wszystkie metody mające na celu uniemożliwienie
poczęcia dziecka są moralnie niegodziwe.7 Broniąc się w sposób
sztuczny przed przekazaniem życia, małżonkowie uzurpują sobie
władzę rodzicielską, która należy się jedynie Bogu. Dlatego też w żadnym wypadku nie może być ona usprawiedliwiona.8 Już sam wyraz
antykoncepcja oznacza „przeciw poczęciu”, a zatem te wszystkie
środki i działania mające na celu uniemożliwić połączenie się plemnika z komórka jajową w narządzie rodnym kobiety. Natomiast do
chemicznych środków antykoncepcyjnych należą tabletki, kremy,
galaretki i wszelkie środki w aerozolu mające działanie plemnikobójcze. Mówiąc o antykoncepcji, nie można zapomnieć o kastracji
i sterylizacji. Bardzo często mylnie środki wczesnoporonne nazywa
się środkami antykoncepcyjnymi.9
Chociaż stosowanie środków antykoncepcyjnych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, to przemysł farmaceutyczny nie może
narzekać na brak klientów. Bardzo często człowiek sięga po leki, nie
czytając wcześniej ulotek dołączonych do jakiegokolwiek opakowania.
Podczas stosowania antykoncepcji organizm kobiety traktowany jest
tak, jakby płodność była uciążliwą chorobą, która wymaga rozpoznania, a następnie odpowiedniej kuracji. Przez cały czas wzrasta
liczba kobiet dostrzegających fakt, że antykoncepcja prowadzi do
ogromnego spustoszenia w organizmie. Środki farmakologiczne i metody antykoncepcji posiadają listę sytuacji, w których nie należy ich
6 Por. www.naturalna-plodnosc.pl/poradnik/var/26,150,1,nieplodnosc-u-kobiet-najczestsze-przyczyny-problemow-z-zajsciem-w-ciaze [dostęp: 28.4.2015 r.].
7 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego 2370.
8 Por. Jan Paweł II, Familiaris Consortio. Adhortacja, nr 32.
9 Por. Z. Sobolewski, A. Sochal, B. Wysokińska, Leksykon wiedzy religijnej dla
młodzieży, Warszawa 2009, s. 17.
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stosować, ponieważ w bezpośredni sposób zagrażają zdrowiu i życiu.
Ukrycie alergii, obciążenia genetycznego lub innej ważnej choroby
mogą prowadzić do śmierci. Natomiast po odstawieniu środków
antykoncepcyjnych czy wczesnoporonnych u wielu kobiet pojawia
się problem bezpłodności.10 Rozpatrując kwestię antykoncepcji, nie
można ograniczyć się tylko do sfery psychicznej i fizycznej kobiety.
Unikanie potomstwa wpływa również negatywnie na mężczyzn.
W wielu wypadkach zbyt mocne przywiązanie się partnera do stosowania praktyk antykoncepcyjnych skutkuje utratą szacunku do
kobiety i używaniem jej tylko jako narzędzia służącego zaspokajaniu
swoich egoistycznych żądz i potrzeb seksualnych.11 Należy zatem
w sposób jednoznaczny podkreślić, że sztuczne hamowanie prokreacji
jest moralnie złe, ponieważ godzi w miłość małżeńską i jednocześnie
deformuje wewnętrzną strukturę aktu małżeńskiego.12
Współczesne sposoby walki z bezdzietnością
Problem bezdzietności jest szeroko komentowany w mediach. Jednakże słuchając tych wszystkich opinii, można dojść do wniosku, że
istnieją dwie sytuacje, dwa sposoby, w których człowiek doświadcza wspomnianego problemu. Pierwszy z nich polega na świadomej
i dobrowolnej bezdzietności. W ten sposób osoby te uważają dziecko
jako zbędny balast i przeszkodę w przyjemnym, komfortowym oraz
dostatnim życiu. Natomiast drugi sposób jest zupełnie odmienny od
pierwszego i polega na desperackiej walce o dziecko, którego pomimo
licznych prób oraz starań mieć nie można. A zatem druga metoda
zakłada i dopuszcza stosowanie procedur zapłodnienia pozaustrojowego w momencie, gdy inne metody leczenia bezpłodności okazały

10 Por. J. Smith, Encyklika Humane Vitae – pokolenie później, w: Dar ciała darem
osoby, red. P. Ślęczka, Lublin 2005, s. 140–143.
11 Por. Paweł VI, Encyklika, Humanae Vitae, nr 17.
12 Por. K. Krajewski, Moralne zło antykoncepcji, w: Dar ciała darem osoby, dz. cyt.,
s. 37.
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się bezskuteczne. Obie te sytuacje w różny sposób ukazują problem
braku potomstwa, z którym boryka się ogromna liczba małżeństw.13
Metoda „in vitro”

W ostatnim czasie coraz więcej osób gloryfikuje metodę „in vitro”
jako najbardziej skuteczny sposób leczenia bezpłodności. Należy jednak w sposób jednoznaczny i dosadny uświadomić społeczeństwu, że
metoda „in vitro” nie jest leczeniem niepłodności. Ponieważ sztuczne
umieszczenie zapłodnionego zarodka w macicy kobiety oraz urodzenie tego dziecka nie sprawi, że pacjentka stanie się płodna i będzie
mogła w sposób naturalny począć dziecko.14
Pozaustrojowe zapłodnienie „in vitro” polega na pobraniu komórki
jajowej kobiety i umieszczeniu jej w odpowiedniej probówce, do której później dodaje się plemniki. W celu polepszenia skuteczności tej
metody kobietom podaje się hormony, aby uzyskać większą ilość
komórek jajowych, wytworzyć nadliczbowe embriony, które mają
poprawić wydajność metody „in vitro”. Bardzo często do implantacji wybiera się jeden lub dwa embriony, a pozostałe zamraża, żeby
móc je wykorzystać w przypadku niepowodzenia pierwszej próby.
Jeżeli implantacja zakończy się sukcesem to nadliczbowe zarodki po
pewnym czasie uśmierca się lub wykorzystuje do celów eksperymentalnych. Niekiedy też wszczepia się kilka zarodków, aby zwiększyć
powodzenie zabiegu. Gdy podczas takiego zabiegu dojdzie do ciąży
mnogiej, czyli zagnieździ się i zacznie rozwijać więcej zarodków
niż kobieta planuje urodzić dzieci, wtedy przeprowadza się aborcję
redukcyjną.15 Sztuczne zapłodnienie pozaustrojowe może mieć charakter wewnątrzmałżeński lub pozamałżeński, czyli homogeniczny
oraz heterogeniczny.16
13 Por. B. Dolińska, Bezdzietność, perspektywa społeczno- kulturowa, Kraków 2014,
s. 30–35.
14 Por. www.polka1.pl/artykuly/ani-antykoncepcja-ani-in-vitro-nie-jest-leczeniem-rozmowa-z-doktorem-przemyslawem-binkiewiczem [dostęp: 30.4.215 r.].
15 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Donum Vitae. Instrukcja nr I/5–6.
16 Por. W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach, Warszawa 1997, s. 55.
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Powyższe metody stosuje się głównie w przypadku niepłodności kobiety wynikającej z niedrożności lub uszkodzenia jajowodów,
a także po wykryciu zmian patologicznych w męskim nasieniu. Zapłodnienie homogeniczne polega na posłużeniu się gametami pobranymi od współmałżonków. Podczas tego zabiegu kobieta musi
posiadać macicę i chociaż jeden funkcjonujący jajnik, a nasienie
mężczyzny powinno charakteryzować się minimalną ilością ruchliwych plemników zdolnych do zapłodnienia. W sytuacji, gdy komórki
jajowe, używane do zapłodnienia pochodzą od innej kobiety niż ta,
która ma nosić ciążę, lub dawcą nasienia nie jest mąż, partner kobiety
poddawanej metodzie in vitro, wówczas występuje zapłodnienie heterogeniczne. W takim przypadku mamy do czynienia z tak zwaną
matką zastępczą, która nosi w swoim łonie dziecko obcych rodziców.
Macierzyństwo zastępcze powoduje, że potomstwo uzyskane w ten
sposób posiada podwójnych, a czasami nawet potrójnych rodziców.17
Manipulacja genetyczna

Na przestrzeni ostatnich lat genetyka rozwija się w szalonym wręcz
tempie. Postęp jest tak wielki, że przekracza liczne bariery medyczne
i zarazem etyczne. Nauczono się chociażby klonować człowieka w celach terapeutycznych, czyli tworzyć zarodki, które mają spełniać zadanie magazynu komórek macierzystych. Czyni się to w tym celu, aby,
jeżeli zajdzie taka potrzeba, zastąpić komórkę dorosłego organizmu
wyprodukowaną komórką macierzystą.18
Podczas manipulacji genetycznej, której czasami używa się przy
zapłodnieniu „in vitro”, usuwa się mitochondria z komórki jajowej,
a w ich miejsca umieszcza się mitochondria innego człowieka. W ten
sposób powstałe zarodki mają trójkę biologicznych rodziców. Genetycy w swoich badaniach posuwają się dalej i w powstałym zarodku
zastępują geny uszkodzone innymi zdrowymi genami, powodując
w rzeczywistości zabójstwo niewinnych istot ludzkich, ratując jedno

17 Por. tamże, s. 58–61.
18 Por. T. Rożek, Projektowanie ludzi, „Gość Niedzielny” 16(2015) XCII, s. 24–26.
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życie kosztem drugiego.19 Te pozorne badania i ratowanie wybranych
zarodków, które mają służyć postępowi nauki, w rzeczywistości redukują ludzkie życie do roli materiału biologicznego, jakim można
dobrowolnie dysponować w różnym celu.20 Nie można jednak zapomnieć, że niektórzy rodzice, używając manipulacji genetycznej,
próbują nakłonić lekarza, aby ich dziecko, powstałe podczas zapłodnienia „in vitro”, posiadało właściwe cechy charakteru czy wymarzony wygląd. Podczas użycia odpowiednich enzymów wycina się
konkretny fragment DNA, który nie jest uszkodzony czy wadliwy,
aby wyposażyć nowego człowieka w pożądaną paletę cech.21
Chrześcijańska metoda leczenia bezpłodności
Dziecko jako owoc miłości rodziców nie tylko scala małżeństwo,
ale także nadaje jemu sens. To sami małżonkowie przekazują życie
własnemu dziecku. Decydują oni również o ilości potomstwa i czasie
urodzenia kolejnych członków rodziny. Dlatego tym bardziej boleśnie odczuwają brak potomstwa, pomimo usilnych starań i chęci
uczestniczenia w budowaniu wspólnoty osób zwanej rodziną.22 Będąc w ogromnej rozpaczy czy desperacji, małżonkowie w celu zaspokojenia swojej chęci posiadania dziecka decydują się na metodę
„in vitro”. Chociaż Kościół ubolewa nad swoistym dramatem wspomnianych kobiet i mężczyzn, to z kilku ważnych powodów natury
moralnej i etycznej nie może zgodzić się na użycie tej metody, którą
ogromna grupa lekarzy i mediów błędnie nazywa sposobem walki
z bezpłodnością.23
Odrzucenie „in vitro” przez Magisterium Kościoła

Kościół w swoim nauczaniu chroni ludzkie życie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, ponieważ życie jest święte. Dlatego
19
20
21
22
23

Por. J. Paweł II, O życiu, Kraków 2005, s. 222–223.
Por. J. Paweł II, Evangelium vitae. Encyklika nr 14.
Por. T. Rożek, Myślmy zawczasu, „Gość Niedzielny” 16 (2015) XCII, s. 26–27.
Por. K. Kapera, Raport o sytuacji polskich rodzin, Warszawa 1998, s. 184.
Por. Kongregacja Nauki Wiary, Dignitas personae, Instrukcja, nr 14.
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też nie zezwala na metodę „in vitro”, argumentując swoje stanowisko przy pomocy kilku przesłanek. Po pierwsze, nie dopuszcza tej
metody, gdyż w jej trakcie następuje oddzielenie prokreacji od aktu
małżeńskiego. Magisterium Kościoła podkreśla wielką godność aktu
małżeńskiego, w którym ma miejsce zjednoczenie osób w sensie
cielesnym oraz duchowym. Powstanie nowego życia nie jest tylko
biologicznym spotkaniem komórek, ale przede wszystkim duchową
jednością i miłością małżonków, w wyniku której powstaje nowy
człowiek. Niegodziwe jest zatem zastąpienie aktu małżeńskiego przez
procedurę technologiczną. Niestety współczesne społeczeństwo ma
ogromne trudności z przyjęciem tego stanowiska Kościoła, ponieważ
wiele osób redukuje współżycie seksualne do roli bodźca dostarczającego przyjemność.24
Drugim ważny argumentem jest niemożliwość zaakceptowania
faktu manipulacji genetycznej oraz eksperymentowania na embrionach. Stosując tę metodę, można w najrozmaitszy sposób manipulować pochodzeniem dziecka, przez co zwiększa się ilość rodziców
poczętego płodu. Czasami również dochodzi do sytuacji, w której
rodzice składają zamówienie na dziecko o preferowanych przez siebie
cechach osobowościowych. Selekcja zarodków lub usuwanie wadliwych są formą eugeniki, która prowadzi do udoskonalania człowieka
według zachcianek rodziców lub lekarzy.25 Należy zatem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów oraz płodów ludzkich jako
przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw ich godności
jako istot ludzkich, mających prawo do takiego samego szacunku jak
każdy narodzony już człowiek. Na takie samo potępienie zasługuje
użycie metody „in vitro” w celu uzyskania materiału biologicznego,
aby później wykorzystać zarodek jako źródło organów lub tkanek
do przeszczepu. Dlatego też zabójstwo niewinnych istot, nawet gdy
ratuje życie innych ludzi, jest aktem moralnie godnym potępienia.26
24 Por. J. Buxakowski, Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin
1999, s. 188–189.
25 Por. G. Braun, Eugenika – w imię postępu, Kraków 2011, s. 12–16.
26 Por. tamże, s. 194–195.
| 145 |

wsp_41_4_2018.indd 145

16.11.2018 10:28:54

Ks. Piotr Zaczek

Trzecim powodem wykluczającym „in vitro” z metod dopuszczalnych przez Kościół jest kwestia zamrożonych, a później zutylizowanych embrionów. Takie działanie jest wykroczeniem przeciwko
piątemu przykazaniu Dekalogu. Poruszając problem zabijania embrionów, należy jeszcze pamiętać o wystawianiu zarodków na ryzyko
wczesnej śmierci. Zjawisko to nie obejmuje nadliczbowych embrionów, ale zarodki umieszczone już w macicy kobiety. Istnieje bardzo
duże ryzyko nieudanej implantacji. Prawdopodobieństwo ciąży po
„in vitro” waha się od 25% do 30%, pomimo użycia kilku embrionów.
Jeżeli natomiast tworzy się jeden zarodek, to skuteczność tej metody
oscyluje w granicy nieprzekraczającej 20%. Dlatego też ponad połowa
par, decydujących się na zapłodnienie pozaustrojowe, nie doczekuje
się upragnionego potomstwa.27
Naprotechnologia

Kościół, chcąc pomóc rodzinom bezdzietnym, dopuszcza i zachęca
stosowanie naprotechnologii, czyli technologii naturalnej prokreacji. Metoda ta, w przeciwieństwie do „in vitro”, leczy niepłodność
i choroby kobiece. Nowatorska terapia oparta jest na osiągnięciach
medycyny współczesnej, a jednocześnie stanowi odpowiedź katolików
na sztuczną reprodukcję i techniki wspomaganego rozrodu. Niestety
powyższa metoda jest jeszcze mało znana. Naprotechnologia ciągle
pozostaje w cieniu „in vitro”, które uznano w XX wieku za najszybszą
drogę do posiadania dziecka. Złą sławę na odkrytą metodę katolicką
rzucają również firmy farmakologiczne czerpiące ogromne zyski
z „in vitro”.28
Podczas metody naprotechnologii lekarze respektują hormonalny
cykl fizjologiczny kobiety. Bada się konkretną pacjentkę w celu postawienia odpowiedniej diagnozy, aby później móc leczyć choroby
ginekologiczne, niepłodność, depresję poporodową czy zaburzenie
cyklu owulacji. Podczas diagnozowania jakiejkolwiek nieprawidłowości nie tylko kobieta, ale para małżeńska jest zaangażowana w badanie
27 Por. Ł. Szymański, In vitro. Życie za życie, Kraków 2009, s. 15–20.
28 Por. E. Wiater, NaProTechnology. Ekologia płodności, Kraków 2009, s. 13–19.
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przez sporządzanie notatki ze śledzenia cyklu miesięcznego. Dzięki
obserwacji można postawić już pierwszą diagnozę. Naprotechnologia wykracza jednak poza wymiar naturalnego planowania rodziny
i zgadza się na kolejne działania laboratoryjne czy chirurgiczne przeprowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny. W opisanej
metodzie chodzi o przywrócenie zdrowia, płodności kobiecie, a nie
o zastąpienie naturalnych mechanizmów technologią. Kobieta wyleczona przy użyciu tej metody może w sposób naturalny począć
kolejne dziecko. Rozpoznanie bezpłodności i jej leczenie odbywa się
również u mężczyzn. Głównym priorytetem naprotechnologii jest
akceptacja godności człowieka jako dziecka Bożego oraz postrzeganie
przekazywania życia jako aktu sakramentalnego, w którym dziecko
jest darem.29
Sukces leczenia oczywiście jest uzależniony od rodzaju schorzenia
i wieku pacjentów. Według najnowszej statystyki, dzięki tej metodzie
można pomóc nawet 60–80% małżeństw cierpiącym na niepłodność.
Skuteczność tej metody zależy również od długości leczenia, któremu
poddadzą się pacjenci. Najwyższy procent, bo aż 71, ciąż uzyskano po
48 miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Natomiast najniższy procent,
czyli 44, uzyskano w czasie do 12 miesięcy po leczeniu niepłodności.30
Chociaż Magisterium Kościoła nie dopuszcza stosowania metody
„in vitro”, ocenia ją w sposób negatywny, to w żadnym stopniu nie
odnosi się w sposób negatywny do dziecka poczętego za pomocą
tej metody. Każdego człowieka przyjmuję jako dar i oznakę Bożego
błogosławieństwa. Dziecko powstałe przy użyciu „in vitro” jest już
skrzywdzone przez samą technikę poczęcia, ponieważ zamiast być
owocem aktu małżeńskiego, owocem miłości – staje się owocem
probówki.31

29 Por. tamże, s. 37–44.
30 Por. M. Zimoń, M. Zimoń, Płodność. Powrót do źródeł, Bielsko-Biała 2012,
s. 44–47.
31 Por. tamże, s. 196–197.
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Streszczenie
Autor niniejszego artykułu starał się ukazać na czym polega problem bezdzietności oraz przedstawić podstawowe sposoby jego rozwiązania, które
preferuje świat współczesny. Ukazano swoisty dramat, jakim jest brak potomstwa pomimo szczerych chęci stania się biologicznym rodzicem.
Akcentując swoją wolność, wygodne życie i karierę zawodową, ludzie młodzi sięgają po środki antykoncepcyjne, nie zważając na to, jakie mogą być
tego konsekwencje w późniejszym staraniu się o własne potomstwo. Podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, nie spełnia przez to swojej
zasadniczej funkcji opartej na zrodzeniu i wychowaniu oraz kształtowaniu
nowego człowieka.
Przemysł farmakologiczny oraz niektórzy lekarze próbują pomóc wspomnianym małżonkom, proponując im poczęcie upragnionego dziecka za
pomocą metody „in vitro”. Jednakże mało który specjalista wyjaśnia swoim
pacjentom, że metoda ta nie jest skuteczna w stu procentach i prowadzi do
zamrażania, a później zabijania zapłodnionych zarodków. Stosując powyższą metodę, bardzo często dochodzi także do manipulacji genetycznej.
Rodzice godząc się na to, aby ich potomek posiadał materiał genetyczny od
obcego człowieka, również próbują zaprojektować dziecko o konkretnych
cechach charakteru czy wyglądu. W takim przypadku mamy do czynienia
z eugeniką, czyli sztuczną selekcją zarodków.
Z przeprowadzonych w niniejszym artykule analiz wynika, że coraz
większa część naszego społeczeństwa boryka się z problemem bezpłodności. Choroba ta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a współczesny
człowiek zrobi wszystko, żeby posiadać potomstwo. Chociaż Magisterium
Kościoła nie dopuszcza zabiegów „in vitro”, a ich moralne skutki negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne kobiety i mężczyzny, to pomimo tego
spora część osób decyduje się na zabieg. Jest to spowodowane tym, że chęć
posiadania dziecka dominuje nad zdrowym rozsądkiem.
Refleksja ta prowadzi do jeszcze jednego wniosku, a mianowicie, że
ciągle spora grupa osób wybiera „in vitro”, a nie zalecaną przez Kościół
naprotechnologię. Metoda ta jest skuteczniejsza niż sztuczne zapłodnienie,
a przede wszystkim, w przeciwieństwie do „in vitro”, leczy bezpłodność
u mężczyzn oraz kobiet.
W kontekście powyższego studium wydaję się, że należałoby w przyszłości pogłębić refleksję naukową nad wpływem życia duchowego, religijnego
na wybór naprotechnologii przez bezdzietne małżeństwa katolickie.
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Summary
Author of the aforementioned article aims to explain the issue of childless
families and lists several solutions for infertile couples preferable by the
contemporary world. Moreover, the author presents the tragedy of family’s
incapable of having their own, biological children.
Young people often emphasize their freedom, professional careers and
comfortable lifestyles by using contraceptive pills, without realizing their
negative consequences on people’s fertility. This makes it impossible for
the basic social unit – family – to give birth and raise a new human being.
Pharmaceutical industry as well as certain doctors offer infertile couples
in vitro method. However, only few specialists explain its effectiveness and
detailed procedure (freezing and eventually killing inseminated embryos).
The in vitro method often leads to genetic manipulation. Parents, who
decide on the method, let their child to have a stranger’s genetic material
and consciously take part in eugenics that aims at improving the genetic
quality of a human population.
The aforementioned article proves that more and more people struggle
with the problem of infertility. It touches not only women but also men.
Even though the Church does not approve in vitro method, many couples
decide on it because desperate need to a have a child dominates over common sense. The alternative method in infertility treatment approved by the
Church is NaProTechnology. It is a form of natural family planning, which
aims at curing infertility of women and men together.
According to the article, the choice of NaProTechnology as infertility
treatment by childless families is the choice proceded by spiritual and
religious reflection.
Słowa kluczowe: antykoncepcja, bezdzietność, bezpłodność, etyka chrześcijańska, metoda „in vitro”, naprotechnologia, zarodki
Key words: Contraception, Childless, Infertility, Christian Ethics, In vitro
method, Naprotechnology, Embryos
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Media społecznościowe wyzwaniem
w duszpasterstwie młodzieży
Social media challenges in youth ministry
Czy włączanie zjawisk informatyzacji do duszpasterstwa młodzieżowego jest potrzebne? Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki
czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na
ich odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego i przyszłego oraz
wzajemnego ich stosunku do siebie. Należy zatem poznawać i rozumieć
świat, w którym żyjemy, a także jego nieraz dramatyczne oczekiwania,
dążenia i właściwości.1
Sferą od zawsze stojącą niejako na uboczu w stosunku do informatyzacji rzeczywistości była wiara. Ten dystans wynikał z wątpliwości,
czy do szerzenia kultu Boga można w jakiś sposób korzystać z tej gałęzi rozwoju technologicznego. Do liturgii nie jest przecież potrzebny
komputer, a jedynie chleb i wino. Słowo Boże podczas Mszy Świętej
czyta ksiądz bądź lektor, a nie urządzenie do tego skonstruowane.
Wreszcie, sakramentów udzielają kapłani, a nie maszyny. By wiara
wychodziła naprzeciw ludziom, wszystkie te aspekty muszą zostać
wcielone w struktury współczesnej ewangelizacji. Nie mówimy tutaj
o automatach do sakramentów, ale o wykorzystaniu niesionych przez
wirtualny świat zasobów do tego, by zainteresować wiarą społeczeństwo, czyli jej obecnych bądź przyszłych wyznawców. Szczególnie
młodzi ludzie podkreślają potrzebę posiadania kontroli nad tym,
co robią i gdzie są. Chcą mieć „swój świat” w kieszeni. Widocznym
tego przykładem jest ich nierozłączna więź z telefonami. Jeden dzień
1 KDK 4.
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bez Internetu jest nie do pomyślenia, a awaria telefonu to pretekst do
kupienia drugiego, nowszego. Jednak urządzenia te mogą stanowić
dogodną linię porozumienia między młodymi a wiarą.
W Kościele zauważyć można coraz częstsze używanie nowych
technologii. Laptop i projektor multimedialny wykorzystywane są do
wyświetlania modlitw mszalnych czy tekstów pieśni liturgicznych,
wielu księży posługuje się nimi także przy okazji głoszenia homilii.
W ubiegłym roku Polskę obiegła informacja o księdzu z podpoznańskich Kamionek, który w trakcie wizyty duszpasterskiej wykorzystywał aplikację i udostępniał w Internecie swoją lokalizację. Dzięki
temu parafianie mogli sprawdzić, czy duchowny jest już blisko ich
domu. Są to małe kroki, ale prowadzą do tego, że ludzie oswajają się
z obecnością nowych urządzeń w przestrzeni sakralnej i w pracy
duszpasterskiej. Jednocześnie są doskonałym sposobem zaciekawienia
ludzi, szczególnie młodych.2
Myśląc o młodzieży3, czyli tej części społeczeństwa, którą określa
wiek, zespół specyficznych cech biologicznych i psychologicznych oraz
społecznych, nie można zapomnieć, że to moment życia, który ma
charakter zjawiska społeczno-kulturowego, powstałego jako wynik
określonych uwarunkowań społecznych. Jako względnie odrębna
grupa, młodzież wyłoniła się stopniowo z grupy młodych dorosłych
w latach 50. i 60. XX wieku. Coraz mniej nastolatków wchodziło
w dorosłe życie, idąc do pracy w wieku 15–16 lat, a coraz więcej z nich
żyło w stanie przedłużonego dzieciństwa. Jej kształt wynika ze specyfiki okresu dorastania – czasu, który charakteryzuje się między
innymi nasiloną potrzebą niezależności i zaburzeniami społecznego
funkcjonowania.
Trzeba podkreślić, że przebieg i znaczenie tego okresu wyznaczają
zarazem kierunek dalszego rozwoju oraz przyszły sposób funkcjonowania jednostki w społeczeństwie i kulturze. Przechodzenie z dzieciństwa do dojrzałości, to nie tylko zmiany w sferze biologicznej, lecz
2 P. Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013,
s. 265.
3 W. Wrzesiński, Jednostka – rodzina – pokolenie, Poznań 2003, s. 40.
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także umysłowej. Wiąże się to z kształtowaniem tożsamości osobowej i społecznej, wyznacza obszary własnej aktywności w związku
z uznawanymi wartościami.4
Młodzież jest bardzo podatna na wpływy środowiska5, a więc także
liczy się z tym, co przekazują media. Niespotykana wcześniej ilość
informacji przekazywanych za ich pomocą utrudnia niedoświadczonemu odbiorcy świadomie dokonywać wolnego wyboru treści kultury. W informacyjnym szumie trudno wykryć mylne wiadomości,
indoktrynację, propagandę.
Młodzi ludzie szukają idealnego wzorca, którego cechy uznają za
doskonałe. Takim wzorcem może być aktor, sportowiec, piosenkarz,
a także rówieśnik. Takie osoby zazwyczaj mają ogromny wpływ na zachowanie nastolatka, który naśladuje ich poglądy, sposób ubierania się
lub wysławiania. Wielu celebrytów posiada swoje konta na portalach
społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, na których
codziennie pojawiają się posty związane z ich życiem prywatnym
i zawodowym. Młodzież poprzez obserwowanie profili swoich idoli
decyduje się na zmianę zachowania, ubierania, czyli szeroko pojętego stylu. Nie tylko osoby znane z show-biznesu mają swoje strony
i profile. Posiadają je również księża i siostry zakonne propagujący
chrześcijański styl bycia oparty na wartościach biblijnych. Obserwowane są także strony grup, które zrzeszają zwolenników ruchów
chrześcijańskich, takich jak Ruch Światło-Życie, Ruch Czystych Serc,
Gloriosa Trinita i innych. Strony te ułatwiają komunikację między
ich członkami, popularyzują treści związane ze wspólnotami poprzez
publikowanie artykułów o tematyce religijnej.
Konteksty kształtowania się tożsamości współczesnej młodzieży,
jej hierarchii wartości, relacji ze społeczeństwem są trudne do uchwycenia, ze względu na złożoność i szybkie tempo panujące w dzisiejszych czasach. Uznaje się, że może tu występować ciągłość i zmiana,
tradycyjna socjalizacja i alternatywy, adaptacja i kwestionowanie
4 M. Żebrowska, Okres dorastania, w: Psychologia rozwojowa i wychowawcza,
red. M. Żebrowska, Warszawa 1986, s. 665.
5 M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999.
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istniejącej rzeczywistości.6 Młodzież cechuje przekora, egocentryzm,
zachwianie równowagi emocjonalnej, przeplatające się bardzo silnie
z potrzebą miłości, akceptacji, rozumienia i poszanowania. Przejawem tego może być moda na umieszczanie licznych zdjęć w sieci
w celu zyskania jak największej liczby reakcji i komentarzy od innych.
Dzięki temu rośnie poczucie własnej wartości i chęć popularności
wśród szerszego grona. Zwiększa się również wpływ grupy rówieśniczej oraz skłonność do naśladowania zewnętrznych, postrzeganych
jako atrakcyjne, atrybutów dorosłości (m.in. picie alkoholu, palenie
papierosów).7
Osoby dorastające poszukują intensywnie własnej tożsamości
i stylu życia. Niestety, posty umieszczane w Internecie nie stawiają
na indywidualność. Dla młodzieży przestaje być ważne własne ,,ja”,
a powszechnie panujący trend. Prowadzi to często do odrzucenia
przyjmowanych dotąd wzorów, norm i autorytetów.8 Zbyszko Melosik
przytacza liczne konteksty współczesnej młodzieży (niebędące pełnymi modelami naukowymi).9 Są to: kultura popularna, konsumpcji,
instant, przymus przyjemności i szczęścia, , fast food, prymat zmiany
i szybkiego życia, kultura klikania, koniec ideałów – triumf codzienności, poczucie mocy, kultura skoku adrenaliny i ryzyka, kult ciała
i seksualności, amerykanizacja, globalny nastolatek, kult sukcesu.
Oczekiwania cywilizacyjne wobec współczesnego człowieka rosną
w dużym tempie. Aby im podołać, musi się ciągle rozwijać, aktualizować wiedzę i podnosić kompetencje. Fakt, że nastolatkowie odczuwają ciągłą presję wynikającą z konieczności dostosowania się
do wymagań generowanych przez otoczenie społeczne, znalezienia
w nim miejsca dla siebie, zajęcia wygodnej i co ważniejsze, korzystnej
pozycji w hierarchii, jest sprawą powszechnie znaną. Młodzi ludzie,
6	Z. Melosik, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, w: Młodzież wobec (nie)
gościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, Wrocław 2005, s. 138.
7 P. Piotrowski, Subkultury młodzieżowe, aspekty psychologiczne, Warszawa 2003.
8	A. Oleszkowicz, Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania, formy, skutki, Warszawa
2006.
9	Z. Melosik, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, art. cyt., Wrocław 2005.
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choć mają trudności z przyznaniem się do tego, są zdezorientowani
i cierpią z powodu niskiej samooceny. Przyczyną takiego stanu rzeczy
jest kultura masowa wysyłająca im sprzeczne komunikaty, których
najpopularniejsze, ale nie jedyne, źródła to media, prasa i telewizja.
Oddziaływanie wychowawcze rodziców, nauczycieli i duszpasterzy
jest tym bardziej owocne, im bardziej wychowawcy rozumieją wewnętrzny świat wychowanków oraz im bardziej uwzględniają sytuację
zewnętrzną młodego pokolenia. Kontakt świata dorosłych ze światem
młodych przypomina spotkanie dwóch wrogich kultur. Dorosłym
coraz trudniej jest otrzymać przepustkę do świata młodzieży. Ona
sama także nie potrafi znaleźć tzw. wspólnego języka z nauczycielami i opiekunami. Wiele stwierdzeń i sytuacji dowodzi istnienie
problemów w nawiązaniu międzypokoleniowego dialogu. Jest to
o tyle niepokojące, że rodzina i szkoła są środowiskami, w których
jednostka otrzymuje pierwsze kulturowe naznaczenie, przyswaja
wzory zachowań. Tymczasem modele zachowań związanych z wypełnianiem ról płciowych prezentowane przez rodziców i nauczycieli nie
mają szans w starciu z wzorcami rozpowszechnianymi przez media
i propagowanymi przez kulturę konsumpcyjną.10 Warto nadmienić,
że wizerunki prezentowane przez media utrwalają, w większości
przypadków, stereotypy w podejściu do ról społecznych. W myśl
teorii społecznego uczenia się dzieci łatwiej ulegają wpływom modeli
kojarzących się z władzą i prestiżem. Dorośli, wyraźnie przytłoczeni
przez zmieniającą się rzeczywistość11, nie są w stanie być dorosłymi,
gubią się w niejednoznacznościach kultury. Dzieci coraz częściej
zachowują się jak dorośli, a dorośli jak dzieci. W tej sytuacji pod znakiem zapytania stoi nie tylko dialog, lecz także zachowanie podziału
na dorosłych i dzieci.12

