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O racjonalności działania
w ujęciu Maksa Webera
Słowa kluczowe: racjonalność, działanie, środek, cel społeczny, typ idealny/typ czysty.
Key words:

Rationality, Action, Purpose, Means, Social Objective, Perfect Type/Clean
Type.

Schlüsselworte: Rationalität, Handeln, Mittel, Zweck, sozial, Idealtypen/reine Typen.

Rekonstrukcja Weberowskiego ujêcia racjonalnoci dzia³ania wymaga
odwo³ania siê w pierwszej kolejnoci do fragmentów Podstawowych kategorii
socjologicznych ze zbioru Gospodarka i spo³eczeñstwo1. Tam bowiem Weber
definiuje ogólne pojêcie dzia³ania, przedstawia jego typologiê, wskazuje, co
rozumie pod pojêciem dzia³ania spo³ecznego i wreszcie, rozwa¿a w tym kontekcie pojêcie racjonalnoci. Drugim ród³em ustaleñ w tym zakresie bêd¹ wywody Webera zamieszczone w Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre2.
Weber definiuje dzia³anie jako ludzkie zachowanie, jeli i o ile dzia³aj¹cy [...] wi¹¿e z nim pewien subiektywny [i intencjonalny  P.P.] sens3, który
na gruncie empirycznych nauk o dzia³aniu (historii i socjologii rozumiej¹cej)
jest ustalany w czystych typach idealnych dzia³ania. Pojêcie dzia³ania jest zatem ambiwalentne, jeli idzie o jego przedmiot, za jego specyfika wi¹zaæ siê
bêdzie z metod¹ tworzenia typów idealnych dzia³ania4.
W Podstawowych kategoriach socjologicznych Weber przedstawia cztery
typy dzia³ania: celowo racjonalne, wartociowo racjonalne, charyzmatyczne
1

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo. Zarys socjologii rozumiej¹cej, prze³. i wstêpem opatrzy³a D. Lachowska, Warszawa 2002.
2 Idem, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Fünfte, erneut duschgesehene Auflage,
Tübingen 1982.
3 M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 6.
4 Por. F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns: eine kritische Rekonstruktion von
Max Webers Gesellschaftstheorie, Königstein/Ts. 1982, s. 21.
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(emocjonalne) i tradycyjne. Sporód wymienionych szczególn¹ rolê odgrywa
to pierwsze  przez wzgl¹d na powi¹zanie z nim pojêcia racjonalnoci. Dlatego
te¿ temu typowi dzia³ania powiêcimy pierwsz¹ czêæ rozwa¿añ.
Dzia³aniem celowo racjonalnym Weber nazywa takie dzia³anie, w którym
dzia³aj¹cy orientuje siê na cel, rodki i skutki uboczne oraz rozwa¿a przy tym
racjonalnie rodki w odniesieniu do celów, jak i w odniesieniu do skutków
ubocznych, podobnie jak mo¿liwe ró¿ne cele5. Dzia³aj¹cy dzia³a zatem
w sposób instrumentalny. Dodajmy, ¿e tak te¿ zdaje siê myleæ, skoro kalkuluje rodki z uwagi na cel. W ka¿dym razie  powiada dalej Weber  dzia³aj¹cy nie dzia³a ani w sposób afektywny, ani tradycjonalny6. W dzia³aniu
celowo racjonalnym mog¹ natomiast wyst¹piæ elementy zachowania wartociowo racjonalnego. Takim elementem bêdzie rozstrzygniêcie dotycz¹ce konkuruj¹cych, wzglêdnie koliduj¹cych ze sob¹ wartoci. Odnotowaæ nale¿y, ¿e
mimo doboru rodków z uwagi na cel, dzia³anie to bêdzie cechowaæ orientacja
na wartoci.
Zarysowana charakterystyka dzia³ania celowo racjonalnego nie jest
wszak zupe³na. Oto bowiem Weber przyjmuje, ¿e dzia³anie tego typu w jego
modelowej postaci  jako absolutna racjonalnoæ celowa  jest konstruktem
zrozumia³ym w sposób racjonalny. Zrozumieæ w sposób racjonalny to tyle, co
poj¹æ intelektualnie sens w sposób ca³kowicie jednoznaczny, który staje siê
przez to w pe³ni oczywisty. Rozumienie to, inaczej ni¿ biologiczne pojmowanie,
odnosi siê do takich struktur sensu, których wzajemne stosunki maj¹ charakter
matematyczny i logiczny. Weberowskie wyjanienie istoty matematycznego
i logicznego charakteru wspomnianych relacji, którego wyrazem zdaje siê byæ
wspomniana kalkulacja, wyczerpuje siê w trzech przyk³adach: przywo³ania
w argumentacji twierdzenia Pitagorasa, dzia³ania matematycznego i wreszcie
w³aciwie przeprowadzonego wnioskowania logicznego. W przypadku dzia³ania celowo racjonalnego, w którym dedukujemy rodki ze znanych nam faktów
i celów, bêdziemy mieæ do czynienia z analogicznymi strukturami sensu, opieraj¹cymi siê na kategoriach celu i rodka. Z tego te¿ powodu dzia³anie celowo
racjonalne zrozumieæ mo¿emy intelektualnie w sposób podobny do tego, jak
wspomniane struktury sensu o pierwotnie logicznym b¹d matematycznym
charakterze, które s¹ ca³kowicie i jednoznacznie intelektualnie zrozumia³e.
Dzia³anie celowo racjonalne jako struktura sensu o analogicznym do matematycznego i logicznego charakterze bêdzie dla nas nie tyle ca³kowicie jednoznaczne, co dostatecznie oczywiste w tym oto sensie, ¿e struktury takie jeste5
6