10	T. Szlendak, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna
przemieniła mężczyzn i kobiety, Warszawa 2015.
11	Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
12 W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej, Impuls, Kraków 2006,
s. 84.
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Media społecznościowe13, które umożliwiają komunikację (interaktywny dialog) z innymi ludźmi, na różnych płaszczyznach, gdzie
ich istotną zaletą jest komunikacja bez ograniczeń przestrzennych,
terytorialnych, ponad granicami. Dlatego też mają one ogromny
wpływ na życie ludzi zarówno to społeczne, jak i zawodowe, ekonomiczne. Tworzą bowiem nowe możliwości w komunikowaniu się
wielokierunkowym, ale także w docieraniu do nieodkrytych zasobów,
które człowiek ma w sobie, pozwalają mu odkryć swoje potrzeby, role.
Ponadto „social media”, w przeciwieństwie do „tradycyjnych” mediów, pozwalają na interakcję, jednostka nie musi być jedynie biernym
odbiorcą jakiegoś przekazu, sama może tworzyć, współtworzyć.14
Charakterystyczna dla „social mediów” jest zdolność docierania do
małej i dużej liczby odbiorców. Są one dostępne dla wszystkich, mają
szeroki zasięg i mogą być dostarczone natychmiast, według upodobań
jednostki-konsumenta.
Istnieje wiele rodzajów mediów społecznościowych. Mogą one występować w formie: blogów, videoblogów, serwisów udostepniających
muzykę, zdjęcia, nagrania video czy też portali społecznościowych,
serwisów treściowych.
Najpopularniejsze obecnie są:
• Facebook, Instagram, Nasza Klasa, Goldenline (serwisy
społecznościowe);
• You Tube, Vimeo, Dailymotion (społeczności video);
• Twitter, Blip (mikroblogi)
• wirtualne światy gier MMO;
• wykop.pl, demotywatory.pl (serwisy treściowe);
• Fora.pl, Kafeteria.pl, Gazeta.pl Forum (fora internetowe).
„Social media” definiowane są przez trzy oferowane użytkownikom możliwości: utworzenia własnego profilu publicznego (lub
13 Teksty kultury – oblicza komunikacji w XXI wieku, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006, s. 219–231.
14 P. Szews, Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio
i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe, „Media i Społeczeństwo” 2014,
nr 4, s. 57.
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w pewnych przypadkach częściowo publicznego), zbudowania sieci
kontaktów z innymi użytkownikami, oraz wyświetlenia i prześledzenia list znajomych – swojej i innych użytkowników. Innymi słowy,
umożliwiają zbudowanie sobie wizerunku (prestiż) i grupy znajomych
(przynależność). Oznacza to, że realizacja dwóch potrzeb wyższych
z piramidy Maslowa15 – uznania i przynależności – popycha ludzi
do korzystania między innymi z Facebooka.
Common Sense Media16 udostępniło obszerną ankietę dotyczącą
tego, w jaki sposób młodzież spędza czas przed ekranami urządzeń
elektronicznych. Naukowcy zwracają uwagę na pewne niepokojące
zjawisko: wielu nastolatków czuje się swobodnie, wykonując wiele
czynności podczas nauki. Dwie trzecie młodych ludzi twierdzi, że
słucha muzyki codziennie, a 58% każdego dnia siada przed ekranem
telewizora. Co więcej, 45% z nich korzysta z mediów społecznościowych dzień w dzień i tylko 36% z nich „bardzo” lubi to robić.
Różne portale „social media” kuszą zdjęciami, dlatego młode osoby
spędzają na nich dużo czasu, np. w poszukiwaniu inspiracji lub po
prostu obserwując swoje ulubione profile. Czy zainteresowanie „social media” można nazwać już uzależnieniem? Wiele wskazuje na
to, że tak. Dlaczego w takim razie nie skorzystać z mediów społecznościowych w szerzeniu wartości chrześcijańkich i propagowaniu
działalności duszpasterstw? Mogą w tym pomóc wskazówki Leszka
Olszańskiego do zainteresowania treściami umieszczanymi w mediach społecznościowych przez katolickie portale, czy „fanpage”.
Wśród skutecznych mechanizmów do zastosowań redakcyjnych,
autor wymienił 9 punktów17:
• używanie najciekawszych, potencjalnie najpopularniejszych
tematów;
• stosowanie komunikatywnych, ciekawych nagłówków z odpowiednimi słowami kluczowymi;
15	A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2016, s.115–119.
16 Raport, www.commonsensemedia.org/# [dostęp: 10.03.2018 r.].
17	L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 220–244.
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•
•

stosowanie angażujących, osobistych rozszerzeń wiadomości;
wzbogacenie wpisów o dodatkowe fotografie, rysunki i zajawki
klipów wideo;
• aktywne wciąganie odbiorców w dyskusję, zadawanie pytań;
• publikowanie w konkretnych porach dnia, a także w konkretne dni tygodnia;
• niekorzystanie z automatów zasilających stronę za pomocą
kanału RSS lub wpisów Twittera, a także skracających linki;
• dzielenie się różnymi treściami, które mogą zainteresować
użytkowników, nie tylko własną twórczością;
• regularne korzystanie z narzędzi analitycznych dostarczanych
przez Faceooboka.
Wskazówki te mogą być pomocne dla administratorów chrześcijańskich stron internetowych, aby poszerzyć grono odbiorców. Tym
samym duszpasterstwo młodzieży rozrasta się.
Działalność duszpasterska młodzieży18 organizuje młodych ludzi
w Kościele i ich „bycie” w świecie. Duszpasterstwo młodych ludzi ma
kilka wymiarów. Jest to towarzyszenie grupom młodzieżowym, formacja, która dokonuje się podczas lekcji religii w szkole, duszpasterstwo
na uczelniach, w grupach zainteresowań, czy poprzez inicjatywy takie
jak na przykład Lednica. Wreszcie duszpasterstwo bezpośrednie, czyli
programy formacyjne dla liderów, dla duszpasterstw młodych, przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Panamie oraz duszpasterstwo
polskiej młodzieży na emigracji19 – podkreślił metropolita poznański
podczas posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, które
odbyło się na Jasnej Górze.
W stosunku do tych młodych ludzi, których jest coraz więcej, nowa
ewangelizacja20 stwarza dodatkową szansę poznania, zrozumienia
i wprowadzenia w życie prawd ewangelicznych. Ponieważ jednak
18 R. Kamiński, Teologia pastoralna. Istota i zadania, Warszawa 2005, s. 9–20.
19 Konferencja Episkopatu Polski, http://episkopat.pl/rada-stala-kep-o-duszpasterstwie-mlodziezy-rodzin-i-obchodach-stulecia-niepodleglosci/ [dostęp: 10.3.2018 r.].
20 R. Rak, Duszpasterstwo w Kościele po II Soborze Watykańskim, „Ateneum Kapłańskie” 1986, nr 78, s. 107.
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zawiodły sprawdzone, oficjalne sposoby wychowania religijnego,
nowa ewangelizacja musi sięgnąć do form wychowania uwzględniających wartości młodzieżowej kultury i wpływy rówieśnicze. Nowa
ewangelizacja ma na tym polu prawie nieograniczone możliwości
zrealizowania swoich głównych celów, zarówno pod względem metod,
sposobów, jak również przekazywanych treści. W realizacji idei nowej
ewangelizacji można korzystać zarówno z form duszpasterstwa zwyczajnego, z wypróbowanymi sposobami aktualizacji pośrednictwa
zbawczego, poprzez wniesienie tam „nowego ducha”, jak i z doświadczeń duszpasterstwa nadzwyczajnego i specjalistycznego, wnoszącego
w życie i działalność Kościoła niekonwencjonalne sposoby formacji chrześcijańskiej. W nurcie nowej ewangelizacji można też tworzyć nowe programy formacyjne, poszukiwać własnych sposobów
wprowadzania ich w życie. Jest to często uzależnione od lokalnych
potrzeb. Nowa ewangelizacja może wnieść w duszpasterstwo nowy
impuls zmuszając do lepszego poznania problemów środowiskowych,
ich jasnych i ciemnych stron, wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia poznawcze21.
W nowej ewangelizacji nie powinno się wprowadzać ograniczeń
w stosowaniu metod i sposobów socjotechnicznych. Komunikacja
społeczna, cybernetyka społeczna, retoryka, psychologia społeczna,
pedagogika specjalna, psychoterapia – to tylko niektóre dziedziny
wiedzy, z których może korzystać nowa ewangelizacja. Nauczanie
wymaga bowiem poszukiwania nowych środków wyrazu i sposobów
realizacji podstawowego zadania – aby poznana była cała prawda
Ewangelii.
Jeszcze niedawno uprzywilejowanymi formami duszpasterstwa
i wyrażania wiary były rekolekcje, pielgrzymki, misje parafialne.
Najwięcej w tej dziedzinie jest jeszcze do zrobienia na poziomie diecezji, dekanatów i parafii. To głównie na tych poziomach rozstrzyga
się to, czy i na jakim poziomie środki społecznego przekazu wykorzystywane są w duszpasterstwie młodzieży. Potrzebne są ciągle
21 A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, Katowice
1995, s. 37.
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nowe szkolenia, warsztaty i formacja permanentna w tej dziedzinie.
Obiecujące rezultaty przynosi współpraca z artystami, pisarzami czy
muzykami, którzy mogą wiele zdziałać na rzecz głoszenia wartości
ewangelicznych. Warto organizować rekolekcje, dni skupienia, kształcenie intelektualne i duchowe dla twórców i nadawców związanych
z mediami. Na poziomie diecezjalnym i krajowym konieczne jest
tworzenie odpowiednich instytucji, które zadbają o przygotowanie
i emitowanie programów na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, artystycznym i technicznym. Podstawę do realizacji tych postulatów stanowi coroczne obchodzenie w Kościele Światowego Dnia
Środków Społecznego Przekazu. „Social media” z czasem stały się
przestrzenią podejmowania ciekawych inicjatyw ewangelizacyjnych,
a także narzędziem kreowania wizerunku Kościoła i rozprzestrzenia informacji związanych z życiem i działaniem poszczególnych
wspólnot katolickich. Znane dziś wszystkim video blogi, takie jak
„Langusta na palmie” o. Adama Szustaka, blog ks. Jacka Stryczka,
videoblog „Bez sloganu”, blog o. Leona Knabita.
Wyżej wymienione przykłady mają na uwadze młodych korzystających z Internetu. Papież Jan Paweł II określił media jako pierwszy
Areopag współczesnych czasów22, które mocno wkraczają w sferę religijności człowieka. Są źródłem wiadomości i informacji o wydarzeniach, ideach i osobistościach z życia religijnego oraz służą jako
narzędzia ewangelizacji i katechezy.23 Dziś są dobrze znane wszystkim
transmisje z Watykanu, które przekazują informacje i przebieg uroczystości, np. podczas których papież wygłasza homilie czy udziela
błogosławieństwa zebranym na Placu Św. Piotra, a poniekąd również
tym przed ekranami telewizora czy monitora. Dlaczego w takim
razie nie budować więzi internetowej w tej najmniejszej jednostce?
Dlaczego nie docierać do człowieka schorowanego, który nie może iść
na mszę parafialną, ale chciałby współtworzyć ją, na przykład przez
osobę księdza, który przychodzi do niego z komunią? Czy też żeby
22 Jan Paweł II, Redemptoris missio. Encyklika, Watykan 1990, s. 37.
23 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie, Watykan
2002, nr 11.
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dotrzeć do młodego człowieka transmisją z imprez, które organizują
parafie? Nie można zaprzeczyć temu, że są przy parafialne domy
dziecka, szkoły, licea katolickie czy takie imprezy okolicznościowe
jak Dzień Ojca, Dni Sportu, które są organizowane w parafiach, dlaczego tego duszpasterstwo młodzieży nie włączy w swoją działalność
medialną? To jest dobra kultura, dobre wychowanie, które uczy życia
katolickiego i tutaj zaczyna się wyzwanie, żeby korzystać z tego i pokazywać tę społeczność.
Skoro są transmisje na żywo z obrad rad miast, gmin, powiatów
i sejmików, relacji z wydarzeń odbywających się na halach sportowych, w szkołach i na uczelniach, ale także filharmoniach, salach
koncertowych, teatrach, a nawet w salach weselnych, to dlaczego
Kościół ma nie naśladować tego, co służy kulturze wysokiej? Dużą
rolę może tu odgrywać archiwizacja wydarzeń z życia Kościoła, nie
tylko relacja na żywo jako główne zastosowanie Internetu czy mediów
społecznościowych. To historia dla potomnych w jaki sposób zmienia się pobożność ludowa, jak zmieniają się obrzędy czy też wystrój
kościoła. Dzięki trwałemu i wiernemu zapisowi filmowanych wydarzeń uwieczniają ulotne chwile i ich atmosferę, stwarzając możliwość
ich późniejszego nieograniczonego odtwarzania oraz powtórnego
przeżywania. W ten sposób materiały archiwalne z ważnych wydarzeń z życia Kościoła oraz organizujących się w nim duszpasterstw
(archiwizacja Mszy Świętych, rekolekcji, kazań czy innych wydarzeń
kościelnych oraz takich ceremonii, jak: chrzest, ślub, Pierwsza Komunia Święta i inne24) mogą dodatkowo wzmacniać więzi z wiernymi.
Można powołać się na jeden z artykułów opoka.pl, w którym świetnie
wskazne jest, jak odczytywać znaki czasu i czym dziś jest Internet
jak niegdyś drukarnia.
Gdyby Luter nie skorzystał z drukarni jego słynne tezy miałyby
najprawdopodobniej jedynie zasięg lokalny. Ówczesna nowa technika
przyczyniła się do rozpowszechnienia poglądów teologa z Wittenbergi.

24 B. Giemza, Internet w Kościele – Kościół w Internecie: refleksje teologiczno pastoralne, „Ethos” 2005, nr 1–2, s. 421.
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Dziś Internet pełni podobną rolę jak niegdyś wynalazek druku – jest
nośnikiem informacji, dotyczącej również religii.25
Dawniej jedynym źródłem informacji były książki, później prasa.
Wynalezienie druku, podobnie jak upowszechnienie sieci internetowej, było bez wątpienia wydarzeniem przełomowym. Internet to
narzędzie, które umiejętnie wykorzystane przez duchownych, może
dać dobre rezultaty. Jan Paweł II podkreślał, że ludzie nie powinni
traktować Internetu jako celu samego w sobie, gdyż jest on czymś
pośrednim, czymś co ma pomóc człowiekowi w pogłębieniu i umocnieniu jego wiary, w lepszym poznaniu Boga i Jego nauki. Dlatego też
działalność prowadzona w Internecie powinna znaleźć kontynuację
w świecie rzeczywistym.26
Prawdziwa ewangelizacja opiera się na osobistym kontakcie
i żywych relacjach z innymi. Natomiast bierne tkwienie w Sieci jest
sprzeczne z założeniami formacji religijnej. Internet «ma (…) być narzędziem, które wspomaga, lecz nie wyręcza i nie zastępuje człowieka
w kontaktach z drugim, także na płaszczyźnie ducha».27
Stosowanie mediów w duszpasterstwie generuje w sposób naturalny refleksję teologiczną nad życiem. Możliwość indywidualnego
dialogu, składania świadectwa, przekazu informacji, wykorzystania
nowoczesnych metod i środków głoszenia Ewangelii, zachęcania
do włączania się w dzieła miłosierdzia, wreszcie promocja cennych
i dobrych inicjatyw – to wszystko umożliwia Internet, niemal bez
kosztowo (płacąc jedynie za dostęp do Internetu), a jedynie przy
dużym zaangażowaniu ludzkim, także niekoniecznie znając stronę
technologiczną poszczególnych dostępnych narzędzi. Eklezjalne
strony internetowe w Sieci, jako jedna z najbardziej wiarygodnych
przestrzeni w wirtualnym świecie, obecność i dyskusje na forach
internetowych, tworzenie interesujących inicjatyw w serwisach
25 J. Kloch, Sacrum i profanum w Internecie, www.opoka.org.pl/varia/internet/
klochsacrum.html [dostęp: 10.3.2018 r.].
26 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet, Watykan
2002, nr 5.
27	Tamże.
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społecznościowych, prowadzenie blogów przez kapłanów, dystrybucja
dobrych wiadomości przez urządzenia przenośne (SMS-y), to tylko
przykłady zastosowania w pozytywny sposób dostępnych narzędzi.
Obok zastosowań mediów w ewangelizacji ad gentes istnieje bardzo
szerokie pole wykorzystania ich w codziennej pracy duszpasterskiej
i to w wielu dziedzinach. Dotyczą one nauczania religii i katechizowania, kaznodziejstwa, misji, działalności charytatywnej, porad
związanych z sakramentami. Media, zwłaszcza Internet, mogą być
i są stosowane w kierownictwie duchowym oraz w komunikacji –
zarówno z wiernymi czy parafianami, jak i z osobami spoza tego
kręgu.28 Zapewne, gdyby Jezus żył w dzisiejszych czasach, używałby
Internetu do ewangelizacji, a Apostołowie otrzymaliby zadanie czynnego włączania się w pisanie blogów29 w miejsce listów pasterskich do
wspólnot, rozumiejąc palącą potrzebę głoszenia Ewangelii wszędzie
tam, gdzie mogą być ci, którzy jeszcze nie poznali Dobrej Nowiny.
Własna twórczość filmowa o wydarzeniach z życia parafii czy grup
parafialnych, sprawozdania z wydarzeń, transmisje na żywo z marszów ewangelizacyjnych, zachęcanie przy pomocy forów społecznościowe do udziału w imprezach religijnych czy promowanie przez nie
dobrych filmów, osobiste świadectwo wiary – to wszystko pola do
szerokiej współpracy z mediami, do wykorzystywania istniejących
portali i tworzenia własnych poprzez duszpasterstwo młodzieży, która
tak chętnie dziś korzysta z narzędzi, jakie daje im Internet.
Streszczenie
Dzięki mediom społecznościowym można poznać cechy współczesnej młodzieży oraz aktualne konteksty ich życia. Autorka niniejszego artykułu
przedstawia je oraz ukazuje możliwości, jakie dają media społecznościowe
w działalności duszpasterskiej z młodym człowiekiem zakorzenionym
w czasach wirtualnej rzeczywistości. Ukazane zostanie również wykorzystanie ich w konkretnych przykładach działań duszpasterskich tych
podejmowanych jak i tych, które nie zostały jeszcze odkryte.
28 Józef Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013, s. 48–55.
29	Tamże.
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Summary
Thanks to social media, you can learn about the characteristics of contemporary youth and current contexts of their lives. The author of this article
presents them and shows the possibilities offered by social media in pastoral
activity with a young man rooted in the times of virtual reality. It will also
show their use in specific examples of pastoral activities of those undertaken
and those that have not yet been discovered.
Słowa kluczowe: media społecznościowe, młodzież, duszpasterstwo,
Kościół, wyzwania, parafia, współczesność
Key words: social media, youth, pastoral ministry, Church, challenges,
parish, modern times
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Marlena Kałużyńska-Tyburska – magister teologii w zakresie edukacji
medialnej i dziennikarstwa. Studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie ukończyła w 2014 r. obroną pracy pt.: Szymon
Hołownia, czyli dziennikarstwo między apologią a dialogiem. Tego samego
roku podjęła studia doktoranckie w zakresie teologii praktycznej, gdzie
prowadzi badania na temat roli telewizji internetowej w parafiach. Wydała
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książkę „Dialog wiary na podstawie twórczości Szymona Hołowni” jako rozszerzenie pracy magisterskiej. Zakres zainteresowań skupia się wokół szeroko
rozumianych mediów i Telewizji Internetowej, PR-u oraz wykorzystaniu
w tym obszarze teologii, z naciskiem na apologię. Autorka współpracowała
przy tworzeniu programów telewizyjnych dla młodych ludzi, tj. „Akademii
Teologii w Praktyce” w TV Trwam (2014–2016) oraz „Campus News” dla
TVP Warszawa (2013–2015). Założycielka i Prezes Międzywydziałowego
Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Telewizji Internetowej UKSW.
Współtwórca i szef sieci studencko-doktoranckiej telewizji Internetowej
PandaTV.pl. Prezes Fundacji „Made in Studies”. Koordynator nowej specjalności na Wydziale Teologicznym UKSW: Katolicka Telewizja Internetowa.
Prowadząca zajęcia ogólnouczelniane o dziennikarstwie w praktyce – telewizja
internetowa oraz ćwiczenia media w duszpasterstwie. Organizator i prelegent międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Sekretarz
Wydziałowej Rady Doktorantów. Autorka licznych artykułów.

wsp_41_4_2018.indd 168

16.11.2018 10:28:55

Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok XIII 2018 Nr 4(41)

Maksym Adam Kopiec ofm
Etty Hillesum – niespokojne serce
poszukujące prawdy

Etty Hillesum – the restless heart seeking truth
W 2017 roku mediolańskie wydawnictwo il Timone opublikowało
we Włoszech dzieło Il Dizionario elementare del pensiero pericoloso
(„Podstawowy słownik niebezpiecznej myśli”), w którym wśród postaci głoszących idee i myśli zagrażające właściwej koncepcji człowieka, świata i Boga (ok. 200 znanych myślicieli), pojawia się imię
Etty Hillesum.1 Publikacja ta zaświadcza, że dla niemałej grupy
katolików, postać Etty Hillesum nie jest jednoznaczna, a wręcz stojąca
w konflikcie z podstawami wiary Kościoła.
Zanim przejdziemy do przedstawienia i zajęcia się postacią tej
młodej kobiety, pochodzącej z żydowskiej rodziny, żyjącej w Holandii
w czasie drugiej wojny światowej, warto dokonać wstępnej refleksji
teologicznej. W tym artykule przyjmiemy w większej mierze raczej
spojrzenie historyczne, faktualne, podążając metodą diakroniczną.
W innym artykule jest dokonana analiza osobowa Etty Hillesum.2
Przyglądam się w nim pewnej dynamice bosko-ludzkiej, na którą
Etty się otworzyła i dzięki której stała się zdolna do nawiązania relacji
z samą sobą, z otaczającą rzeczywistością, z kulturą hebrajską, z drugim człowiekiem i wreszcie z Bogiem.3 Ostatecznie we wszystkich

1 Pod redakcją G. Barra, M.A. Jannacone, M Respinti.
2	Zob. M.A. Kopiec, Etty Hillesum – „święta” niechrześcijanka? „Studia Theologica
Varsaviensia” 2018 (w druku).
3 Por. R. Beltrami, Incontrare Dio all’inferno. L’esperienza mistica nel pensiero di
Etty Hillesum e di Pavel Florenskij, Terni 2014, s. 13.
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tych relacjach principium jednoczącym powyższe aspekty jej życia
będzie Tajemnica Miłości.
Literatura na temat Etty Hillesum nie jest tak obszerna, jak byśmy
pragnęli i oczekiwali. Jej historia została bardziej dostrzeżona przez
naukowców w latach 80-tych, studiujących zapiski Hillesum zawarte
w odrębnych „zeszytach” (jest ich 11, z czego brakuje siódmego) –
zachowanych do naszych czasów dzięki świadkom oraz najbliższym
przyjaciołom – które z czasem zostały opublikowane, nie wzbudzając
początkowo większego zainteresowania. Nie będziemy zajmować
się wnikliwą analizą dalszych prac nad kolejnymi wydaniami krytycznymi jej pism. Dla nas godna uwagi jest publikacja Elisabeth
O’Connor „The Thinking Heart”, która nazwała Dzienniczek „najbardziej znaczącym duchowym dokumentem naszych czasów”.4
W tym samym tonie wypowiada się jezuita Paul Lebeau, który opisuje
to dzieło jako „jedno z wydarzeń duchowych i literackich najbardziej
godnych pamięci związanych z okresem połowy XX wieku”.5 Aktualne zainteresowanie Hillesum, szczególnie w Holandii, Francji, USA,
Niemczech, czy we Włoszech, poprzez różne specjalistyczne badania
historyczne, filozoficzne, psychologiczne i teologiczne, doświadcza
znaczącej analizy i rozwoju.
Niemniej jednak nasuwa się nieodparte pytanie przeciętnego
katolika: ‘dlaczego warto zajmować się taką postacią, skoro mamy
mnóstwo świętych i znanych osób, które stanowią dla nas przykład
i wzór chrześcijańskiego życia?’ Otóż postać ta, która wpisuje się
w nasze dzieje nie tak dawne – z tego, co wiemy – nie była katoliczką,
wierzącą w klasycznym tego słowa znaczeniu. A zatem nieuniknione
jest pytanie o podłoże teologiczne tego tematu, przedstawione syntetycznie w pierwszym punkcie.6
4	E. O’Connor, „The Thinking Heart”, „Sojourners” 1985, nr 10, s. 40–42.
5 P. Labeau, Etty Hillesum. Un itinéraire spiritual. Amsterdam 1941 – Auschwitz
1943, Paris 2001, s. 4.
6 Co do bardziej wnikliwych analiz tego argumentu odsyłam do: S.I. Ledwoń,
„…i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa
w teologii posoborowej, Lublin 2006.
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1. Uniwersalne powołanie człowieka do zbawienia
1.1. Horyzont religijny7

Znany francuski teolog jezuita i kardynał Jean Daniélou kilkadziesiąt
lat temu zadawał sobie pytanie o zbawczy los osób, które nie wkomponowują się formalnie w odkupieńczą ekonomię obejmującą historię
Starego i Nowego Przymierza, Narodu Izraela i Kościoła Chrystusowego.8 Chodzi o to, że znane postacie biblijne były po prostu poganami. Z drugiej jednak strony, jest rzeczą pewną, że w pobożności
i nauczaniu dawniejszego Kościoła święci Starego Testamentu mieli
znaczenie, jakiego dzisiaj już nie mają. Niektóre niedawno opublikowane artykuły przypomniały nam o tym w odniesieniu do liturgii.9
Tak samo można by było wykazać, jak Ojcowie Kościoła z upodobaniem w swoich katechezach, homiliach i całym przepowiadaniu
ukazywali owe postacie jako przykłady chrześcijańskiego postępowania. Warto tu podkreślić, że nie należą one do narodu izraelskiego ani wspólnoty kościelnej i nie są wyznawcami religii i tradycji
judeo-chrześcijańskiej. Abel, którego upamiętnia kanon mszalny, jest
oczywiście wcześniejszy od Abrahama. I tak samo jest z Henochem
i Noem. Lot, o którego kulcie, w IV wieku wspomina pielgrzymująca
Egeria, jest krewnym Abrahama, ale obcym jego przymierzu. Daniel
i Hiob, o których obok Noego wzmiankuje Ezechiel, to Fenicjanin
i Idumejczyk. A królowa Saby, o której Chrystus powiedział, że będzie
sądzić Żydów w Dzień Sądu, jest arabską księżną.

7 W tym punkcie powołuję się w znaczącej mierze na artykuł: M. Studenski,
Współpracownicy prawdy. O haśle pontyfikatu Papieża Benedykta XVI, www.mateusz.pl/mt/ms/ms-wp.htm [dostęp: 12.01.2018 r.].
8 J. Daniélou, I santi pagani dell’Antico Testamento, Brescia 1988.
9 Por. J. Demarie (J. de Menasce), Notes sur la dévotion liturgique aux saints de
l’Ancien Testament, „Bulletin Catholique de la Question d’Israël” 1929, nr 5, s. 1–22;
1929, nr 11, s. 11–15 ; H.-I. Marrou, Les saints de l’Ancien Testament au martyrologe
romain, Mémorial J. Chaine (1950), s. 280–290; M. Simon, Les saints d’Israël dans
la devotion de l’Eglise ancienne, „Revue d’Histoire et de Philosopie Religieuses”
1954, s. 80–131.
| 171 |

wsp_41_4_2018.indd 171

16.11.2018 10:28:55

Maksym Adam Kopiec ofm

Stajemy zatem wobec ciekawego problemu: postaci przedstawianych nam przez Pismo Święte, które nie są ani żydami, ani chrześcijanami. Jak więc należy je określić? I jakiej religii były one wyznawcami?
Dawniejsi autorzy nie wahają się nazywać ich gentils — „poganami”
(έθνικοί, gentiles). Określenie to byłoby najdokładniejsze, ale po francusku brzmi dziwnie.10 Dlatego można nazywać ich paiens — „poganami”, uściślając, że obejmuje się tym terminem wszystkich tych,
którzy są obcy przymierzom Abrahama i Jezusa oraz którzy — jak to
na ogół bywało — praktykowali kulty bałwochwalcze albo — jak to
się sprawdza w przypadku wspominanych postaci – wyznawali czystą
religię. Ale jak z kolei określić tę religię? Często mówi się o religii
‘naturalnej’.11 Należałoby więc mówić tutaj o ‘religii naturalnej’, ale
w takim sensie, że poprzez manifestację Boga lub Istoty Najwyższej w ‘naturze’ – to znaczy w świecie widzialnym, według nauki
św. Pawła na początku Listu do Rzymian – osoby te poznały żywego
Boga. W istocie obce im było objawienie pozytywne i historyczne,
które rozpoczyna się wraz z dziejami Abrahama. I trudno jest sprecyzować, w jakiej mierze pozostałości po pozytywnym objawieniu
danym Adamowi mogły dotrwać aż do pokolenia Abrahama. W każdym razie Paweł zaznacza wyraźnie możliwość dostępu do poznania
Boga drogą objawienia naturalnego, które jest wyrazem Bożej opatrzności w świecie i odwiecznych praw wpisanych w ludzkie sumienie.
Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum Soboru Watykańskiego II,
stosuje określenie „świadectwo”: Bóg, który przez Słowo wszystko
stwarza (por. J 1,3), zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych
wieczne świadectwo o sobie (por. Rz 1,19n). Zamierzając zaś otworzy
drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego pierwszym
rodzicom na początku12.
10 W języku francuskim polskiemu słowu „poganie” odpowiadają gentils i paiens.
11 Specjaliści z teologii religii bardziej są skłonni do stosowania terminu „religii
kosmicznej”.
12 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym „Dei
verbum” (18 XI 1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje,
Pallottinum, Poznań 2002, nr 3 (w cytacie wyróżnienie własne autora).
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Biblia uczy, że religia ta miała świętych, w tym także świętych
‘pogan’. To stwierdzenie może wydawać się paradoksalne. Nie przerażało jednak Świętego Grzegorza Wielkiego, który na temat Hioba
pisał: „Nie bez racji jest to, że zaproponowano nam, jako wzór życia,
pewnego sprawiedliwego poganina, obok wzoru życia Izraelitów.
Nasz Zbawiciel, przychodząc, aby odkupić żydów i pogan, pragnął
także być zapowiedziany głosem żydów i pogan”.13 To ujęcie nie jest
zresztą zgodne z nauczaniem teologicznym, które – opierając się na
Piśmie Świętym i Świętej Tradycji – zawsze potwierdzało możliwość
poznania prawdziwego Boga przez człowieka dzięki Jego objawieniu w świecie. W konsekwencji możliwość zbawienia jest również
dostępna poganom – słowo to jest lepsze od ‘niewierni’, ponieważ,
według Listu do Hebrajczyków, ta znajomość Boga jest już pierwszą formą wiary – a tym samym możliwości osiągnięcia przez nich
świętości.
Nie ma potrzeby przekonywać, jak bardzo to stwierdzenie jest
doniosłe z misyjnego punktu widzenia. Kościół zawsze okazywał,
że szanuje religijne wartości świata pogańskiego.14 Wartości te, choć
niepełne i często wypaczane, są prawdziwe. Otóż ci święci, są tego
widocznym świadectwem. Jawią się jako wyobrażenie tajemniczego
przyjścia Chrystusa do pogańskiej duszy. Potwierdzają, że – według wyrażenia św. Ireneusza – „Słowo Boga nigdy nie przestało
być obecne pośród rodzaju ludzkiego.”15 Są oni orędownikami tej
ogromnej pogańskiej rzeszy ludzi przed Chrystusem i po Nim, pokolenia które Go nie poznało ani w pełni obecności, ani w pewności
proroctwa, ale tylko w tej prawości pragnienia, które teologia nazywa
chrztem.

13 Grégoire le Grand, Morales sur Hiob, „Préface”; Sources chrétiennes 32, Paris,
1952, s. 128. [tłum. własne].
14 Wystarczy tylko przywołać kilka dokumentów soborowych: Gaudium et spes,
Nostra aetate, Ad gentes divinitus.
15 Adversus haereses, III, 16, 1.
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1.2. Horyzont aletyczny16

Istnieje jednak jeszcze inny tok traktowania każdej osoby w perspektywie relacji z Bogiem i w odniesieniu do zbawienia. Kardynał
Gerhard Ludwig Müller17, odwołując się do nauczania papieża Benedykta XVI, podkreśla istotny i wpisany w naturę człowieka element: pragnienie poszukiwania prawdy absolutnej i ostatecznej. Stąd
zdroworozsądkowe jest nie tylko sformułowanie homo capax Dei,
lecz równiez homo capax veritatis, które z perspektywy filozoficznej,
antropologicznej i teologicznej – komplementarne i nieoddzielne –
wyraża pełną naturę człowieka.
Szczególnie znaczącym sposobem dawania świadectwa będzie
wola ofiarowania siebie innym przez gotowość cierpliwego i naznaczonego szacunkiem angażowania się w ich pytania i wątpliwości, na
drodze poszukiwania prawdy i sensu ludzkiego istnienia.18
Papież emeryt Benedykt XVI jako hasło swego pontyfikatu przyjął
słowa: „Współpracownicy prawdy” (Cooperatores veritatis). Pochodzą
one z Trzeciego Listu św. Jana Apostoła (3 J 8). Do św. Jana dotarły
wieści, że chrześcijanin imieniem Gajus okazuje gościnność wędrownym misjonarzom. Gajus otrzymuje w liście wyrazy wdzięczności,
które są zarazem zachętą do kontynuacji takiej postawy. Św. Jan pisze:
Oni to zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz,
zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli
w drogę dla imienia Jego, nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy
zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.
16 W przedstawieniu kwestii człowieka i zbawienia w perspektywie „prawdy” pojawia się kilka aspektów pochodzących z artykułu: M Studenski, Współpracownicy
prawdy.
17 W wywiadzie udzielonym portalowi Wiara.pl, zob. Benedykt XVI – wielki
papież teolog, rozmawiał K. Tomasik, http://info.wiara.pl/doc/3811580.Benedykt-XVI-wielki-papiez-teolog [dostęp: 12.1.2018 r.].
18 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Sieci społecznościowe: Port
prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji. 47 Światowy dzień łączności (12 V 2013),
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html, [dostęp:
12.1.2018 r.].
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Hasło „współpracownicy prawdy”, towarzyszące już biskupiemu
posługiwaniu Józefa Ratzingera, wyraża pragnienie służby dla tej
wartości, która z jednej strony jest w dzisiejszym świecie tak często
deptana, a z drugiej stanowi przedmiot pragnień wielu ludzkich serc.
Odpowiadając na pytanie dziennikarza, dotyczące hasła biskupiego,
kard. Joseph Ratzinger stwierdził:
Oczywiście jestem, jak przystoi, gorliwym czytelnikiem Pisma Świętego, a na sformułowanie, które od razu mnie zafascynowało, natrafiłem w Trzecim Liście św. Jana Apostoła. (…) W warunkach kryzysu
epoki – w której toczy się żywa wymiana myśli, jeśli chodzi o prawdę
przyrodoznawczą, ale dominuje subiektywność, jeśli chodzi o istotne
pytania ludzkie – poszukiwanie prawdy i odwaga przyjęcia prawdy
znów stały się naszą potrzebą.19

Poszukiwanie prawdy przez współczesnego człowieka nie jest podyktowane jedynie czystą ciekawością. Jakże często pytanie o prawdę
przybiera formę rozpaczliwego krzyku kogoś, kto poszukuje sensu
życia. W takiej sytuacji znalezienie odpowiedzi na pytanie o prawdę
staje się sprawą ‘być albo nie być’ człowieka.
Człowiek jest na ziemi jedyną istotą, która może poszukiwać
prawdy. Każdy, kto czystym sercem i umysłem szczerze poszukuje
prawdy – jest już na dobrej drodze. Warto przytoczyć tu słowa św.
Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein.20 Ta pochodząca z Wrocławia, urodzona w żydowskiej rodzinie uczona, współpracownica
Edmunda Husserla, poświęciła całe swoje życie poszukiwaniom
Prawdy. Poszukiwania te doprowadziły ją do odkrycia tajemnicy
Chrystusa. Idąc konsekwentnie za poznaną Prawdą, przyjęła chrzest,
wstąpiła do karmelu, a potem umarła męczeńską śmiercią w obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Odwołując się do własnych
19	Zob. Współpracownicy prawdy, http://dialogsercamilosci.eu/category/codzienny-dialog/ [dostęp: 12.1.2018 r.].
20 Jej postać i filozoficzno-teologiczną syntezę antropologii katolickiej przedstawiam w artykule La sintesi filosofico-teologica nell’antropologia cristiana di Edith
Stein, „Forum Teologiczne” 2018, nr 19 (w druku).
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doświadczeń, Edyta Stein stwierdziła, że „Bóg jest Prawdą. Kto szuka
Prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.”21
Benedykt XVI miał świadomość, że nie wszyscy ludzie sami wyruszają na poszukiwanie Prawdy, tak jak to czyniła na przykład Edyta
Stein. Wzruszającym wyrazem troski papieża o tych, których nie stać
na poszukiwanie Prawdy, było nakreślenie obrazu zagubionej owcy
w homilii inaugurującej jego pontyfikat:
Pierwszym znakiem jest paliusz, utkany z czystej wełny, który został
nałożony na moje ramiona. To starożytne insygnium, używane przez
biskupów Rzymu od IV w., można uznać za symbol jarzma Chrystusowego, jakie biskup tego miasta, sługa sług Bożych, bierze na swoje
barki. (…) W rzeczywistości symbolika paliusza jest jeszcze bardziej
konkretna: wełna jagnięcia ma przedstawiać zagubioną owcę, a także
chorą lub słabą, którą pasterz bierze na ramiona i niesie do źródła
żywej wody. (…) Pasterza powinien przenikać święty niepokój Chrystusa: nie jest mu obojętne to, że tak wielu ludzi żyje na pustyni. A jest
tak wiele rodzajów pustyni. Istnieje pustynia ubóstwa, pustynia głodu
i pragnienia, pustynia opuszczenia, samotności, zniszczonej miłości. Jest pustynia mroku, który kryje Boga, spustoszenia umysłów,
które zatraciły świadomość godności i drogi człowieka. Na świecie
jest coraz więcej takich zewnętrznych pustyń, ponieważ pustynie
wewnętrzne stały się tak rozległe.22

Słowa te świadczą o tym, że Benedykt XVI pojmuje swoją misję, jako docieranie także do tych, którzy ze względu na swoją słabość, przeżyte doświadczenia, czy po prostu brak dobrej woli już nie
mogą albo nie chcą szukać Prawdy. Każdy namiestnik Chrystusa na
ziemi pragnie, jak sam Chrystus, szukać zagubionych owiec – także
tych, które zagubiły się w poszukiwaniu Prawdy. W kontekście słów
21	Zob. P. Hensel, Bóg jest Prawdą, www.karmel.pl/bog-jest-prawda/ [dostęp:
12.01.2018 r.].
22 Benedykt XVI, Santa messa imposizione del pallio e consegna dell’anello del
pescatore per l’inizio del ministero petrino del vescovo di Roma (24 IV 2005), http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_
hom_20050424_inizio-pontificato.html [dostęp: 12.01.2018 r.].
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św. Jana Pawła II o tym, że największym ubóstwem człowieka jest nieznajomość Chrystusa, można odnieść się per analogiam do przesłania
papieża emeryta, mówiącego, że największym ubóstwem człowieka
jest nieznajomość Prawdy albo niechęć w dążeniu do niej. W tym
kontekście wyłania się ewangeliczna koncepcja ubóstwa oraz kościelna misja ubogacania ludzkości ubóstwem Chrystusa (2 Kor 8, 9)
i wyzwalania człowieka z zubożenia, które uwrażliwia na ubogacające
spotkanie z Bogiem Jezusa Chrystusa. To założenie implikuje różne
rodzaje ubóstwa oraz ich hierarchię. Czy jednak dzisiejszy Kościół
spełnia, zgodnie z wolą Chrystusa, tę wpisaną w jego naturę misję
zaspokajania najważniejszego pragnienia i zdobywania autentycznego
bogactwa – czyli poznania tajemnicy Chrystusa?23
Tożsamość chrześcijańska implikuje świadomość sensu życia.
Światło poznanej Prawdy może rozjaśnić nawet najciemniejsze chwile
ludzkiej egzystencji. Radość i wdzięczność za dar poznania Prawdy
powinny mobilizować do dzielenia się powierzoną tajemnicą z innymi, w postawie naśladowania papieża Benedykta XVI, aż do stania
się cooperatores veritatis.
2. Dlaczego Etty Hillesum?
Inspiracją do zainteresowania się Etty Hillesum były słowa wygłoszone na Placu św. Piotra w czasie audiencji generalnej, przez papieża
Benedykta XVI, dwa dni po abdykacji:
Rzeczywiście współczesne społeczeństwo poddaje chrześcijanina
wielu próbom i dotykają one życia osobistego i społecznego. Niełatwo
jest podjąć decyzję bycia wiernym w chrześcijańskim małżeństwie,
praktykować miłosierdzie w życiu codziennym, pozostawić miejsce
na modlitwę i ciszę wewnętrzną. Nie jest łatwo publicznie przeciwstawić się wyborom, które wielu uważa za oczywiste, jak aborcja
w przypadku „niepożądanej ciąży”, eutanazja w przypadku poważnych chorób, lub selekcji embrionów w celu zapobiegania chorobom
dziedzicznym. Nieustannie obecna jest pokusa, by pomijać swoją
23 Por. M.A. Kopiec, Evangelizzazione nel recente magistero dei papi. Tra le sfide,
il mandato e la carità, Terni 2016, s. 13–17.
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wiarę, a nawrócenie staje się odpowiedzią Bogu, która zawsze musi
być potwierdzona wiele razy w życiu. (…)
Przykładem i bodźcem są dla nas wielkie nawrócenia, jak św. Pawła na
drodze do Damaszku, czy św. Augustyna. Ale także i w naszych czasach zmierzchu sacrum, działa Boża łaska i dokonuje cudów w życiu
tak wielu osób. Pan niestrudzenie puka do drzwi ludzkich serc w kontekstach społecznych i kulturowych, które wydają się być pochłonięte
sekularyzacją (…) Myślę również o postaci Etty Hillesum, młodej
Holenderki pochodzenia żydowskiego, która zginęła w Auschwitz.
Początkowo daleka od Boga, odkryła Go spoglądając w głębię samej
siebie, pisząc: „Jest we mnie bardzo głęboka studnia. A w tej studni
jest Bóg. Czasami udaje mi się do Niego dotrzeć, częściej jednak
przykrywają Go kamienie i piasek: wtedy Bóg jest ukryty. Muszę
Go na nowo wydobyć” (Dziennik, 97). W swoim zagubionym i niespokojnym życiu odnajduje Boga właśnie pośrodku wielkiej tragedii
XX wieku, Szoah. Ta młoda kobieta, krucha i niezadowolona, przemieniona przez wiarę, staje się kobietą pełną miłości i wewnętrznego
pokoju, która może powiedzieć: „Żyję w stałej bliskości z Bogiem”24.

Trudno uzyskać wystarczającą ilość informacji na temat Hillesum.
Te, które są znane, pochodzą z jej osobistych zapisków.25 Etty (Ester)
urodziła się 15 stycznia 1914 r. w Middelburg, jako pierwsze dziecko
Louisa (Levie) Hillesuma i Rivy (Rebecca) Bernstein, żydówki rosyjskiego pochodzenia, która wyemigrowała do Holandii. Etty miała
dwóch młodszych braci Jacopa (Jaap) i Michaela (Mischa). Należy
natychmiast podkreślić fakt, że Etty wzrasta i wychowuje się, owszem,
w rodzinie żydowskiej, ale kompletnie dostosowanej do warunków
kultury naznaczonej już w tamtych czasach modernizmem i zeświecczeniem. Ojciec nie praktykował zwyczajów religijnych właściwych
24 Benedykt XVI wzywa do nawrócenia, http://papiez.wiara.pl/doc/1457328.Benedykt-XVI-wzywa-do-nawrocenia/2 [dostęp: 12.1.2018 r.].
25 Wszystkie cytaty Etty Hillesum zawarte w tej publikacji pochodzą z francuskiego
tłumaczenia jej zapisków dokonanego przez Ph. Noble, E. Hillesum, Les éscrits d’Etty
Hillesum. Journaux et lettres, 1941–1943, Seuil, Paris 2008. Przekłady na język polski
są własne autora.
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dla tradycji żydowskiej: nie zachowywał Szabatu, nie spożywał posiłków koszernych. Przez swoją córkę opisany jest, jako agnostyk,
który wobec niemożliwości rozstrzygnięcia definitywnie i racjonalnie
fundamentalnych kwestii egzystencjalnych, oddaje się swoistej, wolnej
i pozbawionej rygoryzmu naukowego, prywatnej filozofii. Co ciekawe
jednak, Etty wspomina dwa razy, że ojciec oddał się lekturze Biblii.
Mimo takiego klimatu, nie można absolutnie stwierdzić, że rodzina
Hillesum była zupełnie obojętna religijnie.26 Pewnego dnia Etty słyszy
wyznanie matki: „Tak, w gruncie rzeczy jestem wierzącą”.27 A zatem
rodzina nie żyła w totalnym zerwaniu z wiarą. Sama Etty w rozmowie z bliską przyjaciółką wyznaje: „Henny, również ja wierzę i wiem
także, że po tym życiu istnieje inne”.28 Nie uważa się więc za ateistkę,
odkrywa w sobie uczucia religijne i ma świadomość ich obecności
w jej duchowym wnętrzu; co więcej, jej pragnienie kontaktu z Bogiem
wydaje się jasno zauważalne.29
W 1932 r. Etty przeniosła się wraz ze swoim najmłodszym i cierpiącym na głęboką depresję bratem, Mischą, do Amsterdamu. Na
tamtejszym uniwersytecie podjęła studia z prawa oraz z języka i literatury rosyjskiej. Jej życie toczy się w środowisku obyczajowo bardzo
swobodnym. Przy swoim niekontrolowanym temperamencie prowadzi rozwiązłe życie erotyczne. Taki styl życia być może był związany
z ucieczką od ewentualnych symptomów choroby psychicznej – nie
jest wykluczone, że przekazywanej dziedzicznie, na co wskazują przypadki takiego zachorowania w każdym pokoleniu jej rodziny. Stąd też,
okresowo cierpiała na zaburzenia psychosomatyczne i depresyjne. Za
poradą swojego znajomego udała się do znanego psychologa, osoby
o głębokim życiu wewnętrznym: Juliusa Spiera (nota bene uczeń

26 Por. I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, Milano
2013, s. 26–29.
27	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 304.
28	Tamże.
29 Por. I. Granstedt, Ritratto di Etty Hillesum, Milano 2003, s. 152.
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C.G. Junga); po raz pierwszy miało to miejsce 3 lutego 1941 r.30 Już
rok później opisuje swoją radykalną przemianę.31
Na polecenie terapeuty zaczyna pisać dzienniczek. Efektem regularnej pracy z doktorem Spierem jest nabycie przez Etty świadomej umiejętności coraz głębszego wchodzenia w nieznane obszary
własnego jestestwa. Każdego dnia, na polecenie swojego ‘duchowego
przewodnika’, rozpoczyna dzień medytacją, modlitwą, lekturą Biblii.
W ciągu dnia czyta dzieła takich autorów, jak: św. Augustyn, św. Tomasz à Kempis, Kierkegaard i Rilke.32 To właśnie Julius Spier, człowiek
autentycznej wiary, towarzyszy młodej Etty w drodze do odkrycia
Boga, który jeszcze nie ma dla niej wyraźnego oblicza, koncepcji
i nie jest wystarczająco zrozumiany. Spier był dla Etty przyjacielem,
terapeutą i mistagogiem – przewodnikiem prowadzącym ją do odkrycia wiary w Boga.33
Tym, co przynajmniej na tę chwilę tłumaczy motyw dla podtytułu:
„Dlaczego Etty Hillesum?”, jest jej świadomość własnej konstrukcji
wewnętrznej; owszem, złożonej, skomplikowanej, pełnej sprzeczności,
lęku przed życiem i chorobą dziedziczną. Z drugiej jednak strony
nie brnie i nie ucieka ona dalej przed napiętrzającymi się trudnościami, niemożliwymi do rozwiązania poprzez ucieczkę w używki,
rozwiązłość, zapomnienie, które tak naprawdę byłyby stopniowym
procesem autodestrukcji. Podejmuje odważnie decyzję o zaakceptowaniu własnej rzeczywistości, uwarunkowanej także kontekstem
historycznym – prześladowanie Żydów w okresie wojennym – i podejmuje drogę ciężkiej i niepewnej pracy nad sobą, oswajając się
z sytuacją niepewności.
30 I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, dz. cyt., s. 30–31.
Ta relacja i przyjaźń nie będą początkowo, z punktu widzenia etycznego, zupełnie
jasne i pozbawione pewnych wątpliwości. Jednak z czasem przyjmie charakter
głębokiej więzi duchowej i moralnie uporządkowanej.
31	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, dz. cyt., s. 351.
32 Por. Beltrami, Incontrare Dio all’inferno, dz. cyt., s. 13.
33 Wielu historyków zaznacza, że do końca nie można być pewnym jej rozumienia
‘wiary’. Raczej należałoby mówić o jej intymnej relacji z Bogiem, również nie do
końca dla nas jasnej, w jaki sposób jednoznacznie ją rozumie i przeżywa.
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W jednym z ostatnich listów do Hillesum, na miesiąc przed śmiercią spowodowaną rakiem płuc, Spier pisze (pamiętajmy, że jest to
czas wojny):
Długo trwałem na kolanach (…) i w ciszy modliłem się prywatnie
w ogromnym skupieniu i z pełnym zaangażowaniem. Błagałem o pomoc i opiekę dla tych wszystkich osób pełnych lęku i przerażenia,
pozbawionych przygotowania wewnętrznego, a które [te osoby] znajdują się na ostatnim etapie ich doczesnego zamieszkania. Jak bardzo
odczuwam harmonię ich stanu ducha. Moje serce jest pochłonięte
i pełne miłości. Pragnąłbym ich wszystkich objąć i pocieszyć, jak to
czyni każda matka.34

Temat ten podjął również Pascal Dreyer, nie kryjąc zaskoczenia
postawą holenderskiego psychologa i życiowego nauczyciela Etty
Hillesum:
Julius Spier, będąc Żydem, ostentacyjnie manifestuje ewidentną wrażliwość wobec chrześcijaństwa, w tragicznej epoce naznaczonej wojną,
która domaga się głębszego zastanowienia i przemyślenia. [Spier]
wyraźnie zaleca oblatywną formę życia, otwartą zawsze i w każdej
sytuacji na drugiego człowieka.35