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
Ibidem.
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my w stanie naladowczo prze¿yæ. Osi¹gniemy wówczas najwy¿szy mo¿liwy
stopieñ oczywistoci, jaki jest w pe³ni mo¿liwy jedynie w pierwotnie logicznych i matematycznych strukturach sensu. Dzia³anie celowo racjonalne pozwala zatem zrozumieæ realne dzia³anie ludzkie7 w sposób mo¿liwie racjonalny.
Jeli trafnie interpretujemy rozumowanie Webera, naladowcze prze¿ycie prowadzi do ustalenia irracjonalnych motywów, którymi kieruj¹ siê dzia³aj¹cy
i b³êdów (odchyleñ), które pope³niaj¹8.
Dodajmy, ¿e autor ten wyró¿nia rozumienie bezporednie i motywacyjne,
przy czym jedynie drugi z typów stanowi przypadek rozumienia w³aciwego
z perspektywy Weberowskiego programu socjologii rozumiej¹cej. Wyjaniaj¹c
ró¿nicê miêdzy tymi typami rozumienia, Weber odwo³uje siê do przyk³adów
dzia³añ, które maj¹ charakter instrumentalny. Mowa tu o takich dzia³aniach, jak
liczenie czy r¹banie drzewa9. Dotycz¹ one elementarnych procesów pracy,
w których bezporedni cel podejmowanych dzia³añ zbiega siê z ich rezultatem10, którego wyst¹pienie mo¿na naocznie stwierdziæ. W tym te¿ sensie mo¿liwe jest bezporednie rozumienie takich dzia³añ. Jednak w³aciwy sens, pochodny wobec rezultatu cel, wykracza poza obserwowalny przebieg sk³adaj¹cych siê
na te dzia³ania czynnoci oraz ich skutki11. Przedstawia siê on dopiero w okrelonym kontekcie, który tworz¹ materialne i spo³eczne warunki okrelaj¹ce
sytuacjê dzia³aj¹cego12. Tak te¿ liczenie mo¿e byæ zwi¹zane z kupieck¹ kalkulacj¹, naukowym dowodzeniem, technicznymi obliczeniami lub innym dzia³aniem stanowi¹cym kontekst13. Wspomniane warunki s¹ postaw¹ hipotezy
dotycz¹cej subiektywnego sensu okrelonego dzia³ania. Badacz, który j¹ formu³uje, idealizuje owe warunki tak, by umo¿liwia³y one optymalnie racjonalne
zachowanie14. Ujmuje je nastêpnie w jednoznacznym typie idealnym15 jako
racjonalne struktury sensu, do których przynale¿y bezporednio zrozumia³e
dzia³anie. Weber okrela rozumienie tych struktur mianem motywacyjnego
i uznaje za wyjanienie faktycznego przebiegu dzia³ania16. Dodajmy, ¿e w wietle idealno typowych struktur sensu dzia³anie mo¿e przedstawiaæ siê jako irracjonalne, wzglêdnie  uchodziæ za racjonalne. Weber myl¹co odnosi do tych
przypadków pojêcia racjonalnego i irracjonalnego rozumienia motywacyjnego.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ibidem, s. 7.
Ibidem.
Ibidem, s. 8.
F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 23.
Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 2324.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 8.
F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 24.
Ibidem s. 2324.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 9.
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Tak te¿, gdy górê bêd¹ bra³y afekty, np. ura¿ona pró¿noæ, rozumienie motywacyjne bêdzie mieæ charakter irracjonalny, jako ¿e irracjonalny charakter
maj¹ afekty i dzia³anie w afekcie. Jeli za idealno typowa struktura sensu
wskazuje na racjonalnoæ motywu dzia³ania (np. strzelaj¹cy dzia³a³ na rozkaz),
rozumienie motywacyjne bêdzie racjonalne.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y przyj¹æ, ¿e Weber wi¹¿e
dzia³anie oparte na kalkulacji rodków z uwagi na cel z pojêciem racjonalnoci. Takie te¿ jest integralnie z nim zwi¹zane mylenie dzia³aj¹cego. W typie
dzia³ania celowo racjonalnego dopatruje siê on bowiem struktur sensu analogicznych do takich jak matematyczno-logiczne. Umo¿liwiaj¹ one racjonalne
b¹d irracjonalne rozumienie motywacyjne dzia³añ realnych. Weber wyranie
przeciwstawia dzia³anie celowo racjonalne dzia³aniu tradycyjnemu oraz afektywnemu. Stwierdza, ¿e dzia³ania tradycjonalne i charyzmatyczne bliskie s¹
procesom, które poj¹æ mo¿na wy³¹cznie biologicznie17. Nie zawieraj¹ one
zatem struktur sensu analogicznych do matematyczno-logicznych i nie s¹ przez
to jako takie zrozumia³e intelektualnie. Nale¿y je traktowaæ jako odchylenia od
konstruktu czysto celowo racjonalnego przebiegu18 dzia³ania, które s¹ zrozumia³e na tle idealno typowo racjonalnych struktur sensu. Owe struktury sensu
tworz¹ kontekst umo¿liwiaj¹cy przejcie od rozumienia bezporedniego do interesuj¹cego z perspektywy socjologii rozumiej¹cej rozumienia motywacyjnego.
W wietle dotychczasowych rozwa¿añ przeciwieñstwem typu dzia³ania
racjonalnego, opartego na kalkulacji rodków z uwagi na cel, s¹ dzia³ania
afektywne i tradycyjne. S¹ one irracjonalne i to irracjonalne w sposób jednoznaczny, skoro stanowi¹ bezporednie przeciwieñstwo typu dzia³ania racjonalnego. Rodzi siê natomiast pytanie o typ dzia³ania wartociowo racjonalnego,
które  jak wynika z przytoczonego pogl¹du Webera  mo¿e byæ elementem
dzia³ania celowo racjonalnego.
W literaturze przedmiotu podkrela siê w tym kontekcie, ¿e wyeksponowanie dzia³ania celowo racjonalnego kryje okrelone zamierzenie metodyczne
i stanowisko Webera w odniesieniu do dzia³ania wartociowo racjonalnego
interpretowaæ nale¿y w kontekcie owego zamierzenia. Sprowadza siê ono do
uczynienia z dzia³ania tego typu celowo racjonalnego najwy¿szego wzorca
konstrukcji metodologicznych19 socjologii rozumiej¹cej. Zamiar ten, acz
w ograniczonym do pojêcia rozumienia zakresie, wykazalimy na podstawie
dotychczasowych rozwa¿añ. Stwierdzilimy, ¿e na potrzeby uzasadnienia
17
18
19

Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 8.
L. Nagl, Gesellschaft und Autonomie. Historisch-systematische Studien zur Entwicklung der
Sozialtheorie von Hegel bis Habermas, Wien 1983, s. 135.
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wspomnianego zamierzenia Weber trywializuje dzia³ania innego typu ni¿
celowo racjonalne20. Schemat tego rozumowania widoczny jest w tym fragmencie Podstawowych kategorii socjologicznych, w którym Weber zauwa¿a,
¿e z dzia³aniem wartociowo racjonalnym mamy do czynienia wówczas, gdy
kto bez wzglêdu na daj¹ce siê przewidzieæ nastêpstwa, dzia³a w myl swego
przekonania o tym, co nakazuje obowi¹zek, godnoæ, piêkno, religijne wskazanie, czeæ czy te¿ donios³oæ jakiej sprawy jakiegokolwiek rodzaju21. W zacytowanym zdaniu dostrzec mo¿na lad imperatywu kategorycznego w postaci
kategorycznego samo zobowi¹zania, które Weber czyni przedmiotem krytyki. Dowodzi bowiem, ¿e kategoryczne samozobowi¹zanie ma charakter jednostkowy, nie za powszechny i autonomiczny22. Jest tak przez wzgl¹d na
irracjonalny charakter wartoci. Weber neguje ich rozumowy charakter23,
okrelaj¹c je wpierw mianem przykazañ, wzglêdnie wymagañ24. Stwierdza ponadto, ¿e jedynie dzia³aj¹cy uznaje je za wi¹¿¹ce25. Jeli trafnie odczytujemy sens tego twierdzenia, wartoci le¿¹ce u podstaw dzia³ania wartociowo
racjonalnego s¹ niedostêpne naladowczemu prze¿yciu. Nie mog¹ byæ one
zrozumia³e i w tym tak¿e sensie s¹ irracjonalne, podobnie jak zorientowane na
nie dzia³anie. Mo¿na je poj¹æ intelektualnie (zrozumieæ) jedynie niekiedy i to
w stopniu dalece mniejszym od tego, na jaki pozwalaj¹ obecne w dzia³aniu
celowo racjonalnym struktury sensu.
Zacytowany powy¿ej fragment Podstawowych kategorii socjologicznych
daje tak¿e asumpt do sformu³owania pogl¹du, ¿e Weber nadaje refleksji aksjologicznej wymiar arbitralny. Chodzi tu przy tym nie tylko o sposób zorientowania dzia³aj¹cego na wartoci (kategoryczne samozobowi¹zanie), lecz tak¿e
o wybór tych¿e wartoci, oparty na subiektywnym, a przez to arbitralnym
przekonaniu dzia³aj¹cego. Arbitralnoæ tê wzmacnia traktowanie dzia³ania
opartego na samozobowi¹zaniu jako swoistego zalepienia. Weber wi¹¿e bowiem kategorycznoæ samozobowi¹zania z brakiem rozwa¿enia nastêpstw
dzia³ania26. W tym sensie w³aciwej dzia³aniu celowo racjonalnemu kalkulacji
celów przeciwstawiona zostaje ignorancja co do nastêpstw dzia³ania zorientowanego na realizacjê wartoci. Relacja ta ma charakter równie negatywny jak
analogiczna relacja kalkulacji rodków wzglêdem samozobowi¹zania27. Do20
21
22
23
24
25
26
27