Inną kwestią godną uwagi, a która wpisuje się w nasze ‘Dlaczego
ona?’, to fakt, że po śmierci swojego najbliższego przewodnika, Etty
nie popada w traumę, w obłędną żałobę lub desperację, w niezdolność
radzenia sobie bez obecności osoby prowadzącej. Przeciwnie, okazuje
się, że Spier uformował ją w taki sposób, aby mentalnie, duchowo,
afektywnie, fizycznie nie czuła się zagubiona w pozostaniu zależną od
niego. Stała się osobą dojrzałą, zdolną samodzielnie kroczyć naprzód
we własnym całościowym rozwoju, nade wszystko duchowym.
W tej perspektywie owo ‘Dlaczego’, biorąc pod uwagę, że oboje
są Żydami, pojawia się kolejne pytanie: jak to możliwe, że ich wiara
w Boga posiada ewidentną konotację chrześcijańską? A następnie,
34	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 686.
35 P. Dreyer, Une voix boulversante, Paris 1997, s. 14 (tłum. własne).
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jaka była relacja Hillesum do chrześcijaństwa, Chrystusa? Jak może
być odbierane doświadczenie Etty przez przeciętnego katolika?
3. Wewnętrzna ‘walka’ wobec doświadczenia Shoah
Słowo ‘Shoah’ oznacza po hebrajsku ‘katastrofę’, jednak sami Żydzi
preferują ten termin wobec ‘Holokaustu’ – co oznacza ‘ofiarę całopalną’. W kontekście programu całkowitej eksterminacji narodu
żydowskiego przez niemiecki nazizm, określenie to brzmi to dla
narodu wybranego jako poniżające.36
Westerbork to nazwa miejscowości w Holandii związanej ze wspólnotą żydowską. Miejsce to od 1939 r. staje się zamkniętym i przejściowym terytorium, gdzie byli internowani holenderscy Żydzi zanim
ich przetransportowano do obozów masowej zagłady, szczególnie do
Auschwitz-Birkenau. Niedługi czas później założona zostaje w Amsterdamie tzw. Rada Hebrajska, której zadaniem jest sporządzanie
listy Żydów przebywających w Holandii, a następnie selekcja, mająca
na celu posłanie do Westerbork. Członkowie Rady mieli zagwarantowaną ochronę i pewność ocalenia siebie samych oraz bliskich. Etty
otrzymała propozycję wejścia w struktury owej Rady, ale ją odrzuciła,
reagując w ostrych słowach:
Kolaboracja podjęta przez niewiele znaczącą grupę Żydów mającą na
celu deportację ogromnej reszty rodaków, jest bezwzględnie niewytłumaczalnym aktem hańby. Pewnego dnia, Historia dokona sądu.37

Nie mogąc już dalej pracować w tym środowisku, zwraca się do
Rady i zgłasza się na ochotnika do pracy na terenie Westerbork, do
pełnienia funkcji asystentki socjalnej. Świadoma paradoksalnej sytuacji, w której się znajduje, z jednej strony jest świadkiem upokorzeń,
cierpień, bólu i prześladowań, a z drugiej zachowuje przed więźniami
36 Por. I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, dz. cyt.,
s. 50. Autor tłumaczy również przyczyny nienawiści nazistów wobec Żydów, ale ten
temat pozostawiamy czytelnikom bardziej zainteresowanym tym zagadnieniem,
które w tym miejscu nie wymaga koniecznego przedstawienia.
37	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 709.
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tajemnicę ich nieuniknionej i tragicznej przyszłości. Stara się nie dać
im poznać, jaki będzie ich ostateczny los, kres życia, przeznaczenie
pobytu w obozie. Należy bowiem dodać, że sami niemieccy naziści
fałszywie tłumaczyli obozowiczom cel ich ciężkiej pracy, zapewniając, że po odpowiednim okresie trudnych, a czasem wyczerpujących
prac, zostaną obficie wynagrodzeni. Złudne obietnice prowadziły do
utraty zdrowej nadziei na rzecz naiwnej iluzji – po to, aby przetrwać.
Taka strategia działania ze strony okupanta nie da się zdefiniować
i wytłumaczyć w żaden ludzki sposób.38
Po kilku miesiącach (lipiec – grudzień 1942 r.) Hillesum musiała
opuścić obóz ze względu na słaby stan zdrowia, a mogła to uczynić,
gdyż była wolontariuszką. Powróciła tam jednak w czerwcu 1943 r.
We wrześniu tego samego roku została przewieziona do Auschwitz.39
Wcześniej jednak, jeszcze przed deportacją, jako obozowiczka nie
przestawała udzielać się i pomagać słabszym.40 Nie przestała też pisać
swojego Dzienniczka i wysyłać listów do przyjaciół. Często wspomina – jeszcze we wcześniejszych zapiskach – i zastanawia się, jak
jest możliwa kolaboracja z kimś, kto niszczy i zabija twoich braci
i twoje siostry…41 W swoim spojrzeniu na świat, życie, istotę osobową
i wartości, nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Tę historię nazywa ‘teatrem
absurdu’, porównywalnym do piekielnej pułapki, w którą człowiek
tak łatwo daje się złapać.42

38 Por. I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, dz. cyt.,
s. 40–42.
39 7 września 1943 r. Etty wchodzi do wagonu i odbywa trzydniową, przerażającą
podróż do Birkenau. Od tego dnia nie mamy już żadnej informacji pochodzącej
bezpośrednio od Etty. Niemniej jednak w duchu jej relacji z Bogiem G. Bovo ‘ośmielił
się’ napisać 12-y, ostatni zeszyt Etty, opisujący pozostałe 83 dni jej życia, po których,
prawdopodobnie umiera 30 listopada. G. Bovo, Il dodicesimo Quaderno. 83 dni Etty
Hillesum Auschwitz, Molfetta 2009.
40 Por. I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, dz. cyt.,
s. 42.
41 Por. tamże, s. 45.
42 Por. tamże.
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W swojej bezradności i bezsilności wobec toczącej się dehumanizacji, ohydnego zezwierzęcenia, widoku niewyobrażalnych zachowań
jakie mogłyby zaistnieć pomiędzy ludźmi, Etty ‘ulega’ Bogu, uznając
własną niezdolność do zrozumienia sensu wojennych wydarzeń.43
Być może z tego powodu, w takich realiach, nieustannie dostrzega
potrzebę działania oraz niepoddawania się zwątpieniu i rezygnacji.
Swoje osobiste doświadczenie wyraża w jednym z listów, napisanym
24 sierpnia 1943 r.:
Pomimo wszystko, tej nocy powrócę, aby ubrać dzieci, wspierać słabych, starać się pocieszać i uspakajać matki i właśnie to nazywam
«niesieniem ratunku», choć mogłabym przekląć samą siebie i moje
przeznaczenie. Wiemy bardzo dobrze, że pozostawiamy naszych
chorych, naszych bezbronnych towarzyszy w warunkach głodu, raz
ciepła, raz zimna, niedostatku, wykończenia, a jednak, po to jesteśmy właśnie my, aby ich odziać i odprowadzić do bydlęcych wagonów z próchniejącego drewna; a gdy to konieczne, przenosić ich
na deskach, gdy już nie są w stanie chodzić. Ale o co chodzi w tym
wszystkim, czym są te enigmy, cóż to za fatalny mechanizm, którego
jesteśmy niewolnikami? Tymczasem nie mamy żadnej okazji, aby
być zapytanymi z zewnątrz o sens tych sprzeczności, dla wyjaśnienia, że wszyscy jesteśmy zdezorientowani i wprowadzeni w jakąś
irracjonalną rzeczywistość. A z drugiej strony nie jesteśmy przecież
złymi ludźmi. Znajdujemy się tutaj wobec problemów o wiele bardziej
głębokich...44.

Nawiązując do Biblii (Ps 32, 2), Etty nie pyta o powód tych tragicznych wydarzeń ani nie obciąża odpowiedzialnością Boga za to, co się
dzieje – ‘Gdzie był/jest Bóg w całym tym strasznym wydarzeniu?’.45
Raczej odwołuje się do ludzkiej wolności zdolnej zdeterminować
własne życie i decydować o swoim postępowaniu. Człowiek kreuje
43 Por. tamże, s. 45–46.
44	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 905.
45	Doskonałym, krótkim i rzeczowym ujęciem tego wielowiekowego pytania z zakresu teodycei, oferuje słynny teolog G. Greshake, Perché l’amore di Dio ci lascia
soffrire?, Brescia 2008.
| 184 |

wsp_41_4_2018.indd 184

16.11.2018 10:28:55

Etty Hillesum…

swoją rzeczywistość począwszy od własnej myśli i serca i w ten sposób
nadaje życiu określony scenariusz – miłości lub nienawiści – w który
jest w stanie zaangażować także innych.46 Stąd ów problem należałoby
ująć inaczej: ‘Gdzie był/jest człowiek? Gdzie byłem ja, gdy niewinnemu działa się krzywda?’
Jak podkreśla francuska pisarka Sylvie Germain, Hillesum doskonale świadoma własnego losu „potrafiła zachować aż do końca
właściwy sobie światopogląd o rzadkiej głębi oraz wizję życia i śmierci,
traktując śmierć jako owoc, który dojrzewa na łonie życia, niezależnie
od tego, jak może być ono pogwałcone i sponiewierane”.47
Etos Etty ujawnia istotny element natury człowieka. Każda osoba
posiada w sobie, w najgłębszych warstwach swojego bytu, niewyobrażalne zasoby dobra, uzdalniającego do dokonywania dzieł tak
wielkich, że wznoszących się ponad reguły zwykłego i zdrowego rozumowania. Faktycznie, w sytuacjach ekstremalnych zdaje się, że życie
traci już swój sens; a jednak w tak ostatecznie, absolutnie wyjątkowym
momencie, jak bliskość śmierci (tylko raz się umiera – stąd ‘jedyność’
tego wydarzenia), człowiekowi zostaje dana niepowtarzalna szansa.
Chodzi o ten unikalny moment, gdy ma możliwość zmierzyć się świadomie i w pełnej wolności ze śmiercią. Moment śmierci jest okazją,
żeby zwrócić powierzony dar życia i w ten sposób samemu stać się
darem. W świetle takiego podejścia następuje pełna realizacja i afirmacja istnienia, pomimo wrażenia poniesionej porażki. To właśnie
‘w tę noc’ przejścia przez śmierć, Etty weszła ze swoim Bogiem, niosąc
ze sobą tajemnicę własnego istnienia. Być może z całą swoją mocą
duchową, z tą samą determinacją, towarzyszącą jej w Westerbork,
wyszła naprzeciw tej okrutnej rzeczywistości, która ją przerastała,
powierzając się ‘swojemu wewnętrznemu Gościowi’, ‘Temu’, o Którym
sama mówiła, że „dostarczał jej siły do zaakceptowania i zniesienia
wszystkiego”.48
46 Por. M.G. Noccelli, Se amare è chiedere troppo. Leggendo Etty Hillesum, Roma
2004, s. 23.
47 S. Germain, Etty Hillesum, Paris 1999, s. 165.
48 Por. I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, s. 57–58.
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4. Imię Boga
Przypadek Etty jest na tyle wyjątkowy, unikalny i niepowtarzalny, że
wielu myślicieli XX i XXI wieku traktuje jej historię, jako nadzwyczajne dzieło samego Boga, dokonane w straszliwym okresie historii,
jakby to była widzialna antycypacja piekła. Natomiast w normalnych, codziennych warunkach życia taka manifestacja zła w historii
ludzkości staje się motywem do zakończenia jakiejkolwiek dyskusji
teologicznej i filozoficznej na temat istnienia Boga.49 W pismach
Etty imię Boga jest ‘ogołocone’ z wszelkiej tradycji – także hebrajska
i chrześcijańska nie pozostawiają wyraźnych śladów.50 Jej droga ku
Bogu jest zupełnie indywidualna i niepowtarzalna.51 Z Dzienniczka
jednak wynika znaczący rozwój pojmowania przez nią Boga oraz
formowanie coraz głębszej relacji z Nim. W początkowej fazie swego
duchowego poszukiwania utożsamia Boga z ‘najpiękniejszą częścią
siebie samej’. Jakiś czas później powie, że Bóg to rodzaj metafory,
aby opisać wewnętrzną drogę, którą ona sama przebywa w swoim
wnętrzu. Następnie stwierdza: „Moje ja, moją najbogatszą i najgłębszą
warstwę, do której docieram, nazywam Bogiem”.52 Niemniej jednak
w wyznaniach Etty daje się wyczuć, że ta ‘najbogatsza i najgłębsza
warstwa’ wychodzi ponad prostą fuzję pomiędzy ‘ja’ i ‘Bogiem’, jednak nigdy w ten sposób się nie wyraża. Biorąc pod uwagę czas ponad
dwóch i pół roku jej osobistego odkrywania tajemnicy bytu i życia,
trudno zatem o jedno jedyne i definitywne pojęcie Boga; stąd nie
należy opierać się na jedynej tylko Jego definicji. W swojej odwadze
bycia wolną, broni wolności rozumowania i podejmowania krytyki
nawet tego, co powszechnie uznane jest za oczywiste. Odwaga myślenia i radość płynąca z wolności pozwala jej na zachowanie marginesu
49 Por. H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Genova
132004.
50 Por. J.G. Gaarlandt, „Prefazione”, w: Etty Hillesum, Etty. Une bouleversée suivi
de Lettres de Westerbork, traduzione di Ph Noble, Seuil, Paris 1995, p. IV.
51	Droga każdego człowieka do Boga jest jedyna w swoim rodzaju, ale w tym
przypadku mamy do czynienia z pewnym ewenementem, z jakimś rodzajem ‘plus’,
‘ponad’ granice dróg, do których przywykliśmy.
52	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 719.
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zdrowej krytyki, nawet wówczas, gdy staje wobec powszechnie przyjętego aksjomatu. Przykładem tego może być fakt, iż niejednokrotnie
wyraża obiekcje nawet wobec swojego przewodnika Spiera. Takowa
wolność myślenia – ale nie relatywizm albo dwubiegunowość – sprawia, że w pojmowaniu przez nią Boga można zauważyć bogactwo
Jego atrybutów. Pierwsze zaskakujące wyznanie słyszymy z jej ust po
śmierci Spiera, gdy mówi o nim jako o człowieku, który wprowadził
nowe życie w jej duszę i nauczył ją wypowiadać imię Boga, nie czując
wstydu (!).
W swoim stopniowym postępie na drodze duchowej, Etty zostaje
wprowadzona przez Spiera w myśl Junga, szczególnie w kwestie religijne. W swoich zapiskach przytacza jeden z takich wątków:
Znam osoby, dla których spotkanie wewnętrzne z siłą transcendentną
stanowi doświadczenie, któremu nadają imię ‘Bóg’. Jednak również
‘Bóg’ w takim ujęciu jest teorią, jest sposobem oglądu rzeczywistości,
obrazem, którym dysponuje ludzka myśl ograniczona w swych limitach, aby wyrazić niewymowne i nie poddające się żadnej ostatecznej
analizie, doświadczenie. To doświadczenie jest jedyną niekwestionowalną rzeczywistością. Co do wyobrażeń często są wypaczone
i zniekształcone, jeśli nie obrzydliwe.53

W kontekście powyższej inspiracji myślą Junga, Etty, będąc ofiarą
wojny, przeżywając okrucieństwo i nieludzki okres historii, wie doskonale, że niemiecki nazizm jako ‘produkt’ wielkich europejskich
kultur hebrajsko-chrześcijańskich, jest przyczyną tego potwornego
zła. Tym ‘produktem’ jest cywilizacja i kultura Starego Kontynentu.
Jung nie ma nic przeciwko Bogu, ale przeciw wyobrażeniom
o Nim, niemniej stwierdza:
Nie zauważyliście, że mówię o wyobrażeniu o Bogu, a nie o Bogu
jako takim i to od momentu kiedy jestem całkowicie niezdolny do

53	Tamże, s. 327.
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mówienia o Nim (...). Nigdy nie sądziłem, że stosując psychologiczną
strukturę wyobrażenia o Bogu, sam ją sobie przywłaszczyłem.54

Uzasadnione byłoby pytanie, czy na tym etapie Etty nie przyswoiła
sobie pojęcia Boga w kategoriach ‘poza-świadomości’55, bądź też, jako
zwykłą projekcję siebie samej. Powoli coraz wyraźniej uwidacznia się
w życiu Hillesum rozróżnienie pomiędzy jej podmiotowością a Bogiem. Odkrywa w Nim interlokutora – ‘Ty’, któremu powierza własne
myśli i projekty oraz Który stanowi „moc centralną”56 jej egzystencji.
Rozpoznaje w Nim Stwórcę świata.57 W lipcu 1942 r. pyta Boga czego
pragnie On w stosunku do niej, aby czyniła.58 Natychmiast nasuwa
się analogia do słynnego pytania postawionego przez św. Franciszka
z Asyżu: „Panie co chcesz abym czynił?”.59 Krótki czas później pisze:
„Będę oczekiwała znaku od Ciebie, mój Boże”60, po czym dodaje
„Niech się jednak stanie nie moja, ale Twoja wola”.61
Tym samym Etty weszła w świat relacji z Innym/Drugim, który
kompletnie odmienił i obrócił kierunek jej życia, stał się w jej odbiorze ostateczną racją wszelkiego bytu. Nierzadko twierdzi, iż termin
‘Bóg’ jest określeniem zbyt ograniczonym, zbyt ubogim, aby wyrazić
Jego Tajemnicę; przecież to zawsze tylko ludzkie określenie.62 Używa
54 C.G. Jung, Psychologie et religion, http://tecfa.unige.ch/-jermann/staf14jung_1.
html [dostęp: 12.1.2018 r.], (tłum. własne).
55 Por. A. Pleshoyano, Etty Hillesum: For God and with God, „The Way” 2005, nr
1, s. 11.
56	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 322.
57 Por. E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 539. Nieodparcie
nasuwa się tu porównanie do św. Franciszka z Asyżu i jego relacji wobec stworzenia
i Stwórcy: por. F. Scarsato, Francesco d’Assisi e Etty Hillesum, Padova 2013, s. 17–37.
58	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 690.
59	To samo pytanie zadaje św. Franciszek z Asyżu w okresie poszukiwania drogi
życia i nawrócenia, zob. Le Fonti Francescane. Vita seconda di San Francesco d’Assisi
di Tommaso da Celano, Prologo, nr 587, www.ofs-monza.it/files/vitasecondadisanfrancesco.pdf [dostęp: 12.1. 2018 r.].
60	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 745.
61	Tamże, s. 750.
62 Por. M.A. Kopiec, Il Logos della fede: tra ragione, rivelazione e linguaggio, Roma
2014, s. 251–258.
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w stosunku do Niego tego słowa z powodu braku innego bardziej
adekwatnego. Idąc dalej wyznaje, że Bóg żyje w niej, a ona w Bogu.63
W ten sposób uwidacznia się ograniczoność ludzkiego języka, który
w teologii jest językiem analogii, pozwala on mówić nam adekwatnie
i obiektywnie o Bogu, ale na zasadzie podobieństw, a zarazem jeszcze
większych nie-podobieństw.64
Wyrażając swoją relację z Bogiem Etty stwierdza:
Gdy mówię, że tkwię «w słuchaniu od wewnątrz», to w rzeczy samej
«Bóg jest Tym, Który trwa w słuchaniu». To, co najbardziej stanowi
o moim jestestwie nasłuchuje istotę i głębię Innego. Bóg słucha Boga.65

Podobne medytacje i wyznania znajdują się u chrześcijańskich
świętych mistyków, jak św. Augustyn, św. Grzegorz z Nysy, św. Katarzyna ze Sieny, św. Bernard z Clairvoux, św. Teresa z Avila i wielu
innych niezliczonych postaci z historii chrześcijaństwa.66 Człowiek
został stworzony na obraz Boga, Boga Trynitarnego, który konstytuuje naturę oraz istotę człowieka, stanowi jego sanktuarium. Zatem jest
niemożliwe, aby człowiek mógł dialogować i komunikować z Bogiem,
skoro w Nim jednocześnie nie byłoby dialektyki właściwej dla Trójcy
Świętej: słuchanie w milczeniu i przyjmowaniu, słowo w komunikowaniu i dawaniu. W to trynitarne Milczenie–Słuchanie, Cisza–Słowo,
Przyjęcie–Ofiarowanie, wpisana jest także ludzka relacja z Bogiem.
***
Etty Hillesum mimo młodego wieku, wielu problemów osobistych
i społeczno-historycznych, podjęła aktywność, która miała na celu –
jak wspomniano wcześniej – uzdrowienie i ugruntowanie właściwych
63 Por. I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso del male, dz. cyt.,
s. 63–64. Także w tym miejscu pojawiają się wyraźne analogie pomiędzy Etty
i Franciszkiem z Asyżu. Por. F. Scarsato, Francesco d’Assisi e Etty Hillesum, dz. cyt.,
s. 39–68.
64 Sobór Lateranski IV, 1215: Inter Creatorem et creaturam non potest similitudo
notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo, DS 806.
65	E. Hillesum, Les écrits d’Etty Hillesum. Journaux et lettres, s. 719.
66 Por. F. Scarsato, Francesco d’Assisi e Etty Hillesum, s. 59.
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relacji z samą sobą, z drugim człowiekiem, z kulturą, a w szczególności z kulturą hebrajską, z historią powszechną, ze światem, z ludzkością i wreszcie z Bogiem. Te relacje nie realizują się osobno i nie
funkcjonują odrębnie, lecz w autentycznej jedności i spójności. Ta
jedność wyraża obecność i działanie Boga w każdej ‘tkance’ lub ‘komórce’ historii pojedynczej osoby, a także w historii całej ludzkości
zawartej wewnątrz dzieła Stworzenia, które ma swoje jedyne źródło
w tajemnicy Miłości nie mającej żadnej miary (św. Jan Paweł II: miarą
miłości jest Miłość bez miary).
W tejże historii miłości, Bóg nie powstrzymuje działania ze strony
Złego (mysterium iniquitatis). Ludzie w swojej słabości i swojej upadłości często pozwalają się ogarnąć nienawiści, pomimo to Bóg, w tym
samym momencie objawia się ludziom, którzy wyrażają wolę oporu
wobec zła i stają się znakiem, że Bóg istnieje i współdzieli przeznaczenie każdego bez wyjątku, będąc zawsze obecny, działając w sposób
ukryty, ale rzeczywiście skuteczny.67 Owszem, człowiek został obdarowany wolnością, ale nie jest to wolność absolutna i tak potężna,
aby nie mogła oprzeć się działaniu łaski Bożej, zamykając ludzkiego
ducha kompletnie i nieodwołalnie na Boga. Nadzieja jest cnotą teologalną, darem Boga udzielonym każdemu człowiekowi, aby świadomie
i dobrowolnie przyjął Boski plan powszechnego zbawienia, często
realizowany przez Niego drogami Jemu samemu tylko znanymi.68
Streszczenie
Znajomość osoby, życia i historii Etty Hillesum, nie jest jeszcze być może
w Polsce przedmiotem ogromnego i szerokiego zainteresowania wśród
zdecydowanej większości wiernych i ma to swoje uzasadnienie historyczne
i kulturowe. Tymczasem dla tych, którzy zajmują się studiami z zakresu
filozofii religii, psychologii religii, teozofii, antropologii czy wreszcie teologii,
67 Por. J. Vanier, Prefazione, w: I. Bériault, Etty Hillesum. Testimone di Dio nell’abisso
del male, dz. cyt., s. 7–13.
68 Przekonanie wyrażone również poprzez magisterium Soboru Watykańskiego
II: Ad gentes divinitus, Nostra aetate, Gaudium et spes, Dei verbum, Dignitatis humanae, Lumen gentium.
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jest postacią zasługującą na głębszą analizę i to nie tyle z czystej ciekawości
naukowej, co dla dobra i rozwoju wyżej wymienionych dyscyplin ludzkiej
wiedzy. Te bowiem rodzaje wiedzy mają na celu nie tyle empiryczne wyjaśnienie różnych fenomenów ludzkiego bytu – choć eksploratorkie działanie
i tak będzie nieuniknione – ale tylko jako jedno z narzędzi, ponieważ implikuje nieustanne i nigdy do końca nie wytłumaczalne studium nad fundamentem oraz istotą ludzkiego bytu. Wszakże jedynie człowiek jest zdolny
zadać sobie pytanie o byt, o siebie, o życie, o przyczynę i cel wszelkiego
istnienia. Na pierwszy rzut oka niby nic nowego – stare jak świat pytanie
w obszarze teodycei; a jednak każda ludzka historia wnosi nowe aspekty
i potwierdza nieprzerwaną aktualność, więcej, nowość ‘starego’ pytania,
które zawsze determinuje i będzie determinować ludzką egzystencję w jej
wymiarze praktycznym i całościowym. Taki cel ma niniejsze opracowanie
przedstawiające życie Etty Hillesum.
Summary
The acquaintance of Etty Hillesum’s person, life and history, maybe, in
Poland is not yet the object of the huge and wide interest among the vast
majority of faithful and it has its own historic and cultural justification. In
the meantime, for the people which are engaged in studies from the range
of the philosophy of religion, the psychology of religion, the theosophy,
anthropology and at last the theology, is a personage meriting deeper analysis not as the interest of the pure scientific, but for the goodness and the
development of disciplines of the human knowledge mentioned above. Is
that because, these kinds of knowledge target not so much the empirical
explanation of the different phenomena of the human existence – though
the exploratory activity anyway is unavoidable – but only as one of tools,
because will imply incessant and never to the end the explicable study over
the foundation and the creature of the human existence. However only the
human being is able to formulate the question about the ens, himself, life,
reason and aim of the all existence. At first sight it is nothing new – the
world-old question in the area of the theodicy; nevertheless, every human
history carries the new aspects and confirms the uninterrupted topicality,
more, the novelty ‘of the old’ question which always determines and will
determine the human existence in its dimension practical and general. Such
aim has a present article representing the life of Etty Hillesum.
Słowa kluczowe: prawda, dusza, życie, zło, Bóg
Key words: truth, soul, life, evil, God
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Diecezjalna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z brzmieniem
kan. 511 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem biskupa
diecezjalnego ma za zadanie badać wszystko, co dotyczy działalności pasterskiej, a także rozważać i przedstawiać praktyczne wnioski
z przeprowadzonych badań.
Diecezjalna Rada Duszpasterska jest gremium ze stosunkowo młodym stażem w Kościele. W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. nie
było norm dotyczących diecezjalnej rady duszpasterskiej. Dopiero Sobór Watykański II ustanowił podstawy doktrynalne do ustanowienia
tejże rady. Dokumenty Soborowe, zarówno konstytucja dogmatyczna
o Kościele Lumen gentium, jak i dekrety: o pasterskich zadaniach
biskupów w Kościele Christus dominus oraz o działalności misyjnej
Kościoła Ad gentes położyły podwaliny pod normy prawne dotyczące diecezjalnej rady duszpasterskiej. Pracę nad stworzeniem tychże
norm, na podstawie schematu O duszpasterstwie1, z 3 maja 1962 r.,
przygotowanego przez Papieską Komisję Centralną, a znajdującego się
we wskazanych wyżej dokumentach soborowych, kontynuował papież
Paweł VI, wydając normy wykonawcze do dekretów soborowych,
w których omówił kwestie odnoszące się do diecezjalnej rady duszpasterskiej2. Następnym etapem tworzenia norm dotyczących omawianej rady było zwrócenie się Kongregacji ds. Duchowieństwa do
1 Por. Sobór Watykański II, Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II
Apparando, series I, t. II, cz. 8, s. 40.
2 Por. M. Sitarz, Rada Duszpasterska, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II: Księga II: Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum, Poznań 2005, s. 404.
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przewodniczących konferencji biskupów z prośbą, aby poszczególne
Kościoły partykularne wyraziły swoją opinie na temat rady duszpasterskiej, a także wskazały warunki, które według nich umożliwiłyby
jej powołanie.3 W efekcie tychże konsultacji, z których jednoznacznie
wynikała wyrażona przez Kościoły partykularne potrzeba ustanowienia diecezjalnych rad duszpasterskich, zdecydowano o potrzebie
ustanowienia tego gremium. Zagadnienie to zostało podjęte także na
Synodzie Biskupów w 1971 r.4
Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego poświęca radzie duszpasterskiej cztery kanony, które są efektem soborowych i posoborowych
prac nad tym zagadnieniem.
Dokumenty soborowe o diecezjalnej radzie duszpasterskiej
Jak wspomniano we wstępie dokumenty soborowe zapoczątkowały
prace nad ustanowieniem rady duszpasterskiej. W tym punkcie należy
przede wszystkim wspomnieć o Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w numerze 37 wskazuje na obowiązek
pasterzy Kościoła i jednocześnie prawa wiernych świeckich, aby od
swoich pasterzy otrzymywali duchowe dobra, w szczególności pomoc
słowa Bożego i sakramentów.5 Jak dalej wskazuje Konstytucja wierni
świeccy powinni natomiast przedstawiać kapłanom swoje życzenia
i potrzeby, a także wyrażać swoją opinię w sprawach dotyczących
dobra Kościoła.6 Współpraca między osobami świeckimi i pasterzami
powinna odbywać się w duchu zaufania, miłości i posłuszeństwa,
aby z współpracy tej wypływały rozliczne dobra Kościoła, „dzięki
temu bowiem w świeckich umacnia się poczucie własnej odpowiedzialności, wzmaga się zapał i łatwiej siły świeckich łączą się z pracą
3 Por. tamże.
4 Por. Documentum Synodi Episcoporum, De sacerdotio ministeriali. Ultimis
temporibus (30.11.1971), AAS 63 (1971), s. 898–922, nr 3.
5 Por. Sobór Watykański II, Lumen gentium. Konstytucja dogmatyczna o Kościele
(18.11.1964), AAS 57 (1965), s. 10–11; tekst polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła.
Wybór źródeł, red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006,
s. 310–400.
6 Por. tamże.
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pasterzy. Ci zaś, wsparci doświadczeniem świeckich, mogą zdobyć
celniejszy i odpowiedniejszy sąd zarówno w sprawach duchowych,
jak i doczesnych, tak aby cały Kościół, umocniony przez wszystkie
swoje członki, skuteczniej pełnił swe posłannictwo dla życia świata.”
(LG 37).7
O potrzebie tworzenia rad duszpasterskich stanowi także dekret
o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus dominus, który
podkreśla, że „kapłani i świeccy, przynależni do Kurii diecezjalnej
winni zdawać sobie z tego sprawę, że pomagają w pasterskiej posłudze biskupa” (CD 27).8 Dlatego rzeczą pożądaną jest tworzenie
w diecezjach rad duszpasterskich, którym przewodniczyłby biskup
diecezjalny, a uczestniczyliby w nich księża, zakonnicy i świeccy.
Jak podkreślili ojcowie soborowi, zadaniem tejże rady byłoby przede
wszystkim „śledzenie i przemyślenie wszystkiego, co ma związek
z duszpasterskimi pracami, oraz wyciąganie z tego praktycznych
wniosków” (CD 27).9
Ostatni wspomniany we wstępie dokument soborowy, w którym
wspomniano o potrzebie tworzenia w diecezjach rad duszpasterskich,
a mianowicie dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes podkreśla, że zadaniem biskupa diecezjalnego jest „popieranie, kierowanie i uzgadnianie działalności misyjnej, tak jednak, aby zachować
i rozwijać inicjatywę tych, którzy uczestniczą w tym dziele” (AG 30).10
Dlatego celem lepszej współpracy biskupi powinni zatroszczyć się
o to, by w diecezjach ustanawiać rady duszpasterskie.

7	Tamże.
8 Sobór Watykański II, Christus dominus. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele (28.10.1965), AAS 58 (1966), s. 673–696; tekst polski w: Ustrój
hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, dz. cyt., s. 401–450.
9	Tamże.
10 Por. Sobór Watykański II, Ad gentes. Dekret o działalności misyjnej Kościoła
(18.11.1965), AAS 58 (1966), s. 947–990; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, Poznań 2002, s. 464.
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Ustanawianie diecezjalnej rady duszpasterskiej
Potrzebę istnienia Diecezjalnych Rad Duszpasterskich dostrzegł
już Sobór Watykański II, który zalecał ich ustanawianie: „Bardzo
pożądaną jest rzeczą, by w każdej diecezji utworzono osobną Radę
Duszpasterską z samym biskupem na czele, w której by uczestniczyli
specjalnie dobrani duchowni, zakonnicy i świeccy. Zadaniem tej
Rady będzie śledzenie i przemyślenie wszystkiego co ma związek
z duszpasterskimi pracami oraz wyciągnięcie z tego praktycznych
wniosków”.11 Nakaz ustanawiania diecezjalnej rady duszpasterskiej
określa kan. 511, który brzmi następująco: „Gdy to zalecają okoliczności pasterskie, należy w poszczególnych diecezjach ustanowić Radę
duszpasterską” (kan. 511).12 Nakaz utworzenia diecezjalnej rady duszpasterskiej wyrażony za pomocą trybu rozkazującego został złagodzony przez dodaną przez prawodawcę klauzulę „gdy to zalecają
okoliczności duszpasterskie”. Norma kodeksowa nie nakazuje wprost
utworzenia rady duszpasterskiej, pozostawia biskupowi swobodę
w podjęciu decyzji czy utworzenie rady jest konieczne. Jednak mimo
braku bezwzględnego obowiązku utworzenia tejże rady, należy pamiętać, że jeżeli potrzeby duszpasterskie w poszczególnych diecezjach
tego wymagają, to rada powinna być ustanowiona i w takim przypadku biskup jest zobowiązany do ustanowienia jej.13 Ustawodawca
podkreślił, że biskup powinien uzgodnić potrzebę utworzenia rady
duszpasterskiej w swojej diecezji ze swoim prezbiterium, a także rozważyć taką konieczność powołania rady na konferencji biskupów.14
Mimo, że to biskup jest zarządcą Kościoła partykularnego i swoje
zadanie realizuje posługując się władzą zarówno wykonawczą, jak
11 Sobór Watykański II, Christus dominus, dz. cyt., s. 673.
12 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.1.1983),
AAS 75 (1983), pars II, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 [dalej cyt.:
KPK/83].
13 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik Prawa Kanonicznego, t. II, Warszawa 1985, s. 188;
J. Dyduch, Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska, „Prawo Kanoniczne”
1991, nr 3–4, s. 106.
14 Por. M. Sitarz, Rada Duszpasterska, art. cyt., s. 405.
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i ustawodawczą oraz sądowniczą15, to po promulgacji szczegółowych
norm dotyczących rady duszpasterskiej, uwzględniających prawo
powszechne, a także specyficzne warunki istniejące w powierzonym
mu Kościele partykularnym, również sam prawodawca ma obowiązek
stosowania się do nich.
Kompetencje diecezjalnej rady duszpasterskiej
Dalej norma kodeksowa wymienia w sposób bardzo ogólny zadania
diecezjalnej rady duszpasterskiej. Takie sformułowanie zadań rady
pozwala sądzić, iż szczegółowe kompetencje i obowiązki rady powinny znaleźć się w statutach poszczególnych rad duszpasterskich.
Biskup jednak, określając zadania rady, powinien uwzględnić zalecenia zawarte w liście okólnym wydanym przez Kongregację ds. Duchowieństwa, iż rada ta powinna „nieść biskupowi pomoc, czyniąc
propozycje i sugestie odnośnie do inicjatyw misyjnych, katechetycznych i apostolskich oraz w kwestii podnoszenia poziomu formacji
doktrynalnej, w ożywianiu życia sakramentalnego wiernych, a także
we wspieraniu działalności duszpasterskiej duchownych w różnych
środowiskach i regionach diecezji oraz w zakresie urabiania opinii
publicznej w odniesieniu do spraw dotyczących Kościoła”.16
Podkreślenia wymaga fakt, że kompetencje rady duszpasterskiej zamykają się w obrębie diecezji, dlatego też nie powinna ona
wypowiadać się na tematy ogólnie dotyczące wiary czy Kościoła
powszechnego.17
Zaleca się, aby rada duszpasterska opracowała katalog spraw, które
powinny zostać poruszone na najbliższych obradach18, a także podkreśla się potrzebę podania wcześniej do wiadomości zainteresowanych
15 Por. W. Aymans, Biskupia posługa rządzenia Kościołem partykularnym, „Kościół
i Prawo” 1989, nr 6, s. 32.
16 Sacra Congregazione per il Clero, Lettera circolare Omnes christifideles (25.1.1973),
nr 9.
17 J.I. Arrieta, Rada duszpasterska, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz,
red. P. Majer, Wolters Kluwer, Kraków 2011, s. 437.
18 Por. T. Pawluk, Diecezjalna Rada Duszpasterska w świetle nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 1985, nr 1–2, s. 74.
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tematów, które miałyby być przedmiotem obrad, celem zapoznania
się z problematyką, aby obrady były bardziej owocne19. Co ważne,
mimo obowiązku protokołowania posiedzeń rady, wyniki obrad mogą
być publikowane tylko wtedy i w takim wymiarze, jeżeli biskup uzna
to za słuszne.20
Oprócz kompetencji, które określa omówiony wyżej kanon, rada
ma także obowiązek wyboru spośród swoich członków dwóch przedstawicieli na synod prowincjonalny (por. kan. 443 § 5), na którym
to przedstawiciele ci mają głos doradczy. Rada diecezjalna wybiera
także przedstawicieli na synod diecezjalny spośród osób świeckich,
a także członków instytutów życia konsekrowanego. Sposób wyboru
oraz liczbę mandatów określa biskup diecezjalny (por. kan. 463 § 1, 5).
Skład personalny rady duszpasterskiej
Jak wskazuje kan. 512 KPK rada „składa się z wiernych pozostających
w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim” (kan. 512). W skład
tej rady wchodzą zarówno duchowni, jak i członkowie instytutów
życia konsekrowanego, a w szczególności wierni świeccy. Podobnie
jak w przypadku decyzji o powołaniu rady, tak i w przypadku sposobu jej powołania prawodawca pozostawia dużą swobodę biskupowi
diecezjalnemu, bowiem to on określa sposób w jaki wybierani będą
członkowie rady duszpasterskiej.
W dalszym paragrafie kanon wskazuje w jaki sposób powinni być
wybierani wierni do rady duszpasterskiej, a mianowicie „w ten sposób,
żeby jej skład był rzeczywistym odzwierciedleniem całej części Ludu
Bożego, stanowiącego diecezję, z uwzględnieniem rożnych regionów
diecezji, warunków społecznych i zawodowych oraz udziału, jaki
osoby pojedyncze lub zrzeszone mają w apostolstwie” (kan. 512 § 2).
19 Por. J. Wroceński, Pozycja Rady Duszpasterskiej, w: Semel Deo dedicatum non est
ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof.
dr hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red.
J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, s. 103.
20 Por. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II. Olsztyn
1986, s. 254.
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Ważne jest postanowienie kodeksowe mówiące o tym, że członkiem rady może być wyłącznie osoba pozostająca w pełnej wspólnocie
z Kościołem katolickim, bowiem tylko taka osoba może roztropnie
doradzać biskupowi. Dalej norma kodeksowa podkreśla, że osoby zasiadające w radzie muszą odznaczać się niezachwianą wiarą i dobrymi
obyczajami (por. kan. 512). Jednak z uwagi na to, że tematem obrad
rady są także problemy ekumeniczne, a troska biskupa diecezjalnego
powinna obejmować wszystkich mieszkańców jego diecezji21, także
wyznawców innych religii, jak zauważa ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, wydaje się rzeczą pożyteczną, aby zapraszać przynajmniej
na niektóre posiedzenia rady wyznawców innych religii jako obserwatorów, dzięki czemu łatwiej byłoby znaleźć lepsze rozwiązania
problemów ekumenicznych.22
Z uwagi na zapis kodeksowy, mówiący o tym, aby skład rady odzwierciedlał skład wspólnoty duszpasterskiej, Kongregacja ds. Duchowieństwa postanowiła, aby większość w radzie stanowili wierni
świeccy.23 Są oni uprawnieni do uczestnictwa w tejże radzie na mocy
normy kodeksowej, która w swojej treści podkreśla obowiązek posiadania nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale także roztropności i uczciwości – „Świeccy odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością
i uczciwością, są zdolni do tego, by jako biegli lub doradcy świadczyli
pomoc pasterzom Kościoła, także w radach działających zgodnie
z przepisem prawa” (kan. 228 § 2).
Kapłani uczestniczą w pracach rady duszpasterskiej z uwagi na
postanowienie soborowe zawarte w dekrecie o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, który wyraźnie wskazuje, że kapłani
są pomocnikami i doradcami biskupa w posłudze i w obowiązku
nauczania, uświęcania i karmienia Ludu Bożego, dlatego też biskupi
21 Por. E. Sztafrowski, Lud Boży w strukturze Kościoła, „Ateneum Kapłańskie”
1984, nr 76, s. 215–216.
22 Por. J. Wroceński, Diecezjalna Rada Duszpasterska w nowym Kodeksie Prawa
Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 1991, nr 3–4, s. 106.
23 Por. Sacra Congregazione per il Clero, Lettera circolare Omnes christifideles
(25.1.1973), nr 7.
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powinni chętnie ich słuchać, zasięgać rad i rozmawiać o tym co dotyczy potrzeb pracy duszpasterskiej i dobra diecezji.24
W przypadku członków instytutów życia konsekrowanego, przed
powołaniem ich przez biskupa muszą oni uzyskać zgodę kompetentnego przełożonego lub przełożonej.
Kadencja członków i czas na jaki zostaje powołana
rada duszpasterska
Jak wskazuje norma kodeksowa, diecezjalną radę duszpasterską powołuje się na czas określony przez biskupa w statutach. Nie powinien
to być czas ani zbyt długi ani zbyt krótki. Najbardziej stosowną wydaje się kadencja trzyletnia, a na pewno nie więcej niż pięcioletnia.25
Zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej zmiana członków rady
powinna następować rotacyjnie, a mianowicie w tym samym czasie
nie powinna następować wymiana wszystkich członków rady, dzięki
czemu biskup może nadać działalności rady charakter ciągły.26 Należy
także podkreślić, że przepis ten dotyczy wyłącznie członków rady,
którzy weszli w jej skład na podstawie wyborów lub mianowania,
a zatem nie dotyczy osób piastujących urząd w radzie, którym kadencja kończy się z momentem utraty danego urzędu.27
Kanon zastrzega, że kadencja ustaje w przypadku zawakowania
stolicy biskupiej, a zatem z chwilą śmierci biskupa, złożenia przez
niego rezygnacji przyjętej przez Biskupa Rzymu, a także przeniesienia i pozbawienia, jeżeli został on o tym powiadomiony. W takim
przypadku nowy biskup może zatwierdzić dotychczasowy skład rady
lub zarządzić ukonstytuowanie się nowej rady.28
24 Sobór Watykański II, Presbyterorum ordinis. Dekret o posłudze i życiu kapłanów (07.12.1965), AAS 58 (1966), s. 991–1024; tekst polski w: Sobór Watykański II,
Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., s. 492.
25 Por. J. Wroceński, Pozycja Rady Duszpasterskiej, art. cyt., s. 107.
26 Por. Sacra Congregazione per il Clero, Lettera circolare Omnes christifideles
(25.01.1973), nr 7.
27 Por. J. Wroceński, Pozycja Rady Duszpasterskiej, art. cyt., s. 107.
28 Por. tamże.
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Norma kodeksowa nie rozwiązuje przypadku sede impedita, kiedy
to biskup jest całkowicie pozbawiony możliwości wypełniania pasterskiej posługi w diecezji, na skutek uwięzienia, wygnania, usunięcia
lub niezdatności. Wydaje się jednak, że w takiej sytuacji działalność
rady ulega zawieszeniu do czasu ustania przeszkody, bowiem rada ta
działa wyłącznie pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego i tylko
przez niego zostaje zwoływana (por. kan. 514), dlatego też zarządca
diecezji nie mógłby korzystać z jej pomocy w sposób statutowy, co
jednak nie wyklucza możliwości, żeby w sytuacji nadzwyczajnej zwołał rade celem zasięgnięcia jej opinii w konkretnej sprawie.29
Jak stanowi norma kodeksowa rada duszpasterska ma wyłącznie
głos doradczy (kan. 514) i stanu tego nie może zmienić nawet sam
biskup diecezjalny przyznając jej głos decydujący. Z uwagi na naturę
głosu rady nie może ona żadnej decyzji podjąć bez biskupa diecezjalnego. To biskup diecezjalny powołuje członków tego gremium,
on wydaje statut, do jego kompetencji należy zwoływanie posiedzeń
Rady, a także przewodniczenie im oraz zatwierdzanie i ewentualne
publikowanie wniosków, a zatem Rada Duszpasterska jest całkowicie podporządkowana władzy biskupa diecezjalnego.30 Nie zwalnia
to jednak biskupa z obowiązku korzystania z jej rad, bowiem skoro
zaleca to prawodawca, to ma w tym cel, ponieważ „zasięganie opinii
wynika z prawa naturalnego które zobowiązuje piastuna władzy
do podejmowania decyzji słusznej, a dobre rządy to także słuchanie światłych rad i otaczanie się ludźmi kompetentnymi, oddanymi
sprawie”.31 Do kompetencji rady należy nie tylko studium spraw
duszpasterskich i ich opiniowanie, ale także możliwość przedstawiania biskupowi diecezjalnemu wniosków praktycznych. Przedmiot
obrad rady może dotyczyć dzieł misyjnych, katechezy, ożywiania
życia sakramentalnego wiernych, niesienia pomocy kapłanom w ich
pracy duszpasterskiej, formacji doktrynalnej, a także urabiania opinii

29 Por. M. Sitarz, Rada Duszpasterska, art. cyt., s. 408.
30 Por. J. Wroceński, Pozycja Rady Duszpasterskiej, art. cyt., s. 107.
31 Por. M. Sitarz, Rada Duszpasterska, art. cyt., s. 409.
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publicznej w sprawach dotyczących Kościoła.32 Należy także podkreślić, że tylko biskup diecezjalny ma prawo publikowania wyników
obrad rady duszpasterskiej.33 Kodeks nie traktuje także rady, jako
organu stałego, bowiem nie określa częstotliwości spotkań rady, ponieważ i tak każde spotkanie musiałoby być poprzedzone zwołaniem
przez biskupa diecezjalnego. Norma kodeksowa zastrzega jedynie,
że posiedzenia powinny odbywać się przynajmniej raz w roku. Co
więcej, wyłącznie biskup diecezjalny ma prawo określić tematykę obrad – to on określa szczegółowy program posiedzenia, a w przypadku
zgłoszenia sprawy przez członków rady, musi być ona zaakceptowana
przez biskupa.34
Podsumowanie
Kodeks Prawa Kanonicznego w sposób ogólny omawia kwestię diecezjalnej rady duszpasterskiej, dając dużą swobodę biskupowi diecezjalnemu, zastrzegając, aby to właśnie biskup promulgował statut rady.
Zarówno normy kodeksowe, jak i inne przepisy ustaw kościelnych nie
nakazują wprost powołania diecezjalnej rady duszpasterskiej, jednak
należy pamiętać, że to właśnie opinia poszczególnych konferencji
biskupów, które dostrzegły potrzebę tworzenia diecezjalnych rad
duszpasterskich, zaważyła na decyzji ojców soborowych o utworzeniu
tego gremium.
Diecezjalna rada duszpasterska tworzona jest w celu pomocy biskupowi w inicjatywach katechetycznych, misyjnych i apostolskich.
Głównym obowiązkiem tego gremium jest badanie wszystkiego, co
dotyczy działalności pasterskiej, a także rozważanie i przedstawianie
praktycznych wniosków z przeprowadzonych badań.

32 F. Lempa, Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Temida 2,
Białystok 2013, s. 154–155.
33 Por. J.I. Arrieta, Rada duszpasterska, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz,
red. P. Majer, Wolters Kluwer, Kraków 2011, s. 439; T. Pawluk, Prawo Kanoniczne
według Kodeksu Jana Pawła II, t. II. Olsztyn 1986, s. 254.
34 Por. J. Wroceński, Pozycja Rady Duszpasterskiej, art. cyt., s. 103.
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Mimo braku obowiązku powołania tejże rady i pozostawienia
dużej swobody zarówno w odniesieniu do decyzji o powołaniu rady
duszpasterskiej, jak i szczególnych kompetencji tego gremium w poszczególnych Kościołach partykularnych, podkreśla się zalety płynące
z powołania rady duszpasterskiej w diecezji, której celem jest zawsze
działanie dla duchowego dobra wiernych.
Streszczenie
Diecezjalna Rada Duszpasterska to gremium ze stosunkowo krótką historią
w Kościele. Jej podstawy doktrynalne zostały ustanowione dopiero przez
Sobór Watykański II, a jej ramy prawne zostały przedstawione w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 r. W opracowaniu autorka przedstawiła ogólne
informacje dotyczące Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, bazując na Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz dokumentach Soboru Watykańskiego II.
W pierwszej części zostały omówione dokumenty Soboru Watykańskiego II: konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium oraz dekrety:
o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus dominus oraz o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, które położyły podwaliny
pod normy prawne odnoszące się do diecezjalnej rady duszpasterskiej.
Druga część ukazuje sam proces ustanawiania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz porusza kwestie obligatoryjności powoływania takiej rady
w diecezji.
Kolejna część przedstawia kompetencje Rady, które Kodeks wymienia
w sposób bardzo ogólny, co pozwala sądzić, że szczegółowe kompetencje
i obowiązki rady powinny znaleźć się w statutach poszczególnych rad duszpasterskich, ustanowionych przez ustawodawcę partykularnego.
W czwartej części opracowania autorka skupiła się na omówieniu składu
personalnego Rady Duszpasterskiej, który, jak podkreśla ustawodawca kodeksowy, powinien odzwierciedlać skład wspólnoty duszpasterskiej. W tej
części przedstawiony został także sposób wyboru członków Rady.
W ostatniej części omówiona została kadencja członków Rady oraz czas
na jaki Rada zostaje powołana, a także sposób wymiany członków Rady,
który jak podkreśla się w doktrynie, powinien być rotacyjny, co oznacza,
że w tym samym czasie nie powinna następować wymiana wszystkich
członków rady.

| 205 |

wsp_41_4_2018.indd 205

16.11.2018 10:28:56

Natalia Smolińska

Summary
The diocesan Pastoral Council is a relatively young body. Its doctrinal foundations were established only by the Second Vatican Council, and its legal
framework was presented in the Code of Canon Law of 1983.
In the study, the author presented general information about the Diocesan Pastoral Council based on the Code of Canon Law and the documents
of the Second Vatican Council.
The first part discusses the documents of the Second Vatican Council,
the Dogmatic Constitution on the Church of Lumen gentium and decrees:
on the pastoral tasks of the bishops in the Church Christus dominus and
on the missionary activity of the Church, Ad gentes divinitus, which laid
the foundations of legal norms for the diocesan pastoral council.
The second part shows the process of establishing the diocesan Pastoral
Council, and the discussion on the obligatory nature of the appointment of
diocesan Pastoral Councils has been made.
The next part presents the competence of the Council, which the Code
mentions in a very general way, which allows us to think that detailed
competences and duties of the council should be included in the statutes
of particular pastoral councils, established by the particular legislature.
In the fourth part of the study, the author focused on discussing the
personal composition of the Pastoral Council, which, as the codex legislator
emphasizes, should reflect the composition of the pastoral community and
the manner of electing Council members.
The last, fifth part discusses the term of office of the Council members
and the time for the Council to be appointed, as well as the manner of changing Council members, which should be rotational, as emphasized in the
doctrine, which means that at the same time there should be no exchange
of all board members .
Słowa kluczowe: rada diecezjalna, biskup diecezjalny, ciało doradcze, gremium konsultacyjne
Key words: pastoral council, diocesan bishop, advisory body, consultation
body
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Relacje Konferencji Episkopatu Polski
z władzami Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych XX wieku
Relations of the Conference of the Episcopate of Poland with the
authorities of the Polish People Republic in the first half of the seventies of
the 20th century

Wstęp
Po II wojnie światowej władzę w Polsce objęli komuniści. Szybko
okazało się, że głównym ich celem jest wprowadzenie w życie zasad
filozofii marksistowskiej i uniemożliwienie funkcjonowania opozycji.
W środku bezwzględnej walki ideologicznej znalazł się także Kościół
katolicki, którego funkcjonowanie było postrzegane przez władze
państwowe jako poważna przeszkoda, a wręcz zagrożenie, w osiągnięciu postawionych celów. Duszpasterska działalność Kościoła była
wówczas znacznie utrudniona, a w wielu wypadkach niemożliwa.
W listopadzie 1948 r. nowym prymasem Polski, metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim został mianowany abp Stefan Wyszyński.
W tym czasie Konferencja Episkopatu Polski działała w sposób nieformalny, a jej przewodniczącym był każdorazowy prymas Polski.
Abp Wyszyński zaproponował, aby biskupi polscy dla dobra wiernych rozważyli możliwość i sposób nawiązania kontaktów z władzami komunistycznymi, na co ci się zgodzili.1 W lipcu 1949 r. Rząd
1 Rys historyczny Komisji Mieszanej – Wspólnej na tle stosunków Kościół –
Państwo w Polsce 1949–1990. Warszawa (bez daty – dokument sporządzony po
1 stycznia 1980 r., w którym błędnie w tytule wpisano datę 1949–1990, a powinno
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zaaprobował prowadzenie rozmów z przedstawicielami Kościoła,
delegując do tego ministra Władysława Wolskiego, generała Edwarda
Ochaba i posła Franciszka Mazura. Biskupi zebrani na 12. Konferencji
Plenarnej Episkopatu, także w lipcu 1949 r., w Krakowie upoważnili
do tych rozmów biskupów: Tadeusza Zakrzewskiego, Michała Klepacza i Zygmunta Choromańskiego. W ten sposób powstała tzw.
Komisja Mieszana Rządu i Episkopatu.2 Po kilku latach, 8 listopada
1956 r. w czasie posiedzenia tej Komisji zmieniono jej nazwę na Komisję Wspólną Rządu i Episkopatu.3
Władze komunistyczne starały się instrumentalnie wykorzystać
do własnych celów politycznych kontakty z Konferencją Episkopatu
Polski. Przykładem takiego działania było Porozumienie zawarte 14
kwietnia 1950 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Episkopatem. Dokument składał się ze wstępu i osiemnastu punktów.4
Tuż po zawarciu umowy okazało się, że władze państwowe nie zamierzają jej przestrzegać. Jeszcze w tym samym miesiącu uchwalono ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych,
w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej. Na
mocy tego aktu prawnego utworzono Urząd do Spraw Wyznań, do
którego kompetencji miały należeć sprawy związane ze stosunkiem
państwa do poszczególnych wyznań, w tym do Kościoła katolickiego,
być 1949–1980). Archiwum Konferencji Episkopatu Polski (dalej skrót: AKEP), sygn.
Archiwum 1980–1989 (dalej skrót: III) 03059, s. 1–2.
2 Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Teksty uchwał
Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów, AKEP, sygn. Archiwum
1945–1969 (dalej skrót: I) 0130/III, poz. III 18/4; Uchwały Konferencji Plenarnych
Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski,
AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI 1.
3 Rys historyczny Komisji Mieszanej – Wspólnej na tle stosunków Kościół – Państwo w Polsce 1949–1990. Warszawa, AKEP, sygn. III 03059, s. 41–42.
4 Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu R.P. i Episkopatu
Polskiego. Warszawa, 14-04-1950 (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. I 0304/I,
s. 1–3. Zob. Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej i Episkopatu Polski, w dniu 14 kwietnia 1950 r., w: Listy Pasterskie Episkopatu
Polski 1945–2000. Aneks, Michalineum 2003, s. 2147–2150.
| 210 |