Ibidem, s. 138.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
L. Nagl, Gesellschaft und Autonomie, s. 138139.
Ibidem, s. 138.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
Ibidem.
Ibidem.
L. Nagl, Gesellschaft und Autonomie, s. 138139.
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dajmy, ¿e irracjonalnoæ dzia³ania wartociowo racjonalnego bêdzie w konkretnych przypadkach stopniowalna. W najwy¿szym stopniu irracjonalne bêdzie dzia³anie, w którym wartociom nadaje siê charakter absolutny. Dzia³aj¹cy postêpuje wówczas bezwarunkowo w takim oto sensie, ¿e nie bierze pod
uwagê nastêpstw swojego dzia³ania28.
Z powy¿szego wynika, ¿e Weber dokonuje segmentacji typów dzia³ania
na dwie jednoznaczne formy29. Wyró¿nia dzia³ania racjonalne, oparte na kalkulacji rodków z uwagi na cel, oraz dzia³ania typu irracjonalnego: charyzmatyczne, tradycyjne oraz wartociowo racjonalne. Podkrelmy, ¿e s¹ to ujêcia
czyste, idealne, które nie stanowi¹ rzeczywistego odwzorowania ich przebiegu,
ale jednoznacznoæ wspomnianych form umo¿liwia analizê i rozumienie konkretnego dzia³ania.
Dotychczasowe rozwa¿ania powiêcilimy typom idealnym, dla których
istniej¹ dwie formy dzia³añ: racjonalne i irracjonalne. Weber konstruuje tak¿e
typy idealne dzia³ania spo³ecznego. S¹ one oparte na rozwa¿anym dotychczas
ogólnym pojêciu dzia³ania i ogólnych typach dzia³ania30, jak równie¿ zorientowane z punktu widzenia sensu na stanowi¹ce zewnêtrzny przejaw dzia³ania31
zachowania innych32. Swoj¹ aktualnoæ zachowuj¹ zatem poczynione na wstêpie uwagi dotycz¹ce specyfiki pojêcia dzia³ania, która  jak podkrelilimy
 ma swoje ród³o w metodzie tworzenia typów idealnych. Nale¿y wszak
zastrzec, ¿e na gruncie typów dzia³ania spo³ecznego silniej akcentowana jest
struktura subiektywnego odniesienia do zachowañ innych, która jest rozstrzygaj¹ca dla sensownoci dzia³ania spo³ecznego33. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze,
warto w tym miejscu zastanowiæ siê nad swoistoci¹ metody tworzenia typów
idealnych dzia³ania spo³ecznego.
Historyczno-porównawcza analiza wspomnianych typów idealnych dzia³ania spo³ecznego, która umo¿liwia zarysowanie swoistoci metody ich tworzenia, pozwala wychwyciæ nastêpuj¹ce prawid³owoci. Oto wyodrêbniane
przez Webera typy idealne opieraj¹ siê, oprócz cech konstytutywnych dla danego typu, na okrelonym zbiorze cech zorientowanych na uspo³ecznienie
dzia³ania34. Liczba i donios³oæ cech tego typu nie jest sta³a. W toku analizowanych przez Webera przeobra¿eñ wy³aniane s¹ takie typy dzia³ania spo³ecz28
29
30