wsp_41_4_2018.indd 210

16.11.2018 10:28:56

Relacje Konferencji Episkopatu Polski…

a w maju 1950 r. Rada Ministrów nadała Urzędowi tymczasowy Statut
Organizacyjny.5
Nową, bardzo restrykcyjną politykę władz państwowych wobec
Kościoła katolickiego można było dostrzec od listopada 1952 r., kiedy
w Katowicach aresztowano bpa Herberta Bednorza, a bpa Stanisława
Adamskiego, ordynariusza miejsca i bpa Juliusza Bieńka przymusowo
wysiedlono na okres 5 lat z terenu województwa katowickiego, za upominanie się o prawo do nauczania religii w szkołach państwowych.6
Po upływie kilku miesięcy Rada Państwa PRL wydała dekret z dnia
9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych.7
W art. 2 tego dokumentu stwierdzono, że tworzenie, przekształcanie i znoszenie duchownych stanowisk kościelnych oraz zmiana ich
zakresu działania wymaga uprzedniej zgody właściwych organów
państwowych, a na mocy art. 3 uzależniono objęcie stanowiska kościelnego, zwalnianie i przenoszenie na inne stanowisko od uprzedniej
zgody właściwego organu państwowego. Natomiast, zgodnie z art. 5
dekretu, zobowiązano osoby zajmujące duchowne stanowiska kościelne do składania ślubowania na wierność Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.8 Po ponad czterech latach zmieniono te przepisy. Ponownie
Rada Państwa PRL wydała dekret o organizowaniu i obsadzaniu
5	Art. 4, ust. 1–4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych
władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej,
Dz.U. 1950, nr 19, poz. 156; Notatka bpa Z. Choromańskiego. Konferencja Episkopatu Polski. Warszawa, 1966 r., AKEP, sygn. I 013/II, s. 3; Uchwała Rady Ministrów
z dnia 27 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu Urzędu do Spraw Wyznań,
M.P. 1950, nr 78, poz. 905.
6 Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Teksty uchwał
Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów, AKEP, sygn. I 0130/III, poz.
III 18/11; Orędzie: Bp Stanisław Adamski do Rodziców. Katowice, 27-10-1952 (uwierzytelniony odpis), AKEP, sygn. I 101, s. 1–2. Por. pkt 10, Porozumienie zawarte
między przedstawicielami Rządu R.P. i Episkopatu Polskiego. Warszawa, 14-04-1950
(uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. I 0304/I, s. 2.
7	Dekret Rady Państwa z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk
kościelnych, Dz.U. 1953, nr 10, poz. 32.
8	Art. 2–3, 5–6, Tamże. Więcej na temat tego aktu prawnego zobacz: M. Stępień,
Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w związku z dekretem Rady
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stanowisk kościelnych z dnia 31 grudnia 1956 r.9 Władze komunistyczne jednak w dalszym ciągu instrumentalnie wykorzystywały
normy prawne do walki ideologicznej z Kościołem katolickim w Polsce, aż do zmiany systemu społeczno-politycznego w 1989 r.10
Szczególnym działaniem restrykcyjnym władz było umieszczenie w odosobnieniu kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.
Prezydium Rządu w dniu 24 września 1953 r. podjęło uchwałę zakazującą prymasowi Polski wykonywania funkcji kościelnych i zleciło
odpowiednim organom państwowym natychmiastowe dopilnowanie
opuszczenia przez kardynała Warszawy i zamieszkania w klasztorze
bez prawa do przemieszczania się. Decyzja Rządu została wykonana
następnego dnia.11 Władze uwolniły prymasa Polski dopiero w październiku 1956 r., po zmianach politycznych w kraju.12
Państwa PRL z dnia 9 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2013, nr 2, s. 189–214.
9	Dekret Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych, Dz.U. 1957, nr 1, poz. 6. Zob. M. Stępień, Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach pięćdziesiątych w związku z dekretem
Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2013, nr 3, s. 283–300.
10	O tym zobacz: M. Stępień, Działania Konferencji Episkopatu Polski podejmowane
w latach sześćdziesiątych w związku z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia
1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych, „Warszawskie Studia
Pastoralne” 2013, nr 3, s. 301–325; M. Stępień, Działania Konferencji Episkopatu
Polski podejmowane w latach siedemdziesiątych w związku z dekretem Rady Państwa
PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych,
„Warszawskie Studia Pastoralne” 2014, nr 1, s. 363–390; M. Stępień, Działania
Konferencji Episkopatu Polski podejmowane w latach osiemdziesiątych w związku
z dekretem Rady Państwa PRL z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu
stanowisk kościelnych, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2014, nr 1, s. 391–412.
11 Uchwała Prezydium Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 września
1953 roku Nr. 700/53. Warszawa, 25-09-1953 (uwierzytelniona fotokopia), AKEP,
sygn. III 0110.
12 Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Teksty uchwał
Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów, AKEP, sygn. I 0130/III, poz.
III 18/13, III 18/16; Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski, AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI 2.
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Artykuł ma na celu ukazanie relacji Konferencji Episkopatu Polski
z władzami PRL w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku.
Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski
W świetle prawa kanonicznego, Konferencja Episkopatu Polski do
końca lat sześćdziesiątych nie była podmiotem prawa w Kościele
powszechnym i od 1918 r. funkcjonowała w sposób nieformalny.
Dopiero po promulgacji dwóch dokumentów Soboru Watykańskiego
II, Konstytucji o Liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, z końca
1963 r.13 i Dekretu o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele
Christus Dominus, z października 1965 r.14, zaistniały podstawy
w prawie Kościoła powszechnego do erygowania poszczególnych
konferencji biskupów. Święta Kongregacja do spraw Biskupów, dekretem z 15 marca 1969 r., erygowała Konferencję Episkopatu Polski
i zaakceptowała jej pierwszy Statut.15 Od tej daty rozpoczyna się
formalne funkcjonowanie Konferencji Episkopatu Polski, w skład
której wchodzili ordynariusze miejsca Kościoła rzymsko-katolickiego
w Polsce, z wyjątkiem wikariuszy generalnych, biskupi koadiutorzy
i pomocniczy oraz biskupi tytularni sprawujący urząd na terenie
Polski.16 Przewodniczącym Konferencji był, z mocy prawa, każdorazowy prymas Polski, więc Zebranie plenarne nie dokonywało jego
13	Zob. Constitutio de Sacra Liturgia „Sacrosanctum Concilium”, AAS 56 (1964)
97–138; tekst polski: Konstytucja o Liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002,
s. 48–78.
14	Zob. Decretum de pastorali Epscoporum munere in Ecclesia „Christus Dominus”,
AAS 58 (1966) 693–694, nr 37–38; tekst polski: Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”, nr 37–38, w: Sobór Watykański II, Konstytucje.
Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 255–256.
15	Zob. Sacra Congregatio pro Episcopis. Poloniae de Episcopalis Coetus Statuti
adprobatione Decretum. Datum Romae, 15-03-1969 (Prot. N. 567/64) (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 013100.
16 Pkt 2, Statutum Conferentiae Episcoporum Poloniae. Varsaviae, 13-02-1969
(uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 013100, s. 3.
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wyboru.17 Natomiast wiceprzewodniczący i sekretarz generalny byli
wybierani na określony czas.18 Odrębna część Statutu Konferencji
Episkopatu Polski była poświęcona Komisji Wspólnej, która posiadała
kompetencje dotyczące kształtowania relacji między państwem a Kościołem w Polsce. Członkowie tego gremium ze strony kościelnej byli
wybierani przez biskupów w czasie Zebrania plenarnego, a decyzje
Komisji Wspólnej, do ważności, wymagały zatwierdzenia Zebrania
plenarnego Episkopatu lub Rady Stałej.19
Władze komunistyczne w Polsce już w 1945 r. zadecydowały o nieobowiązywaniu Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską
a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Rzymie 10 lutego 1925 r.
i ratyfikowanego 23 kwietnia tegoż roku.20 Rząd Jedności Narodowej
podjął uchwałę w tej sprawie 12 września 1945 r., w której stwierdził,
że „konkordat zawarty pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą
Apostolską przestał obowiązywać wskutek jednostronnego zerwania
go przez Stolicę Apostolską przez akty prawne zadziałane w czasie
okupacji, sprzeczne z jego postanowieniami”.21 Władze państwowe
17 Pkt 7, 15, tamże, s. 4-5.
18 Pkt 3, 7, tamże, s. 3-4.
19 Pkt 32-34, tamże, s. 9.
20	Zob. Inter Sanctam Sedem et Poloniae Republicam Solemnis Conventio, AAS 17
(1825) 273–287; Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską,
podpisany w Rzymie dn. 10 lutego 1925 r., Dz.U. 1925, nr 72, poz. 501; Ustawa z dnia
23 kwietnia 1925 r. o zatwierdzeniu układu ze Stolicą Apostolską określającego
stosunek Państwa do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Dz.U. 1925, nr 47, poz. 324.
21 Uchwała Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z dnia 12 września 1945 r.
w sprawie Konkordatu, AKEP, sygn. I 0030. Rząd uzasadnił podjęcie tej decyzji następującymi argumentami: 1. Stolica Apostolska w 1940 r. powierzyła administrację
diecezji chełmskiej biskupowi gdańskiemu narodowości niemieckiej Karlowi Marii
Splettowi; 2. Stolica Apostolska mianowała dla biskupstwa gnieźnieńsko-poznańskiego administratora apostolskiego Hilariusza Breittingera (także Niemca), z jurysdykcją dla Niemców zamieszkałych na terenie tej diecezji. Tamże. Uchwała została
opublikowana w gazecie „Głos Ludu” z dnia 14 września 1945 r. Zob. A. Rzepecki,
Problematyka wygaśnięcia Konkordatu zawartego między Rzecząpospolitą Polską
a Stolicą Apostolską w dniu 10 lutego1925 r., „Studia Erasmiana Wratislaviensia”
2011, nr 5, s. 290.
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nie przekazały Stolicy Apostolskiej urzędowej noty w tej sprawie,
która wobec takiego zachowania oficjalnie nie zareagowała. Należy
stwierdzić, że wówczas nie istniały obiektywne podstawy do uznania
Konkordatu z 1925 r. za wygasły.22
Władze państwowe nie uznawały Kościoła katolickiego w Polsce
jako osoby prawnej prawa publicznego i organizacji społecznej i nie respektowały zasady, że w Kościele obowiązują jego prawa. Utrudniano
też wykonywanie władzy jurysdykcyjnej, duchowej, a także administrowanie dobrami doczesnymi. Władze komunistyczne w znacznym
stopniu uniemożliwiały biskupom, duchownym i wiernym swobodne
kontaktowanie się ze Stolicą Apostolską.
Stan stosunków państwo-Kościół na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
W drugiej połowie 1969 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu
Polski sporządzono wykaz spraw, które stanowiły źródła konfliktu
między władzami komunistycznymi a Kościołem katolickim w Polsce. W dokumencie zwrócono uwagę na: brak reaktywacji szkół przez
instytucje kościelne, ingerencję w nauczanie religii w budynkach
kościelnych i punktach katechetycznych, dążenie władz do kontrolowania działalności wyższych seminariów duchownych i zmuszanie
alumnów do odbywania zasadniczej służby wojskowej, a także blokowanie możliwości budowy świątyń i sal katechetycznych, brak pozwoleń na tworzenie nowych parafii i utrudnianie objęcia parafii przez
proboszczów, uniemożliwianie zakładania i poszerzania cmentarzy,
zabranianie lub utrudnianie przeprowadzania procesji liturgicznych,
odmawianie Kościołowi prawa własności świątyń, plebanii i innych
budynków na tzw. Ziemiach Zachodnich oraz zabranianie korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych przez zakonnice i osoby

22	T. Pawluk, Problem wygaśnięcia Konkordatu polskiego z 1925 r., „Prawo Kanoniczne” 1986, nr 1–2, s. 133–134, 146–147. Por. A. Rzepecki, Problematyka wygaśnięcia
Konkordatu zawartego między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską w dniu
10 lutego1925 r., art. cyt., s. 295–300.
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duchowne.23 W pro memoria ze stycznia 1970 r. dodano jeszcze, że
Kościół w Polce powinien nieustannie żądać uszanowania jego prawa
do prowadzenia działalności charytatywnej.24
W następnym zestawieniu zagadnień Sekretariatu Konferencji
Episkopatu Polski z marca tego samego roku, ponownie zwrócono
uwagę, że władze państwowe chcą kontrolować naukę religii traktując
katechizację jako czynność oświatowo-wychowawczą, a ta zgodnie
z obowiązującym prawem wymaga pozwolenia wydanego przez inspektora oświaty. Władze cywilne wymagały też, aby w parafiach
prowadzone były tzw. księgi inwentarzowe. Podkreślono trudności
przy tworzeniu parafii i meldowaniu duchownych w ich nowych
miejscach zamieszkania.25
Całokształt stosunków między władzami komunistycznymi a Kościołem w Polsce został syntetycznie ukazany w opracowaniu zatytułowanym „Pewne aspekty sytuacji Kościoła w Polsce i wnioski stąd
wynikające”, które zostało przekazane przez Konferencję Episkopatu
Polski na początku października 1970 r. do Stolicy Apostolskiej26.
W dokumencie oceniono, że stosunki państwa z Kościołem katolickim w Polsce nie zmieniły się na lepsze. Wprawdzie władze nie
wprowadzały nowych aktów prawnych do obowiązujących norm, ale
w dalszym ciągu posługiwały się już istniejącymi zapisami prawnymi
i tajnymi okólnikami, co bardzo utrudniało misję duszpasterską.27
W połowie 1969 r. kard. Stefan Wyszyński, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, skierował pismo do ówczesnego Prezesa
23 Źródła konfliktu między Państwem i Kościołem Katolickim w Polsce. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 03-09-1969, AKEP, sygn. Archiwum
1969–1979 (dalej skrót: II) 02.
24 Pro memoria w sprawie stosunków Kościoła z Państwem. Sekretariat Konferencji
Episkopatu Polski. Warszawa, 10-01-1970, AKEP, sygn. II 02, s. 2–3.
25 Projekt zagadnień. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 21-03-1970, AKEP, sygn. II 02, s. 1–4.
26 „Pewne aspekty sytuacji Kościoła w Polsce i wnioski stąd wynikające.” Sprawozdanie Konferencji Episkopatu Polski (wersja w języku polskim). Warszawa,
01-09-1970, AKEP, sygn. II 00312, s. 1–17.
27	Tamże, s. 7.
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Rady Ministrów, w którym zażądał wycofania pisma okólnego Ministerstwa Finansów, gdzie znajdowały się wytyczne odnoszące się do
stosowanych przez władze represji fiskalnych wobec Kościoła w Polsce i osób duchownych.28 W nadmienionym wyżej sprawozdaniu
Konferencji Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej jako przykład
działań represyjnych władz komunistycznych podano śledzenie przez
aparat bezpieczeństwa, czy dokonuje się bez zezwolenia (takiego nie
udzielano) rozbudowy budynków sakralnych, czy tylko zadaszania, które zabezpieczały wiernych przed deszczem. Po stwierdzeniu
przypadków, zdaniem władz niezgodnych z prawem, nakazywano
przywrócenie do stanu poprzedniego, a jeśli to nie zostało wykonane,
przysyłano funkcjonariuszy, którzy dokonywali rozbiórek, niejednokrotnie posługując się przemocą. Nie wydawano także zezwoleń
na wzniesienie nowych kościołów, które były konieczne w rozbudowujących się dzielnicach miast.29 Na przykład, od września 1969 r.
przez rok w całej Polsce uzyskano zezwolenia na budowę tylko dwóch
nowych kościołów, 5 kaplic oraz na remont kapitalny 11 kościołów.
Przy czym potrzeby oceniono na budowę ok. 780 kościołów.30
W sprawozdaniu do Stolicy Apostolskiej podkreślono też, że Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu i Episkopatu nadal nie działała, a władze z reguły nie odpowiadały na pisma przewodniczącego
i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.31 Jako negatywny i wrogi oceniono stosunek Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej do Kościoła w Polsce. Wynikało to z przyjętych przez
28 Pismo: Kard. S. Wyszyński i bp B. Dąbrowski do J. Cyrankiewicza. Warszawa,
28-06-1969 (odpis), AKEP, sygn. II 02.
29 Sprawozdanie Konferencji Episkopatu Polski. Pewne aspekty sytuacji Kościoła
w Polsce i wnioski stąd wynikające (wersja w języku polskim). Warszawa, 01-09-1970, AKEP, sygn. II 00312, s. 8.
30 Sprawozdanie z działalności Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie za
czas od 1 września 1969 r. – do 30 września 1970 r. Warszawa, 17-09-1971, AKEP,
sygn. II 0153, s. 1.
31 Sprawozdanie Konferencji Episkopatu Polski. Pewne aspekty sytuacji Kościoła
w Polsce i wnioski stąd wynikające (wersja w języku polskim). Warszawa, 01-09-1970, AKEP, sygn. II 00312, s. 9.
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tę partię założeń ideologicznych i dużej aktywności Kościoła, a jednocześnie słabej pozycji komunistów w społeczeństwie. Ówczesne
kierownictwo partii nie posiadało żadnych nowych koncepcji ułożenia takich stosunków.32
Kontakty przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski
z władzami państwowymi
W grudniu 1970 r., w odpowiedzi na wystąpienie w sejmie Piotra
Jaroszewicza, nowego Prezesa Rady Ministrów PRL, bp Bronisław
Dąbrowski skierował do niego pismo, w którym wyraził zadowolenie,
że w oświadczeniu sejmowym znalazła się deklaracja nowego Rządu
o gotowości do pełnej normalizacji stosunków między państwem
a Kościołem w Polsce. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu
podkreślił, że biskupi polscy od 20 lat ciągle pracują nad doprowadzeniem do ich normalizacji. Wyraził przy tym rozczarowanie, że
poprzednie władze PRL nie okazywały zainteresowania wysiłkami
Episkopatu w tym względzie i stwierdził, że ma głęboką nadzieję, iż
nowy premier zrozumie potrzeby naprawy tych stosunków i otworzy
nowy, lepszy okres w ich utrzymaniu i pogłębieniu.33 Na ten grzecznościowy list, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, odpowiedział
Aleksander Skarżyński, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań zapewniając, iż „Rząd nie widzi przeszkód do nadania kontaktom jego
przedstawicieli i przedstawicieli kierownictwa Episkopatu charakteru
instytucjonalnego”.34

32	Tamże, s. 10.
33	List: Bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza. Warszawa, 24-12-1970 (odpis), AKEP,
sygn. II 02. Władze w Polsce zmieniły się po protestach w kraju i użyciu broni palnej
wobec robotników na Wybrzeżu.
34 Pismo: A. Skarżyński do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 31-12-1970, AKEP,
sygn. II 02. Kard. S. Wyszyński uznał sposób odpowiedzi premiera na grzecznościowy list za szokujący. Dodał, że list stanowi dowód, iż „dawna drętwa mowa
jeszcze obowiązuje w Urzędzie do Spraw Wyznań” oraz podkreślił, że „bardzo
bolesnym – na tle wypadków na Wybrzeżu – jest odwołanie się przez Dyrektora
USW do «poszanowania socjalistycznych zasad ustrojowych i praworządności»”
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Biskup Bronisław Dąbrowski jeszcze w styczniu 1971 r. spotkał się
ze Stanisławem Kanią, ówczesnym kierownikiem Wydziału Administracyjnego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, który przedstawił sytuację po protestach i strajkach
robotniczych oraz reakcję partii na te wydarzenia. Zapewnił, że ze
strony władz jest szczera chęć normalizacji stosunków z Kościołem
w Polsce. Kania zadeklarował, że kontakty powinny rozpocząć się od
rozmowy między prymasem a premierem, w czasie której należałoby
ustalić główne zasady normalizacji i wytyczyć kierunki prac Komisji
Wspólnej. Biskup Dąbrowski zgodził się z tą deklaracją.35
Do pierwszego spotkania kard. S. Wyszyńskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z Piotrem Jaroszewiczem, Prezesem Rady Ministrów, doszło na początku marca 1971 r. Wówczas
prymas Polski omówił i przedłożył na piśmie zestawienie spraw, które
jego zdaniem należało unormować. Podkreślił, że władze państwowe
nie powinny ingerować w sprawy religii i Kościoła oraz krępować jego
działalności, a jednocześnie zadeklarował, że Kościół nie zamierza
mieszać się do spraw doczesnych. Z ulgą odniósł się do położenia
kresu rozlewowi krwi, jaki miał miejsce w końcu 1970 r. Kardynał
Wyszyński zaznaczył, że Kościół w Polsce odnosi się z uznaniem do
decyzji gospodarczo-społecznych władz, takich jak podwyższenie
wynagrodzeń, polepszenie sytuacji socjalnej, zapowiedź zwiększenia
budownictwa mieszkalnego.36
W nawiązaniu do kwestii normalizacji stosunków państwa i Kościoła, kard. Wyszyński zwrócił uwagę na bezsprzeczny fakt obecności
Kościoła w narodzie polskim i liczebność ok. 90% katolików w społeczeństwie. Zdaniem prymasa na dotychczasowych stosunkach zaciążyła ideologia materialistyczna, która uznawała każdą religię, w tym
List: Kard. S. Wyszyński do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 31-12-1970, AKEP,
sygn. II 02.
35 Sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z Kierownikiem Wydziału Administracyjnego KC PZPR p. St. Kanią w Sulejówku, ul. Żwirowa Nr 1a dnia 26.I.1971 r.
g. 18.30–21.50. Warszawa, 27-01-1971, AKEP, sygn. II 031701.
36 Sprawy omówione z Premierem P. Jaroszewiczem (tekst doręczony). Warszawa,
03-03-1971, AKEP, sygn. II 02, s. 1–3.
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chrześcijaństwo, za czynnik społecznie negatywny, a zadania Kościoła
były i są wyłącznie religijne, a nie polityczne. Pełni on pozytywną
rolę w każdym społeczeństwie. Tak więc, zdaniem przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, wolność Kościoła jest podstawową
zasadą w stosunkach pomiędzy państwem a Kościołem. Nie mniej
ważnymi wartościami są prawa obywatelskie, dla wszystkich równe,
bez względu na stan, światopogląd, wyznawaną religię, przekonania
polityczne, przynależność partyjną, w tym wolność myśli, sumienia
i wyznania.37
Kardynał Wyszyński przedstawił zasady, które winny spełnić władze państwowe przy normalizacji stosunków. Oto one:
• uznanie przez państwo Kościoła katolickiego, jako osoby
prawnej prawa publicznego i organizacji społecznej;
• uznanie, że Kościół rządzi się własnymi prawami – zasadami
Ewangelii, prawami moralnymi i prawem kanonicznym;
• państwo zapewni Kościołowi swobodę wykonywania jego władzy duchowej i jurysdykcji, jak też swobodną administrację,
zarząd jego sprawami i majątkiem;
• państwo zapewni też, że biskupi, duchowni, zakony i wierni
będą mogli kontaktować się bez przeszkód ze Stolicą Apostolską i między sobą;
• porozumienia zawarte w 1950 r. i 1956 r. między przedstawicielami Rządu i Episkopatu będą traktowane jako umowy
dwustronne, wiążące obie strony;
• akty prawne wydane po 8 grudnia 1956 r., odnoszące się do
Kościoła katolickiego i ograniczające jego działalność, zostaną
w wyniku rozmów Komisji Wspólnej zrewidowane (szczególnie dekret Rady Państwa z 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu
i obsadzaniu stanowisk kościelnych);
• nowe, przygotowywane akty prawne, dotyczące działalności
Kościoła katolickiego, w przyszłości będą uprzednio przedyskutowane i uzgodnione w Komisji Wspólnej;
37	Tamże, s. 4–8.
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•

Komisja Wspólna niezwłocznie rozpatrzy całokształt spraw
spornych między państwem a Kościołem i załatwi sprawy
bieżące;
• Komisja Wspólna będzie instytucją stałą, odbywającą swe posiedzenia przynajmniej raz na dwa miesiące i będzie pracowała
w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Rząd PRL i Radę
Stałą Konferencji Episkopatu Polski;
• Episkopat postuluje rewizję uprawnień Urzędu do Spraw
Wyznań, gdyż do tej pory arbitralnie sprawował swe funkcje
i ograniczał działalność Kościoła;
• od decyzji Urzędu do Spraw Wyznań powinno służyć odwołanie do Komisji Wspólnej.38
Na zakończenie rozmów kard. Wyszyński podkreślił, że Episkopat
Polski wyraża zadowolenie z możliwości normalizacji stosunków między państwem a Kościołem i w efekcie ma nadzieję na doprowadzenie
do zawarcia układu między PRL a Stolicą Apostolską.39
W rozmowie z Piotrem Jaroszewiczem prymas Polski przedstawił
ówczesny stan stosunków państwo-Kościół i określił ramy, w których
można byłoby je znormalizować, gdyż od objęcia władzy w Polsce
przez komunistów po drugiej wojnie światowej, relacje te były złe.
Władze nie wypełniały swoich zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień, w szczególności umowy z kwietnia 1950 r.
i starały się podporządkować sobie działalność Kościoła w Polsce.
Temu celowi służyło utworzenie Urzędu do Spraw Wyznań, wydawanie tajnych okólników, jak też dekretu Rady Państwa z 9 lutego
1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych. Po protestach Konferencji Episkopatu Polski, Rada Państwa wydała nowy
dekret z 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kościelnych, który dalej był prawnym instrumentem represyjnym
wobec Kościoła w Polsce.
Kardynał Stefan Wyszyński dostrzegał te wszystkie uwarunkowania, dlatego w czasie rozmowy z premierem Jaroszewiczem tak mocno
38	Tamże, s. 10–12.
39	Tamże, s. 12–13.
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podkreślił, że władze cywilne nie powinny ingerować w działalność
Kościoła, a Kościół nie będzie mieszał się w sprawy doczesne. Podstawową zasadą we wzajemnych relacjach, zdaniem kardynała, powinna być zasada wolności Kościoła. Dużą przeszkodą w normalizacji
wzajemnych stosunków było ideologiczne podejście władz, w którym
nie było miejsca na wyznawane religie w budowanym społeczeństwie komunistycznym. Zasady normalizacji stosunków, wymienione
w czasie rozmowy przez kard. Wyszyńskiego, były całościowym
i kompleksowym spojrzeniem na te relacje. Doświadczenie prymasa
Polski pozwalało na wyciągnięcie wniosku, że tylko przy wypełnieniu
wskazanych zasad jest szansa na dobre ułożenie wzajemnych relacji.
Do kolejnego spotkania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z premierem Piotrem Jaroszewiczem doszło dopiero po
trzech latach we wrześniu 1974 r. Prymas traktował je jako dalszy
ciąg poprzedniej rozmowy. Już sam fakt tak długiej przerwy w relacjach na najwyższym szczeblu może sugerować, że deklaracje władz
o konieczności normalizacji wzajemnych stosunków nie pokrywały
się z rzeczywistością. Wszakże kard. Wyszyński przypomniał, że
w czasie ich pierwszego spotkania premier wyraził wolę częstszych
kontaktów na tym szczeblu i mimo gotowości strony kościelnej do
takich spotkań nie dochodziło. Prymas ponownie zwrócił uwagę,
że dostrzega potrzebę, a nawet konieczność reaktywowania Komisji
Wspólnej wyposażonej w odpowiednie pełnomocnictwa. Zaznaczył,
że jeszcze we wrześniu 1971 r. przedłożył projekt regulaminu pracy
Komisji Wspólnej, ale zatwierdzenie tego dokumentu nie nastąpiło.40
Drugim punktem poruszonym w czasie rozmowy była kwestia
obsady stolic biskupich we Wrocławiu, Sandomierzu i Lublinie, a kolejnym sprawa uchylenia dekretu Rady Państwa z 31 grudnia 1956 r.
o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.41 Kardynał
Wyszyński zaznaczył, że od ostatniego spotkania z premierem zostały
załatwione tylko trzy sprawy, które w przeszłości były powodem
40 Punkty do rozmowy z Premierem P. Jaroszewiczem (tekst doręczony). Warszawa,
20-09-1974, AKEP, sygn. II 02, s. 1.
41	Tamże, s. 2–3.
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konfliktów między stronami: częściowo przywrócono własność
Kościołowi na Ziemiach Zachodnich i Północnych; umorzono niesprawiedliwie wymierzane czynsze na Ziemiach Zachodnich i Północnych; uchylono obowiązek, który bezprawnie istniał od 1962 r.
prowadzenia tzw. ksiąg inwentarzowych. Kościół w Polsce, zdaniem
prymasa, cały czas był zaskakiwany nowymi aktami prawnymi lub
ich projektami, mimo że w czasie poprzedniego spotkania strona
kościelna przedstawiła propozycję całościowego rozwiązania tego
problemu.42
Następnie kard. Stefan Wyszyński przedstawił oczekiwania Kościoła w Polsce, aby można było mówić o normalizacji bilateralnych
stosunków. Wszystkie prezentowane sprawy, jego zdaniem, mogłyby
zostać podjęte w czasie obrad Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu
i Konferencji Episkopatu Polski. Oto katalog przedłożonych zagadnień wymagających załatwienia:
• budowa kościołów, szczególnie w nowych dzielnicach miast;
• zwolnienie z odbywania zasadniczej służby wojskowej
alumnów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych
i zakonnych;
• uregulowanie podatków od nieruchomości należących do
Kościoła według zasad obowiązujących w latach 1946–1947
i w roku 1957. Dotychczasowy system jest wykorzystywany
jako jedna z metod walki z Kościołem;
• zaniechanie pobierania od instytucji kościelnych podatku
dochodowego, gdyż Kościół nie jest nastawiony w swej działalności na zysk;
• uchylenie nadzoru nad katechizacją i udzielenie zezwoleń na
budowę punktów katechetycznych;
• umożliwienie prowadzenia duszpasterstwa w zakładach zamkniętych: sanatoriach, domach dziecka, zakładach karnych
itp.;
• umożliwienie działalności charytatywnej, co znajduje się
w misji i tradycji Kościoła;
42	Tamże, s. 6–7.
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•

wolność dla rozwoju kultury chrześcijańskiej, zwiększenie
liczby wydawnictw kościelnych, zwolnienie z cenzury materiałów wewnętrzno-kościelnych oraz zezwolenie na założenie
dziennika katolickiego;
• udostępnienie radia dla emitowania audycji przeznaczonych
dla osób chorych;
• ubezpieczenie w ZUS osób zakonnych i duchownych zatrudnionych w instytucjach kościelnych i ustalenie stawek obowiązujących tak jak dla innych ubezpieczonych – 15,5%;
• utworzenie Kościelnej Organizacji Trzeźwościowej;
• przywrócenie niższych seminariów duchownych;
• przywrócenie zakonom prawa prowadzenia przedszkoli, szkół,
internatów i szpitali;
• zwrot niektórych obiektów kościelnych zabranych po 1946 r.
(znajdowały się tam niższe seminaria duchowne, drukarnie,
instytucje opiekuńcze).43
Kardynał Wyszyński podkreślił, że Kościół jest powołany do
obrony praw Boskich i przyrodzonych ludzkich i dlatego musi bronić wolności religii i sumienia oraz wolności praktyk religijnych dla
wszystkich obywateli bez wyjątku, a także wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z przekonaniami rodziców, równości praw w życiu
publicznym dla wszystkich obywateli, praw obywateli do wypoczynku
i udziału w praktykach religijnych w niedziele i święta. Podstawową
sprawą jest, aby państwo nie narzucało obywatelom światopoglądu.44
Jak się wydaje, sprawy przedstawione premierowi przez kard.
Wyszyńskiego miały charakter bardziej szczegółowy w porównaniu
do zagadnień zaprezentowanych w pierwszej rozmowie w marcu
1971 r. Należy jednak podkreślić, że dopiero połączenie tych dwóch
katalogów spraw daje kompleksowy i całościowy obraz zagadnień,
jakie należało podjąć, aby normalizacja stosunków między Kościołem
w Polsce a Rządem PRL była realna i autentyczna.

43	Tamże, s. 9–10.
44	Tamże, s. 11–12.
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Jak już było wspomniane, rozmowy z przedstawicielami władz
prowadził także bp Bronisław Dąbrowski, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Kilka dni po opisanym powyżej spotkaniu doszło do jego rozmowy ze Stanisławem Kanią, sekretarzem
Komitetu Centralnego PZPR, który przekazał stanowisko władz komunistycznych do niektórych postulatów zgłoszonych przez kard.
Wyszyńskiego.
Kania oświadczył, że żadne państwo na świecie nie zrezygnuje
z wpływu na obsadzanie stanowisk kościelnych i podkreślił, iż strona
państwowa użyje „wszystkich wpływów, żeby polityków nie dopuścić
do zarządzania diecezjami”.45 Dalej podkreślił, sprawa ubezpieczeń
społecznych dla osób duchownych została zablokowana przez Komitet Centralny. Według informacji przekazanej przez sekretarza KC,
alumni wyższych seminariów duchownych nie będą powoływani do
odbycia zasadniczej służby wojskowej, co później okazało się nieprawdą. Jedyną trudność w tym względzie ma stanowić brak odpowiednich list, których strona kościelna rzekomo nie chce przekazywać.
Z omawianego dokumentu wynika, że do wojska zostali powoływani
nie tylko alumni, lecz także diakoni i księża. Strona kościelna przedkładała listy alumnów do Urzędu do Spraw Wyznań, a tam wystawiano zaświadczenia, które uprawniały do zwolnienia z odbywania
służby wojskowej.46 Od kilku miesięcy bezskutecznie bp B. Dąbrowski
chciał nawiązać kontakt z dyrektorem Urzędu do Spraw Wyznań, aby
wznowić rozmowy dotyczące spraw podatkowych. Z nieoficjalnych
45 Pro Memoria dla J.E. Arcybiskupa Agostino Casaroli. Warszawa, 24-09-1974,
AKEP, sygn. II 02, s. 1–2. Por. Sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej w willi
państwowej w Sulejówku, ul. Żwirowa Nr 1a z panem Stanisławem Kanią, sekretarzem
KC 18 września 1974 r. g. 18–23.15. Warszawa, 18-09-1974, AKEP, sygn. II 031701.
46	Ze sporządzonego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski zestawienia
wynika, że w latach 1965–1974 władze komunistyczne wcieliły do jednostek wojskowych 1343 alumnów z diecezjalnych wyższych seminariów duchownych. W tym
najwięcej z diecezji katowickiej – 152, z diecezji przemyskiej – 129 i z archidiecezji
poznańskiej – 120. Zestawienie liczbowe Alumnów Wyższych Seminariów Duchownych wcielonych do jednostek wojskowych w latach 1965–1974 i w roku 1975.
Warszawa, 24-03-1976, AKEP, sygn. II 02.
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informacji wiadomo było, że w Komitecie Centralnym podjęto decyzję, iż nie warto rozmawiać z Episkopatem Polski, a bezpośrednio
zawrzeć porozumienie z Watykanem.47
Inną formą kontaktów była wymiana korespondencji na poziomie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski i Urzędu do Spraw
Wyznań. Przykładem może być pismo ministra Kazimierza Kąkola,
kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z grudnia 1974 r. skierowane do
bpa Bronisława Dąbrowskiego, do którego zostały załączone „Uwagi
i zastrzeżenia dot. funkcjonowania niektórych ogniw kościelnych
w stosunkach z organami państwowymi”.48 Załącznik do pisma dotyczył: braku przedkładania w odpowiednim terminie list alumnów
podlegających służbie wojskowej, bojkotowania ślubowań księży proboszczów obejmujących swój urząd, publikowania przez biskupów
ordynariuszy miejscowych listów pasterskich na temat budownictwa
sakralnego krytycznych wobec działania władz w tym względzie,
wydawania i kolportowania przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu opracowań bez uzyskania zgody cenzury oraz kilku spraw
lokalnych.49
Podsumowując można stwierdzić, że z kontaktów przedstawicieli
Konferencji Episkopatu Polski z władzami komunistycznymi w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku praktycznie nic
nie wynikało, gdyż we władzach partii rządzącej nie było woli porozumienia i normalizacji stosunków bilateralnych.
Zakończenie
W końcu 1948 r. nowym prymasem Polski został mianowany abp
Stefan Wyszyński, który jednocześnie został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Z jego inicjatywy biskupi polscy, dla dobra
47 Pro Memoria dla J.E. Arcybiskupa Agostino Casaroli. Warszawa, 24-09-1974,
AKEP, sygn. II 02, s. 1–3.
48 Pismo: K. Kąkol do bpa B. Dąbrowskiego. Warszawa, 13-12-1974, AKEP, sygn.
II 02.
49 Uwagi i zastrzeżenia dot. funkcjonowania niektórych ogniw kościelnych w stosunkach z organami państwowymi. Warszawa, 23-11-1974, AKEP, sygn. II 02.
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wiernych, zdecydowali się podjąć rozmowy z władzami komunistycznymi. W kwietniu 1950 r. zawarto Porozumienie, które od samego
początku nie było respektowane przez władze państwowe. Komuniści
w niedługim czasie rozpoczęli działania restrykcyjne wobec Kościoła
w Polsce. Tak więc do końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku
stosunki między stronami były złe.
W marcu 1969 r. została erygowana Konferencja Episkopatu Polski i od tego momentu formalnie zaczęła funkcjonować. W grudniu
1970 r. w Polsce doszło do strajków i demonstracji robotników. Władze
komunistyczne zdecydowały się na użycie broni palnej na Wybrzeżu.
W wyniku tych działań zginęło i zostało rannych wielu robotników.
Komuniści zdali sobie sprawę, że muszą zmienić kierownictwo PZPR
i Rządu, aby uspokoić nastroje społeczne oraz zadeklarowali chęć
normalizacji stosunków z Kościołem w Polsce.
W marcu 1971 r. odbyło się spotkanie ówczesnego premiera Piotra
Jaroszewicza z kard. Stefanem Wyszyńskim. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił w czasie rozmowy, że władze
państwowe nie powinny ingerować w sprawy religii i Kościoła oraz
krępować jego działalności. Zdaniem prymasa, dotychczasowe złe
stosunki między państwem a Kościołem wynikały też ze stosowania
przez władzę ideologii materialistycznej, według której każdą religię,
w tym chrześcijaństwo, uznaje się za czynnik społecznie negatywny.
Kardynał Wyszyński podkreślił, że aby mówić o prawdziwej normalizacji stosunków, należałoby spełnić określone warunki. W tym
kontekście wymienił m.in.: uznanie przez państwo Kościoła katolickiego jako osoby prawnej prawa publicznego i organizacji społecznej,
zaaprobowanie zasady, że Kościół kieruje się własnymi normami
prawnymi, a państwo powinno zapewnić swobodę wykonywania
w Kościele władzy duchowej i jurysdykcji. Z tym ostatnim warunkiem
wiązało się umożliwienie nawiązywania swobodnych kontaktów
przez biskupów, duchownych i wiernych ze Stolicą Apostolską. Forum wzajemnych kontaktów miała stanowić reaktywowana Komisja
Wspólna przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski.
W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
nie nastąpiła jednak normalizacja stosunków między władzami
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komunistycznymi a Kościołem w Polsce. Wprawdzie udało się załatwić trzy sprawy: częściowo przywrócić własność Kościołowi na
Ziemiach Zachodnich i Północnych, umorzyć niesprawiedliwie wymierzane czynsze na tych ziemiach i uchylić obowiązek prowadzenia
ksiąg inwentarzowych, to jednak w zasadniczych sprawach komuniści nie zamierzali ustępować i zawierać całościowego porozumienia
z Kościołem w Polsce. Uznali, że lepiej będzie podjąć dwustronne
rokowania ze Stolicą Apostolską.
Summary
After the Second World War communists took over the power in Poland. The
main purpose of the ruling party was introducing the principles of Marxist
philosophy. In the centre of ideological fight was the Roman Catholic Church
perceived as serious obstacle or even threat in achieving their goals.
In the first half of seventies of the last century, the authorities of the state
expressed the readiness to normalize the relationships with the Church in
Poland. The talks however did not bring any significant effects. Communists
were not going to compromise or to reach the comprehensive agreement with
the Conference of the Episcopate of Poland. They directed their attention
and concentrated the negotiations with the Apostolic See.
Słowa kluczowe: Konferencja Episkopatu Polski, Polska Rzeczypospolita
Ludowa, relacje, władze komunistyczne
Key words: the Conference of the Episcopate of Poland, Polish People
Republic, relations, communist authorities
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Wstęp
Po II wojnie światowej władzę w Polsce objęli komuniści, którzy,
opierając się na zasadach filozofii marksistowskiej, uznali Kościół
katolicki za swego wroga. Mimo to, biskupi polscy na czele z prymasem Stefanem Wyszyńskim, dla dobra wiernych, zgodzili się na
nawiązanie kontaktów z władzami.1 W kwietniu 1950 r. doszło do
zawarcia Porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Episkopatem.2 Kilka dni po podpisaniu tej umowy okazało się, że
władze nie zamierzają jej realizować. W dniu 19 kwietnia 1950 r. przyjęto ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych,
w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, na
1 Rys historyczny Komisji Mieszanej – Wspólnej na tle stosunków Kościół –
Państwo w Polsce 1949–1990. Warszawa (bez daty – dokument sporządzony po
1 stycznia 1980 r., w którym błędnie w tytule wpisano datę 1949–1990, gdyż powinno
być 1949–1980). Archiwum Konferencji Episkopatu Polski (dalej skrót: AKEP), sygn.
Archiwum 1980–1989 (dalej skrót: III) 03059, s. 1–2.
2 Porozumienie zawarte między przedstawicielami Rządu R.P. i Episkopatu
Polskiego. Warszawa, 14-04-1950 (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. Archiwum
1945–1968 (dalej skrót: I) 0304/I, s. 1–3.
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podstawie której utworzono Urząd do Spraw Wyznań z kompetencjami dotyczącymi kształtowania stosunków państwa z poszczególnymi wyznaniami, w tym z Kościołem katolickim. Rada Ministrów,
uchwałą z 27 maja 1950 r., w sprawie doraźnego statutu Urzędu do
Spraw Wyznań, nadała mu tymczasowy Statut Organizacyjny.3
Już od listopada 1952 r. władze komunistyczne podjęły bardzo
drastyczne działania represyjne wobec Kościoła w Polsce. Wydalono
na pięć lat z terenu województwa katowickiego bpa Stanisława Adamskiego, biskupa rezydencjalnego diecezji katowickiej wraz z biskupem
pomocniczym Juliuszem Bieńkiem. Drugiego biskupa pomocniczego
Herberta Bednorza uwięziono. Te działania były konsekwencją
upominania się biskupów o prawo do nauczania religii w szkołach
państwowych.4 Natomiast biskupom w Krakowie bezpodstawnie zarzucono angażowanie się w akcję szpiegowską.5 Władze posunęły się
nawet do tego, że zabroniły prymasowi Polski wykonywania funkcji
kościelnych i umieściły go w odosobnieniu poza terenem archidiecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej.6 Kardynał Stefan Wyszyński

3	Art. 4, ust. 1–4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych
władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej,
Dz.U. 1950, nr 19, poz. 156; Notatka bpa Z. Choromańskiego. Konferencja Episkopatu Polski. Warszawa, 1966 r., AKEP, sygn. I 013/II, s. 3; Uchwała Rady Ministrów
z dnia 27 maja 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu Urzędu do Spraw Wyznań,
M.P. 1950, nr 78, poz. 905.
4 Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Teksty uchwał
Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów, AKEP, sygn. I 0130/III,
poz. III 18/11; Orędzie: Bp Stanisław Adamski do Rodziców. Katowice, 27-10-1952
(uwierzytelniony odpis), AKEP, sygn. I 101, s. 1–2. Por. Pkt 10, Porozumienie zawarte
między przedstawicielami Rządu R.P. i Episkopatu Polskiego. Warszawa, 14-04-1950
(uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. I 0304/I, s. 2.
5 Rozmowy z Rządem. Bp Klepacz – Min. Ochab. Warszawa, 05-12-1952, AKEP,
sygn. I 101, s. 1.
6 Uchwała Prezydium Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 września
1953 roku Nr. 700/53. Warszawa, 25-09-1953 (uwierzytelniona fotokopia), AKEP,
sygn. III 0110.
| 234 |

wsp_41_4_2018.indd 234

16.11.2018 10:28:57

Rola Konferencji Episkopatu Polski…

został uwolniony dopiero po trzech latach.7 Działania restrykcyjne
władz dotyczyły także zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich.8
Wrogie nastawienie wobec Kościoła w Polsce trwało także w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku.9
W grudniu 1970 r. doszło do niepokojów w kraju. Robotnicy zaczęli strajkować, a władze użyły siły do ich spacyfikowania. Jak podał
Stanisław Kania, ówczesny kierownik Wydziału Administracyjnego
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od
kul zginęło blisko pięćdziesiąt osób, a ponad tysiąc sto było rannych.10
Nowy premier Piotr Jaroszewicz zadeklarował w sejmie gotowość
władz do pełnej normalizacji stosunków między państwem a Kościołem w Polsce.11 Komuniści zdecydowali się także podjąć negocjacje
ze Stolicą Apostolską.
Artykuł ma na celu ukazanie roli Konferencji Episkopatu Polski
w negocjacjach Stolicy Apostolskiej z władzami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego
wieku.

7 Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Teksty uchwał
Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów, AKEP, sygn. I 0130/III, poz.
III 18/13, III 18/16; Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989.
Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski, AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI.
8 Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski 1946–1989. Teksty uchwał
Konferencji Plenarnych Episkopatu według działów, AKEP, sygn. I 0130/III, poz.
III 18/14, III 18/15.
9	Zob. Uchwałę podjęto na 103. Konferencji Plenarnej Episkopatu, która obradowała w Warszawie w dniach 15 i 16 czerwca 1967 r. Uchwały Konferencji Plenarnych
Episkopatu Polski 1946–1989. Wykaz Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski,
AKEP, sygn. I 0130/III, s. VI 4.
10 Sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z Kierownikiem Wydziału Administracyjnego KC PZPR p. St. Kanią w Sulejówku, ul. Żwirowa Nr 1a dnia 26.I.1971 r.
g. 18.30–21.50. Warszawa, 27-01-1971, AKEP, sygn. Archiwum 1969-1979 (dalej skrót:
II) 031701, s. 2.
11	List: Bp B. Dąbrowski do P. Jaroszewicza. Warszawa, 24-12-1970 (odpis), AKEP,
sygn. II 02. Władze w Polsce zmieniły się po protestach w kraju i użyciu broni palnej
wobec robotników na Wybrzeżu.
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Rozpoczęcie rozmów przedstawicieli Stolicy Apostolskiej
i Rządu PRL
W 1970 r. kard. S. Wyszyński w sprawozdaniu z działalności Konferencji Episkopatu Polski zasugerował Stolicy Apostolskiej rozważenie
możliwości wystąpienia z inicjatywą podjęcia rokowań z władzami
państwowymi, m.in. w sprawie określenia pozycji prawnej Kościoła
w Polsce. Mając na uwadze, że Stolica Apostolska jest podmiotem
prawa międzynarodowego i autorytetem moralnym w świecie, takie
rokowania mogłyby doprowadzić do zawarcia porozumienia. Prymas
zwrócił jednocześnie uwagę, że korzystnym byłoby, aby Konferencja
Episkopatu Polski w jakiejś formie brała udział w takich rozmowach.12
Władze komunistyczne już na początku 1971 r. zaczęły sprawdzać
ewentualne możliwości nawiązania rokowań między PRL a Stolicą
Apostolską. W tym celu, w połowie stycznia, został pilnie wezwany
do Warszawy Dominik Horodyński, ówczesny korespondent radia
i telewizji polskiej w Rzymie. W Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zapytano go, czy w jego ocenie Watykan
jest zainteresowany rozmowami z Rządem polskim. Horodyński
odpowiedział, że dyplomacja watykańska udziela pełnego poparcia
prymasowi Polski i uważa, że aktualnie nieustabilizowana sytuacja
w Polsce nie jest odpowiednim momentem do podejmowania takich
rozmów. Zdaniem Watykanu tylko Episkopat w Polsce zna bardzo
dobrze tamtejszą sytuację i aktualne potrzeby Kościoła. Ekspert ten
wyraził pogląd, że po raz pierwszy Watykan udzielił kard. Wyszyńskiemu tak wyraźnego poparcia. Horodyński podkreślił dalej, że
dyplomacja watykańska jest ostrożna w podejmowaniu rozmów ze
względu na to, iż porozumienie Stolicy Apostolskiej z Węgrami źle
funkcjonuje, a rozmowy z Czechosłowacją dały negatywne wyniki.
Znaczenie mają też nalegania Waszyngtonu, aby Watykan nie podejmował rozmów z Polską. Obecnie w kierownictwie partii nie ma
żadnych koncepcji porozumienia z Kościołem.13 Jak wynika z treści
12	Tamże, s. 9, 12.
13 Notatka z pobytu w Warszawie Dominika Horodyńskiego. Warszawa, 20-01-1971,
AKEP, sygn. II 0032.
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notatki, informacje te do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
przekazał sam Horodyński.
Jak się wydaje, koncepcja ewentualnego porozumienia ze Stolicą
Apostolską jednak zwyciężyła i władze komunistyczne już w kwietniu wypracowały „Pakiet postulatów”, które miały być przekazane
w czasie prowadzonych rozmów. Postulaty te przygotował Urząd
do Spraw Wyznań w porozumieniu z MSZ. Najważniejsze z nich to:
• likwidacja przedstawiciela Rządu Londyńskiego przy
Watykanie;
• uznanie, że Konkordat z 1925 r. nie obowiązuje z winy
Watykanu;
• wpływ Rządu na obsadę stanowisk kościelnych i rozbudowę
organizacyjną Kościoła;
• ustosunkowanie się Stolicy Apostolskiej do ustroju w PRL jako
rzeczywistości trwałej;
• powstrzymanie hierarchów Kościoła w Polsce przed wypowiadaniem się na temat życia publicznego i politycznego
w Polsce.14
W końcu kwietnia 1971 r. doszło w Rzymie do spotkania przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Rządu PRL, w trakcie którego stwierdzono, że inicjatywa rozmów wyszła ze strony Polski i została podjęta
przez Stolicę Apostolską, chociaż dyplomaci PRL dążyli do przyjęcia
tezy, że z propozycją negocjacji wystąpiła Stolica Apostolska. Strona
polska zaproponowała dwustopniowość rozmów z Episkopatem polskim – w granicach jego kompetencji, natomiast w sprawach ważniejszych – ze Stolicą Apostolską. Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej nie
zgodzili się na rozmowy paralelne, ale zaproponowali dwustopniowe
w następującym porządku: kontakty, rozmowy informacyjne, pertraktacje (po załatwieniu spraw na pierwszym stopniu rokowań),
sprawy nieuzgodnione zostałyby przekazane Stolicy Apostolskiej, do
czasu ich rozstrzygnięcia.15 W oficjalnym Komunikacie wydanym
14 Rządowy „Pakiet postulatów”. Warszawa, 26-04-1971, AKEP, sygn. II 0032.
15 Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Rządu PRL
w Rzymie od 27 do 30 kwietnia 1971 r. Warszawa, 07-05-1971, AKEP, sygn. II 0032.
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po spotkaniach stwierdzono, że w czasie czterodniowych rozmów
prowadzonych w Rzymie „między przedstawicielami Rządu PRL
i Stolicy Apostolskiej (odbyła się) wymiana poglądów na tematy interesujące obie strony”. Podano skład obu delegacji oraz ustalenie,
że dalsze rozmowy będą podjęte w terminie uzgodnionym w okresie
późniejszym.16
Przebieg negocjacji
W listopadzie 1971 r. w Warszawie doszło do drugiej tury rozmów
przedstawicieli Stolicy Apostolskiej – abpa Agostino Casarolego,
sekretarza Rady do Spraw Publicznych Kościoła i Mons. Gabriele
Montalvo, radcy nuncjatury, z przedstawicielami Rządu PRL – Aleksandrem Skarżyńskim, podsekretarzem stanu i dyrektorem Urzędu
do Spraw Wyznań oraz Stefanem Staniszewskim, dyrektorem departamentu w MSZ.17
Strona rządowa przedłożyła następujące zagadnienia: zwolnienie
ambasadora K. Papée i oddanie budynku ambasady do dyspozycji
PRL; unormowanie administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich
i Wschodnich; podporządkowanie nominacji administratorów apostolskich postanowieniom dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 31 grudnia 1956 r.; erekcja papieskich wydziałów teologicznych
czynnych przy seminariach duchownych w Polsce; zaangażowanie
polityczne duchowieństwa; uznanie ustroju socjalistycznego; respektowanie praw państwowych; sankcje karne dla duchownych wrogo
nastawionych do PRL (bp I. Tokarczuk); możność zwoływania księży
na narady gospodarcze.18 W odpowiedzi abp A. Casaroli stwierdził,
że Stolica Apostolska nigdy nie likwiduje akredytowanych ambasad, a sprawa unormowania administracji kościelnej na Ziemiach
Zachodnich jeszcze nie jest gotowa do załatwienia. Dalej arcybiskup
podkreślił, że w świetle Soboru Watykańskiego II, Stolica Apostolska
16 Komunikat PAP z 3.05.1971 r. z godz. 14.00, AKEP, sygn. II 0032.
17 Sprawozdanie z drugiego spotkania przedstawicieli Stolicy Ap. z przedstawicielami PRL w Warszawie 10-18.XI.1971. Warszawa, 20-11-1971, AKEP, sygn. II 0032.
18	Tamże, s. 5.
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nie może zgodzić się na ingerencję państwa w nominacje administratorów apostolskich i postulował, aby uchylono dekret z 31 grudnia
1956 r., oraz zaznaczył, że tworzenie wydziałów teologicznych jest
wyłącznym prawem Stolicy Apostolskiej. Przewodniczący delegacji
Stolicy Apostolskiej, odnosząc się do następnych postulatów strony
rządowej, zaznaczył, że „Pax” utrudnia działalność hierarchii kościelnej w Polsce, a duchowni należący do „Caritas” zajmują się działalnością polityczną.19
W następnym punkcie rozmów abp Casaroli przedłożył następujące problemy: uznanie osobowości publiczno-prawnej Kościoła,
udzielanie pozwoleń na budownictwo sakralne, pozwolenie na prowadzenie duszpasterstwa w szpitalach, zakładach karnych i w wojsku,
zezwolenie na swobodne prowadzenie punktów katechetycznych
i zaprzestanie wymagania prowadzenia ksiąg inwentarzowych oraz
zwrot cerkwi grecko-katolickich.20 W zasadzie przedstawiciele strony
rządowej negatywnie ustosunkowali się do przedstawionych kwestii,
oprócz jednej. Oświadczono, że pryncypializm marksistowski nie zna
takich pojęć jak osobowość publiczno-prawna Kościoła. Arcybiskup
Casaroli zwrócił uwagę, że Stolica Apostolska jest podmiotem prawa
międzynarodowego i w tych kategoriach to zagadnienie należy rozpatrywać, a władze, jeśli chcą normalizacji stosunków, muszą uznać
ten stan faktyczny i prawny. Przedstawiciele Rządu poinformowali,
że Prezes Rady Ministrów PRL zadecydował uchylić obowiązek prowadzenia ksiąg inwentarzowych od 1 stycznia 1972 r.21 Na tym etapie
negocjacji można stwierdzić, że strony nie przybliżyły się do porozumienia, pozostając na swoich stanowiskach.
W czasie rozmów, które odbyły się w Warszawie od 4 do 6 lutego
1974 r., zostały podjęte następujące tematy: funkcjonowanie Komisji Wspólnej; tryb prowadzenia kontaktów roboczych; ewentualne
zawarcie konkordatu; zasady normalizacji stosunków. Arcybiskup
Casaroli zwrócił uwagę na potrzebę wznowienia działalności Komisji
19	Tamże, s. 5–8.
20	Tamże, s. 8.
21	Tamże, s. 9–11.
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Wspólnej. Strona rządowa odpowiedziała, że jest to możliwe, ale pod
warunkiem, iż Episkopat na miejsce bpa Ignacego Tokarczuka wybierze innego członka tej Komisji. W sprawie kontaktów roboczych
przedstawiciele Stolicy Apostolskiej nie zajęli wiążącego stanowiska
w oczekiwaniu na zdanie Episkopatu Polski. Na tym etapie strona
rządowa praktycznie wykluczyła możliwość zawarcia umowy między
Stolicą Apostolską a PRL w formie konkordatu. Ciągle była używana
argumentacja, że jest rozdział Kościoła od państwa, a zapisy obowiązującej konstytucji nie przewidują takiej umowy.
Strona rządowa przedstawiła cztery zasady normalizacji stosunków bilateralnych skierowane pod adresem Kościoła: aby działalność
Kościoła była co najmniej niesprzeczna z ustrojem socjalistycznym,
a Kościół winien uznać wartości ustrojowe PRL; aby Kościół nie
występował przeciw systemowi prawnemu obowiązującemu w PRL,
a jego działalność mieściła się w ramach prawnych państwa; aby
Kościół respektował politykę zagraniczną PRL; aby Kościół nauczał
swych wyznawców tolerancji wobec przekonań innych ludzi, także
niewierzących.22 Również w tym przypadku nie osiągnięto postępów
w rozmowach i obie strony pozostawały praktycznie przy swoich
stanowiskach.
W końcu maja 1974 r. Arcybiskup Casaroli przyjął ambasadora
Kazimierza Sidora, przedstawiciela PRL i oświadczył, że Stolica Apostolska zgadza się na utworzenie misji w Rzymie do kontaktów ze
Stolicą Apostolską, ale nie wyśle swego przedstawiciela do Warszawy,
zastrzegając sobie takie prawo w przyszłości. Arcybiskup Casaroli
zakomunikował, że oczekuje od Rządu w Polsce podjęcia poważnych rozmów z Episkopatem, a w tym celu powinny być wznowione
obrady Komisji Wspólnej oraz zaznaczył, że rezerwuje sobie prawo
22 Sprawozdanie ze spotkania delegacji Stolicy Apost. z delegacją rządu PRL
w Warszawie 4-6.II.1974. Warszawa, 10-11-1974, AKEP, sygn. II 0032. Skład delegacji
Stolicy Apostolskiej: abp Agostino Casaroli, abp Luigi Poggi, prał. Andrzej Deskur,
prał. Gabriele Montalvo; skład delegacji Rządu PRL: min. Stefan Olszowski, min.
Jerzy Kuberski, wicemin. A. Skarżyński, ambasador K. Sidor, doradca J. Siemaszkiewicz, dyrektor H. Sokolak, dyrektor A. Merker. Tamże, s. 1.
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do swobodnych kontaktów z przedstawicielami Episkopatu Polski.
Natomiast Stolica Apostolska w podejmowaniu decyzji będzie wysłuchiwała zdania Konferencji Episkopatu Polski i wniesie o powołanie
eksperta lub doradcy rekomendowanego przez Episkopat Polski do
rozmów z Rządem. Ambasador w trybie pilnym zobowiązał się przekazać odpowiedź władz polskich.23
Kolejna runda rokowań miała miejsce w Rzymie od 2 do
6 lipca 1974 r. Rozmawiano na temat ustanowienia kontaktów roboczych, które zawierałyby informacje o rozwoju kulturalnym, społecznym, politycznym i ekonomicznym PRL oraz układaniu stosunków
między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem PRL. Arcybiskup
Casaroli podkreślił, że Stolica Apostolska, w świetle postanowień
Soboru Watykańskiego II, nie będzie pomijać w załatwianiu spraw
poszczególnych konferencji biskupów, w tym przypadku Konferencji Episkopatu Polski. W rozmowach strona rządowa nie wyraziła
zgody na reaktywowanie działania Komisji Wspólnej, co postulował
abp Casaroli, gdyż zdaniem władz gremium to w przeszłości nie zdało
egzaminu. Podobnie władze PRL nie zgodziły się na wprowadzenie
do rozmów dwustronnych członka Episkopatu Polski, w charakterze
eksperta. Argumentowano, że powstałby trójkąt negocjacyjny, który
byłby niezrozumiały i sprzeczny z prawem międzynarodowym. Rząd
natomiast nie widzi przeszkód, aby Konferencja Episkopatu Polski była informowana o stanie rokowań. W konkluzji abp Casaroli
oświadczył, że ten problem uważa jeszcze za otwarty.24
W dniu 5 lipca 1974 r. strony uzgodniły treść wspólnego komunikatu, który o godz. 20.00 miał być jednocześnie ogłoszony w Watykanie i Warszawie. W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej na
godz. 19.00 zwołano konferencję, w czasie której miał być przekazany
23 Sprawozdanie ks. Alojzego Orszulika z rozmów przeprowadzonych w Watykanie
z ks. prał. G. Montalvo i abpem Casaroli w dniach od 25 maja do 5 czerwca 1974 r.
Warszawa, 10-11-1974, AKEP, sygn. II 00311, s. 5-6.
24 Sprawozdanie z zajęć Sekretarza Episkopatu bpa Br. Dąbrowskiego w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej w związku ze spotkaniem w Rzymie przedstawicieli
Stolicy Apostolskiej z przedstawicielami P.R.L. (Rzym, 2–12.VII.1974). Rzym, 12-07-1974, AKEP, sygn. II 0032.
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dziennikarzom uzgodniony komunikat. O tej samej godzinie delegacja Stolicy Apostolskiej przybyła do nuncjatury przy Kwirynale na
ostatni etap rozmów. Po upływie 10 min. sekretarz ambasady PRL
o nazwisku Połeć poprosił abpa Casarolego o wstrzymanie publikacji
komunikatu. Przewodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej kategorycznie oświadczył, że treść komunikatu została uzgodniona wraz
z ustaleniem godziny jego publikacji i właśnie w tej chwili jego treść
jest przekazywana dziennikarzom. W związku z tym, nie może być
mowy o odwołaniu komunikatu. W odpowiedzi sekretarz ambasady
poinformował, że spotkanie może się odbyć tylko wtedy, gdy komunikat zostanie odwołany. W świetle tych wydarzeń delegacja Stolicy
Apostolskiej niezwłocznie opuściła nuncjaturę.25
Następnego dnia, po naleganiach strony rządowej PRL, abp Casaroli zgodził się na następny uzgodniony krótki komunikat, który miał
być ogłoszony w poniedziałek 8 lipca.26 Strony podpisały Protokół,
w którym zobowiązano się ustanowić „Stałe Kontakty Robocze” realizowane przez zespoły przedstawicieli. Jeden Zespół przedstawicieli
Rządu PRL miał niezwłocznie rozpocząć swoją pracę w Rzymie przy
ambasadzie PRL. Natomiast Zespół przedstawicieli strony watykańskiej, będzie mógł w przyszłości, w każdym przypadku, kiedy Stolica
Apostolska uzna to za stosowne, przybyć do Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej.27
Wpływ Konferencji Episkopatu Polski na prowadzone negocjacje
Po nawiązaniu rozmów Stolicy Apostolskiej z Rządem PRL we wrześniu 1971 r. do Rzymu udał się wysłannik kard. S. Wyszyńskiego,
przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. Alojzy Orszulik,
który 9 września został przyjęty przez abpa Agostino Casarolego
i zreferował aktualną sytuację Kościoła w Polsce. Podczas rozmowy
25	Tamże, s. 7–10.
26	Tamże, s. 15.
27 Protokół podpisany przez abpa Agostino Casarolego, sekretarza Rady do Spraw
Publicznych Kościoła i Józefa Czyrka, wiceministra spraw zagranicznych PRL.
Rzym, 06-07-1974 (polska i włoska wersja językowa), (kopia), AKEP, sygn. II 0032.
| 242 |