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 19.
Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 17: Jak ka¿de dzia³anie, tak¿e dzia³anie spo³eczne mo¿e byæ okrelane 1) celoworacjonalnie [...], 2) wartocioworacjonalnie [...], 3) afektywnie [...], 4) tradycjonalnie [...].
31 F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 22.
32 M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 17.
33 Por. F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 2122.
34 S. Kalberg, Max Weber lessen, Bielefeld 2006, s. 53.
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nego, w których z jednej strony wzrasta liczba i donios³oæ cech wiadcz¹cych
o spo³ecznym zorientowaniu dzia³ania, z drugiej zmniejsza siê liczba i donios³oæ cech sprzecznych z konstruktem dzia³ania celowo racjonalnego. W istocie chodzi tu o racjonalizacjê dzia³ania, tj. o zastêpowanie podporz¹dkowania siê
zwyczajowi, afektowi czy wartociom planowym dostosowaniem siê do w³asnych interesów gospodarczych35. Na gruncie socjologii rozumiej¹cej dzia³anie przez wzgl¹d na w³asne, subiektywne interesy tego typu uchodzi za najbardziej zracjonalizowan¹ postaæ dzia³ania spo³ecznego. Kreuje ono racjonalnie
zrozumia³e struktury sensu, najbli¿sze strukturom matematyczno-logicznym.
Uwaga ta zyskuje szczególnie donios³e znaczenie na gruncie w¹tpliwoci
interpretacyjnych zwi¹zanych z relacj¹ racjonalnoci dzia³ania i tzw. racjonalnoci systemowej36. Weber przedstawia bowiem racjonalnoæ tak¿e jako w³aciwoæ porz¹dków spo³ecznych, takich jak gospodarka czy panowanie, ujêtych w pojêcia idealno typowe37. Zaanonsowana w¹tpliwoæ dotyczy pytania
o relacjê konstruktu dzia³ania racjonalnego wzglêdem wspomnianych typów
idealnych. Drugi problem sprowadziæ mo¿na do pytania, jak dalece racjonalnoæ dzia³ania staje siê czynnikiem kszta³tuj¹cym wspomniane porz¹dki?
Zacznijmy od wyjanienia, w jaki sposób Weber koncypuje racjonalizacjê
systemow¹, czyli tak¹, która prowadzi do wykszta³cenia siê racjonalnych porz¹dków spo³ecznych. Istotne bêdzie tak¿e pokazanie ogólnej korespondencji
miêdzy tymi dwiema racjonalnociami.
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e Weber przedstawia trwaj¹cy
od XVIII w. proces racjonalizacji w dwóch wymiarach: kulturowym i spo³ecznym. W szerokim znaczeniu pojêcie racjonalizacji jest procesem instytucjonalizacji i motywacyjnego zakorzeniania kulturowo rozwiniêtych struktur wiadomoci powsta³ych z rozpadu religijnego i metafizycznego obrazu wiata (odczarowania). Sensotwórcza jednoæ ideowa tradycyjnej struktury wiadomoci
dzia³aj¹cych (jednego obrazu wiata) ulega zró¿nicowaniu na sfery wartoci
(idei), takie jak prawo, sztuka, nauka czy moralnoæ. Weber jest przekonany, ¿e
instytucjonalizacja tych sfer, stanowi¹cych owe kulturowo rozwiniête struktury
wiadomoci, jest wynikiem kierowania siê przez dzia³aj¹cych interesami materialnymi oraz takimi, które zwi¹zane s¹ z chêci¹ posiadania dóbr niematerialnych. Synteza tych interesów z wartociami (ideami) w dzia³aniu spo³ecznym
prowadzi do wykszta³cenia siê wspomnianych porz¹dków spo³ecznych. W tym
te¿ sensie racjonalizacja materializuje siê najpierw w wymiarze kulturowym.
35
36