wsp_41_4_2018.indd 242

16.11.2018 10:28:58

Rola Konferencji Episkopatu Polski…

arcybiskup przedstawił problematykę zmiany struktury kościelnej
na Ziemiach Zachodnich.28
Kardynał S. Wyszyński 30 września 1972 r. w imieniu Konferencji
Episkopatu Polski skierował list do abpa A. Casarolego, w którym odniósł się do prowadzonych rozmów między przedstawicielami Stolicy
Apostolskiej i Rządu PRL. W piśmie podkreślił, że Episkopat uważa
prowadzone kontakty za pozytywne. Znając sposoby działania władz
komunistycznych, uważa jednak, że nie należy zbytnio się śpieszyć,
chociaż można sprawdzić, jakie są przyczyny braku postępów w normalizacji stosunków państwo – Kościół w Polsce. Następnie prymas
Polski postulował, aby wywrzeć wpływ na władze komunistyczne,
by te uchyliły restrykcyjny dekret Rady Państwa z 31 grudnia 1956 r.
o obsadzaniu stanowisk kościelnych oraz zgodziły się na wznowienie prac Komisji Wspólnej. Zdaniem kard. Wyszyńskiego, ważnymi
sprawami do załatwienia były też: wolność sprawowania kultu, prawo
do działalności społeczno-charytatywnej, likwidacja niesprawiedliwych podatków, powoływanie kleryków do służby wojskowej, prawo
do zakładania wydawnictw, do publikowania prasy katolickiej oraz
udzielenie wsparcia w wolnym nauczaniu religii dzieci i młodzieży.29
Już na początku następnego roku kard. Wyszyński ponownie napisał list do abpa Casarolego i powołał się na argumentację przytoczoną
w swojej poprzedniej korespondencji. Poinformował arcybiskupa, że
nadal strona rządowa unika spotkań z przedstawicielami Konferencji
Episkopatu Polski. Premier, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie
podjął rozmów z prymasem, Sekretariat Konferencji Episkopatu miał
duże trudności w nawiązaniu merytorycznych kontaktów z Urzędem
do Spraw Wyznań. Ciągle klerycy wyższych seminariów duchownych
byli powoływani do odbycia służby wojskowej. W sferze budownictwa
sakralnego władze nadal nie wydawały potrzebnych zezwoleń. Podsumowując, kard. Wyszyński stwierdził, że cały czas Episkopat Polski
28 Sprawozdanie ks. A. Orszulika z rozmowy przeprowadzonej z Mons. Casaroli.
Rzym, 9.IX.1971, g. 10–11.30. Rzym, 09-09-1971, AKEP, sygn. II 00311.
29	List: Kard. S. Wyszyński do abpa A. Casarolego. Warszawa, 30-09-1972
(N.3119/72/P.), (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032.
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ze swej strony wykazuje chęć i dobrą wolę – w przeciwieństwie do
strony rządowej – do normalizacji stosunków z władzami w Polsce.30
Jeszcze w tym samym miesiącu do Rzymu udał się ks. Alojzy Orszulik, który przekazał list prymasa do abpa A. Casarolego. Zgodnie
z upoważnieniem prymasa Polski został wyznaczony do udzielenia wszelkich potrzebnych informacji. Do spotkania ks. Orszulika
z abpem Casarolim doszło 30 stycznia. W trakcie rozmowy arcybiskup podziękował za list prymasa i zawarte tam interesujące argumenty, a także docenił zaangażowanie Konferencji Episkopatu, która
ma dobre rozeznanie w sytuacji społecznej w Polsce. Stwierdził, że
będzie na bieżąco udzielał informacji o stanie rozmów z władzami
PRL.31 W liście do kard. S. Wyszyńskiego arcybiskup podkreślił, że
Stolica Apostolska chce działać w pełnej harmonii z Konferencją
Episkopatu i prymasem, jej przewodniczącym w sprawach, które
dotyczą Kościoła w Polsce.
W odpowiedzi kard. S. Wyszyński poinformował arcybiskupa, że
nadal nie ma żadnych postępów w normalizacji stosunków z państwem polskim. Rząd w dalszym ciągu nie odpowiada na listy i memoriały Episkopatu. Prymas zaznaczył, że komuniści w Polsce są
skłonni normalizować stosunki z Kościołem, gdy sytuacja w kraju
jest trudna, kiedy natomiast społeczeństwo uspokaja się, wówczas
przedłużają podejmowanie decyzji i grają na zwłokę. Przestrzegł
też, że strona rządowa może podnosić zarzut, iż główną przeszkodą
w prowadzeniu rozmów jest postawa Episkopatu, co jest ewidentną
nieprawdą.32
W kolejnym liście do prymasa Polski abp A. Casaroli podziękował za przekazane informacje i stwierdził, że w czasie swego pobytu
30	List: Kard. S. Wyszyński do abpa A. Casarolego. Warszawa, 08-01-1973 (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032.
31 Sprawozdanie ks. A. Orszulika z pobytu w Rzymie i z przeprowadzonych rozmów
w Watykanie w dniach 16–31 stycznia 1972 r. Warszawa, luty 1973 r., AKEP, sygn.
II 00311. Zob. List: Bp B. Dąbrowski do abpa A. Casaroli. Warszawa, 08-01-1973
(uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032.
32	List: Kard. S. Wyszyński do abpa A. Casarolego. Warszawa, 12-05-1973 (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032.
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w Helsinkach w trakcie rozmów dyplomatycznych i w czasie tam
odbytej konferencji prasowej zadeklarował, że w nawiązywaniu kontaktów z państwami Stolica Apostolska będzie ściśle współpracowała
z zainteresowanymi konferencjami biskupów.33 Jeszcze w październiku tego samego roku prymas Polski wysłał do abpa Casarolego,
za pośrednictwem ks. A. Orszulika, kolejne pismo, przedstawiając
aktualne informacje o stanie kontaktów Episkopatu z przedstawicielami władz, także na niższych szczeblach i ogólnie sytuację Kościoła
w Polsce.34
Sprawa prowadzonych negocjacji Stolicy Apostolskiej z Rządem
PRL nie tylko była konsultowana z abpem A. Casarolim, lecz także
problematyka ta była prezentowana przez Episkopat Polski bezpośrednio papieżowi Pawłowi VI. Członkowie Rady Stałej Konferencji
Episkopatu Polski wystosowali list do papieża Pawła VI w styczniu 1974 r., w związku z mającą nastąpić wizytą w Warszawie abpa
A. Casarolego na zaproszenie Stefana Olszowskiego, ministra spraw
zagranicznych PRL. Biskupi podziękowali papieżowi za tę inicjatywę
i wyrazili nadzieję, że przyczyni się ona do polepszenia sytuacji Kościoła w Polsce. Zwrócili jednak uwagę, że ich zdaniem władze w Polsce
nie mają koncepcji pełnej normalizacji stosunków między państwem
a Kościołem, a celem ich mogą być korzyści propagandowe, w tym
także zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej o uznanie ustroju socjalistycznego. Członkowie Rady Stałej skierowali do Pawła VI prośbę, aby
delegacja Stolicy Apostolskiej postulowała w rozmowach określenie
Kościoła w Polsce, jako osoby publiczno-prawnej.35
Po kolejnej rundzie rozmów przedstawicieli Stolicy Apostolskiej
i Rządu PRL, która odbywała się w Warszawie na początku lutego
33	List: Abp. A. Casaroli do kard. S. Wyszyńskiego. Watykan, 24-07-1973 (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032.
34	List wraz z Pro memoria (allegato alla lettera del Primate di Polonia del 12 ottobre
1973): Kard. S. Wyszyński do abpa A. Casarolego. Warszawa, 12-10-1973 (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032.
35	List: Rada Stała KEP do papieża Pawła VI. Warszawa, 22-01-1974 (polska i włoska
wersja językowa podpisana przez kard. S. Wyszyńskiego, kard. K. Wojtyłę i abpa
A. Baraniaka), AKEP, sygn. II 0032.
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1974 r., kard. S. Wyszyński wystosował list do papieża, w którym
podziękował przedstawicielom Stolicy Apostolskiej za trud związany
z tak wymagającą misją, jaką wypełniają, prowadząc rozmowy.36
Kilkanaście dni później podobny list skierowali do papieża także
członkowie Rady Stałej, dziękując za nieustanną troskę o Kościół
w Polsce. Członkowie Rady Stałej zapoznali się z wynikami rozmów
przedstawionymi przez kard. S. Wyszyńskiego. Biskupi uznali za celowe i pożyteczne ustanowienie stałych kontaktów roboczych między
stronami i w perspektywie ich zdaniem należałoby dążyć do zawarcia
układu o znaczeniu prawno-międzynarodowym. Zwrócili się też
z prośbą do papieża o rozważenie możliwości ustanowienia przedstawiciela Konferencji Episkopatu Polski w kontaktach roboczych. W tak
trudnych negocjacjach, jak się wyrazili biskupi, pożytecznym byłoby
wzajemne przekazywanie informacji między przedstawicielami Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, gdyż rozmowy prowadzone przez Episkopat z władzami komunistycznymi nie mogą się
toczyć w oderwaniu od kontaktów Rządu PRL ze Stolicą Apostolską,
ponieważ strona rządowa rozpowszechnia opinię, że porozumienie
ze Stolicą Apostolską zależy od postawy prymasa Polski.37
W czasie trwania ostatniej rundy rozmów omawianego okresu,
w połowie 1974 r. przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Rządu PRL
od 2 lipca do Rzymu został zaproszony bp Bronisław Dąbrowski,
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, który na bieżąco
był informowany o postępach w negocjacjach. Arcybiskup Casaroli
przekazał biskupowi, że sprawa wznowienia pracy Komisji Wspólnej
jest bardzo ważna, o czym też wielokrotnie informowali go przedstawiciele Konferencji Episkopatu. Podkreślił dalej, że Stolica Apostolska zaproponuje stronie rządowej, aby w przyszłych rozmowach
uczestniczył jako ekspert przedstawiciel Episkopatu Polski. Jednak po
36	List: Kard. S. Wyszyński do papieża Pawła VI. Warszawa, 08-02-1974 (włoska
wersja językowa), (uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032.
37	List: Kard. S. Wyszyński, kard. K. Wojtyła, abp A. Baraniak, bp. F. Jop, bp I. Tokarczuk, bp P. Kałwa, bp J. Rozwadowski, bp B. Dąbrowski do papieża Pawła VI.
Warszawa, 21-02-1974 (polska i włoska wersja językowa), AKEP, sygn. II 0032.
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negocjacjach, które nastąpiły wkrótce po tym spotkaniu okazało się,
że mimo propozycji Stolicy Apostolskiej, strona rządowa nie zgodziła
się na reaktywowanie Komisji Wspólnej i ustanowienie przedstawiciela Konferencji Episkopatu Polski jako eksperta w rozmowach.38
Podsumowując, można stwierdzić, że prymas Polski na bieżąco
był informowany o przebiegu rozmów przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Rządu PRL – otrzymywał sprawozdania z każdej rundy
rokowań w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Oprócz tego, kard. Wyszyński, a także członkowie Rady Stałej systematycznie przedkładali na piśmie papieżowi i abpowi Agostino
Casarolemu stanowisko Konferencji Episkopatu Polski.39 Tak więc
rola Konferencji Episkopatu Polski w negocjacjach prowadzonych
przez Stolicę Apostolską z władzami PRL w pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku była nie do przecenienia. Biskupi
systematycznie informowali papieża i abpa Casarolego o aktualnej
sytuacji Kościoła w Polsce i wskazywali kwestie, które należałoby
podejmować w rozmowach oraz przestrzegali przed nadmierną łatwowiernością wobec władz komunistycznych w Polsce.
Zakończenie
W Polsce pod koniec 1970 r. doszło do strajków i protestów robotników. Na Wybrzeżu władze rozkazały stłumić te niepokoje siłą.
W wyniku użycia broni palnej wiele osób straciło życie, a jeszcze
więcej zostało rannych. Władze komunistyczne zdawały sobie sprawę
z powagi sytuacji i zdecydowały się na wymianę kierownictwa PZPR
oraz Rządu.
Jeszcze w grudniu Piotr Jaroszewicz, nowy premier, zadeklarował
w sejmie, że Rząd jest gotowy do normalizacji stosunków z Kościołem
38 Sprawozdanie z zajęć Sekretarza Episkopatu bpa Br. Dąbrowskiego w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej w związku ze spotkaniem w Rzymie przedstawicieli
Stolicy Apostolskiej z przedstawicielami P.R.L. (Rzym 2-12.VII.1974), AKEP, sygn.
II 0032.
39	Zob. List: Kard. S. Wyszyński do abpa A. Casarolego. Warszawa, 18-05-1974
(uwierzytelniona kopia), AKEP, sygn. II 0032; List: Abp. A. Casaroli do kard.
S. Wyszyńskiego. Watykan, 03-06-1974, AKEP, sygn. II 0032.
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w Polsce. W pierwszych miesiącach 1971 r. władze komunistyczne
zdecydowały się nawiązać rozmowy ze Stolicą Apostolską. Ich celem
było zawarcie umowy, która uwiarygadniałaby władze komunistyczne
na arenie międzynarodowej oraz wyłączała z tych negocjacji i jakiegokolwiek wpływu na nie biskupów polskich. Ten plan się nie powiódł,
gdyż przedstawiciele Watykanu jednoznacznie stwierdzili, że Stolica
Apostolska w nawiązywaniu kontaktów z państwami będzie zawsze
ściśle współpracowała z zainteresowanymi konferencjami biskupów,
w tym także z Konferencją Episkopatu Polski.
Prowadzone w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych negocjacje
były trudne, a jedynym znaczącym ich efektem była zgoda stron na
ustanowienie „stałych kontaktów roboczych”, w ramach których
Zespół przedstawicieli Rządu PRL miał funkcjonować w Rzymie
przy ambasadzie PRL. Jednocześnie Zespół przedstawicieli strony
watykańskiej, w przyszłości, w każdym przypadku, gdy Stolica Apostolska uzna to za stosowne, mógł przybyć do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Na każdym etapie prowadzonych negocjacji kard. S. Wyszyński,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, na bieżąco był informowany o przebiegu rozmów przedstawicieli Stolicy Apostolskiej
i Rządu PRL. Otrzymywał on sprawozdania z każdej rundy rokowań.
Jego specjalni wysłannicy udawali się kilka razy w roku na konsultacje
do Watykanu. Prymas Polski, a także członkowie Rady Stałej systematycznie przedkładali na piśmie papieżowi Pawłowi VI i abpowi
Agostino Casarolemu, przewodniczącemu przedstawicieli Stolicy
Apostolskiej, stanowisko Konferencji Episkopatu Polski. Sugestie
i uwagi kierowane do Stolicy Apostolskiej z Episkopatu Polski były
bardzo cenne, gdyż pochodziły od biskupów, którzy bardzo dobrze
znali postępowanie i cele władz komunistycznych.
Summary
In December 1970 Piotr Jaroszewicz, the new Prime Minister of communist
authorities declared in the Parliament that the Government of the Polish
People’s Republic is ready for the standardization of relationships with the
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Church in Poland. In the first months of 1971 authorities decided to start
talks with the Holy See. The significant progress had not been achieved during conducted negotiations. The acceptance of the sides of the negotiations
to regular meetings and contacts was the only important effect of the talks.
At every stage of the negotiations that were carried, Cardinal Stefan
Wyszyński, leading the Conference of the Episcopate of Poland, was kept
informed about their course. The Primate of Poland as well as members of
the Permanent Council systematically submitted in writing to the Pope
Paul VI and for the Archbishop Agostino Casaroli the opinion of the Conference of the Episcopate of Poland. Their suggestions and remarks were
very valuable and supportive in negotiations due to the fact that they were
originated from Polish bishops which knew well the internal situation in
the country as well as the way of proceedings of communist authorities.
Słowa kluczowe: Stolica Apostolska, Watykan, Polska Rzeczypospolita
Ludowa, relacje, Konferencja Episkopatu Polski, rokowania
Key words: the Holy See, Vatican, Polish People’s Republic, relations, the
Conference of the Episcopate of Poland, negotiations
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Sprawozdania
Warszawskie Studia Pastoralne
UKSW
Rok XIII 2018 Nr 4(41)

Ks. Piotr Ochotny
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „Osoby starsze
w rodzinie”
WARSZAWA, 6 CZERWCA 2018 R.
W dniu 6 czerwca 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Wokół
Rodziny pt.: „Osoby starsze w rodzinie”. Organizatorami konferencji
były: Koło Naukowe Teologii Pastoralnej oraz Specjalizacja Teologii
Pastoralnej Instytutu Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym
UKSW w Warszawie.
Konferencja przypomniała, jak wielką rolę do spełnienia w rodzinie i dla rodziny mają osoby starsze. Jan Paweł II, który słowem i przykładem wielokrotnie zwracał się do osób w podeszłym wieku, pisał:
„Osoby starsze nie mogą być wykluczone ze społeczności rodziny.
Wchodzą w krąg komunii osób, która obok obecności małżonków
i dzieci formuje się także poprzez doświadczenie cierpienia, niemocy,
ograniczenia, pokonywania trudności fizycznych czy umysłowych,
jakie mogą dotykać osoby starsze” (FC 21). Celem konferencji było
zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby seniorów oraz na ich rolę
we współczesnych rodzinach.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Piotr
Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. Wyraził radość, że konferencje z cyklu Wokół Rodziny już na stałe wpisały
się w kalendarz wydarzeń Uniwersytetu i stanowią interdyscyplinarne
forum wymiany myśli na temat rodziny. Od 2012 r. udało się zorganizować siedem takich spotkań, dotyczących m.in. przygotowania
do małżeństwa, miejsca kobiety i mężczyzny w Kościele i świecie,
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wychowania chrześcijańskiego czy początku życia człowieka, a także
rodziny w dobie przemian.
Program konferencji podzielony został na trzy sesje tematyczne,
aby możliwie szeroko ukazać kontekst życia osób starszych w perspektywie teologicznej, filozoficzno-psychologicznej i społecznej.
W pierwszej sesji tematycznej (teologicznej) ks. prof. UKSW dr hab.
Tomasz Wielebski, odwołując się do nauczania Pisma Świętego oraz
dokumentów Magisterium Kościoła, ukazał rolę, jaką mogą i powinny odgrywać ludzie starsi w rodzinie i w Kościele. Z kolei ks. prof.
dr hab. Jan Przybyłowski w swoim referacie wskazał na dwa ważne
zadania osób starszych, a mianowicie czynny udział w działalności
wychowawczo-formacyjnej oraz w tworzeniu pokolenia starszych,
którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za samych siebie. Z tym
drugim zadaniem wiąże się wizja szczęścia w starości, która może
zostać zakłócona w wyniku konfliktów małżeńskich, pojawiających
się niezależnie od długości stażu małżeńskiego, na co zwrócił uwagę
ks. dr Rafał Zieliński. Przedstawiając wyniki badań omówił specyfikę
owych konfliktów, które prowokują do wypracowania nowych metod
i form towarzyszenia małżonkom na wszystkich etapach ich życia.
Ostatni referat w tej sesji wygłosił ks. mgr lic. Łukasz Kisielewski,
który podjął się analizy społeczności ludzi starszych jako słuchaczy
Dobrej Nowiny.
Druga sesja tematyczna poświęcona była filozoficzno-psychologicznym aspektom starości. Referat ks. prof. UKSW dr. hab. Jarosława Babińskiego ukazał spektrum trudności związanych z opisem
fenomenu starości, począwszy od definiowania starości, sposobu jej
ujmowania (zewnętrzny opis czy osobiste doświadczenie), wreszcie
jej metafizycznego wyjaśnienia, a także wskazał na możliwe, choć
nieostateczne, odpowiedzi. Dr Sabina Zalewska szczegółowo omówiła
typy postaw związanych z przystosowaniem się do starości oraz ich
wpływ na relacje małżeński i rodzinne, a dr Błażej Szostek zarysował
portret psychologiczny ludzi w podeszłym wieku. Mgr lic. Mira Jankowska zaprezentowała autorską ideę „Programu Mentoringowego”,
łączącego starszych z młodymi oraz będącego konkretnym i praktycznym pomysłem na nawiązywanie nowych więzi, a także uzdrawianie
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relacji nie tylko w rodzinach, ale i w społecznościach, w których żyją
ludzie młodzi i starsi. Z kolei ks. mgr lic. Piotr Ochotny w swoim
wystąpieniu skupił się na najważniejszych motywach refleksji nad
fenomenem śmierci, która pojawia się u Juliana Mariasa, jednego
z najwybitniejszych myślicieli hiszpańskich XX w., w kontekście osobistego doświadczenia śmierci żony.
W ostatniej części konferencji uczestnicy wysłuchali czterech referatów podejmujących problematykę osób starszych w perspektywie
społecznej. Pierwszy z nich dotyczył stanu obecnego oraz perspektyw
demograficznych procesu starzenia się ludności w Polsce w latach
2019–2050. Dr Karolina Świrska-Czałbowska przedstawiła dane związane z takimi pojęciami, jak: coroczny wskaźnik urodzeń, prosta
zastępowalność pokoleń, ujemny/dodatni przyrost naturalny, ale
także prognozy związane ze strukturą społeczeństwa. Jedną z konsekwencji przeobrażeń społecznych, jakie dokonują się na naszych
oczach i są pokłosiem migracji młodych osób, jest nowe zjawisko
„eurosieroctwa seniorów”, które szczegółowo omówił w swoim wystąpieniu ks. dr Bartosz Mitkiewicz. Ostatnie dwa referaty dotyczyły roli
i znaczenia hospicjów, a także celów i zadań, jakie mają do spełniania
w dzisiejszym społeczeństwie. Mgr lic. Kamil Bomber na podstawie
badań empirycznych i analiz tendencji społeczno-kulturowych w Polsce próbował odpowiedzieć na zawarte w tytule wystąpienia pytanie:
Czy hospicjum to przyszłość dla osób starszych? Z kolei ks. mgr lic.
Mariusz Borys skoncentrował się na uwarunkowaniach i zadaniach
posługi duszpasterskiej kapelana w opiece paliatywnej i szpitalnej.
Po każdym z bloków tematycznych odbyła się merytoryczna dyskusja, której owocem było przede wszystkim uporządkowanie i uściślenie pojęć, a także wymiana spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących
osób starszych i ich roli we współczesnych rodzinach. Przedstawione
referaty oraz dyskusje uświadomiły, że to nadal rodzina jest dla osób
starszych najważniejszą przestrzenią życiową, obszarem aktywności
oraz źródłem wsparcia w aktywnym starzeniu się. Osoby starsze
wnoszą olbrzymi wkład w rozwój każdej rodziny przede wszystkim
poprzez kultywowanie i rozwój więzi międzypokoleniowych. Tylko
rodzina wielopokoleniowa, złożona z dzieci, rodziców, dziadków
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i krewnych, może wytworzyć właściwą i szczególną więź między poszczególnymi jej członkami, a także wpłynąć pozytywnie i twórczo na
jej rozwój. W wielopokoleniowych rodzinach seniorzy często do końca
życia służą swoją pracą, a dla młodego pokolenia, jak przypomniał
papież Franciszek, niosą historię, nauczanie i wiarę. „Jak stare wino
mają wewnętrzną siłę, by przekazać nam szlachetne dziedzictwo”.
Na zakończenie konferencji wręczone zostały dyplomy i nagrody
dla trzech referatów doktoranckich, dopuszczonych do prezentacji
publicznej i najwyżej ocenionych przez Jury Konkursowe, któremu
przewodniczył ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, prodziekan
ds. nauki i komunikacji na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. I, II i III nagrodę otrzymały kolejno: ks. mgr lic. Piotr Ochotny
(„Śmierć współmałżonka oczami filozofa”), mgr lic. Kamil Bomber
(„Czy hospicjum to przyszłość dla osób starszych?”), ks. mgr lic.
Mariusz Borys („Dłonie pełne dobra – uwarunkowania i zadania
posługi duszpasterskiej Kapelana w opiece paliatywnej i szpitalnej”).
W podsumowaniu ks. mgr lic. Piotr Ochotny, Prezes Koła Naukowego Teologii Pastoralnej, podziękował wszystkim, którzy włączyli
się w organizację konferencji: pracownikom, doktorantom i studentom specjalizacji teologii pastoralnej UKSW w Warszawie. Wyraził
wdzięczność prelegentom i uczestnikom, reprezentującym 6 jednostek
naukowych. Szczególne podziękowanie skierował w stronę Komitetu
Naukowego i Jury Konkursowego Konferencji, którzy podjęli się oceny
merytorycznej abstraktów i wystąpień w ramach prezentacji publicznej. Ponadto żywił przekonanie, że należy kontynuować rozpoczętą
problematykę i zaprosił na kolejną konferencję z cyklu Wokół Rodziny.
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