M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 2223.
M. Hennen, Krise der Rationalität  Dilemma der Soziologie. Zur kritischen Rezeption Max
Webers, Stuttgart 1976, s. 14.
37 Autor okrela ten wymiar racjonalnoci mianem racjonalnoci systemowej  ibidem, s. 15.

16

Paweł Polaczuk
Filozofia

Powsta³y potencja³ racjonalizacyjny stanowi ród³o nowoczesnych struktur
wiadomoci instytucjonalizowanych na p³aszczynie spo³ecznej w postaci racjonalnych porz¹dków spo³ecznych, których ucielenieniem jest nowoczesna
gospodarka i oparte na biurokracji pañstwo38. W tych porz¹dkach dzia³aj¹cy
kieruje siê interesami gospodarczymi, o czym wspomnielimy w dotychczasowych rozwa¿aniach. Racjonalizacja dzia³ania koresponduje zatem na poziomie
ogólnym z przebiegiem racjonalizacji systemowej. Nie rozstrzyga to wszak
w¹tpliwoci, których dotyczy wczeniej postawione pytanie.
Podejmuj¹c próbê udzielenia odpowiedzi, przypomnieæ nale¿y, ¿e program socjologii rozumiej¹cej Webera zak³ada analizê zachowañ grup spo³ecznych czy zjawisk przez pryzmat jednostkowego dzia³ania spo³ecznego39. Jest
ono przedmiotem badañ historii i socjologii rozumiej¹cej. Weber wyjania bowiem, ¿e w postulowanym przez niego podejciu nie istniej¹ dzia³aj¹ce osoby
zbiorowe, takie jak pañstwo czy naród. Na gruncie nauk empirycznych
o dzia³aniu s¹ one traktowane jako pewien szczególny przebieg faktycznego
(lub traktowanego jako mo¿liwe) dzia³ania spo³ecznego jednostek40. Dlatego
analizy porównawczo-historyczne Webera skupiaj¹ siê na pokazaniu, gdzie
wyst¹pi¹ elementy idealno typowych postaci dzia³ania spo³ecznego. W tym
celu dokonuje on wyboru jedynie tych sfer czy fragmentów rzeczywistoci,
w których dzia³anie staje siê dzia³aniem spo³ecznym. W rezultacie dowodzi, ¿e
to przede wszystkim dzia³anie spo³eczne prowadzi do wy³onienia takich porz¹dków, jak prawo, gospodarka, religia czy panowanie oraz okrelonych
zwi¹zków natury uniwersalnej, jak rodzina czy ród41. Przyjmuje za³o¿enie,
zgodnie z którym ludzka aktywnoæ kszta³tuje otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ w duchu wolnoci, zatem przenika do wszelkich sfer rzeczywistoci. Poniewa¿ jednak Weber nie bada jej ca³okszta³tu, w literaturze przedmiotu stwierdza siê, ¿e
za³o¿enie to realizuje w ten sposób, ¿e w porz¹dkach wyodrêbnionych zgodnie
z kryterium spo³ecznego zorientowania dzia³ania identyfikuje zjawiska czy
problemy dla nich wspólne. Za przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e uznane za typowe dla
religii poszukiwanie wyjanienia i pocieszenia w cierpieniu, nieszczêciu
i nêdzy, do których Weber powraca z innej perspektywy w analizie porz¹dków
panowania, rozwa¿aj¹c motywy, dla których okazywane jest w nich pos³uszeñ38 L. Meyer, Absoluter Wert und allgemeiner Wille. Zur Selbstbegründung dialektischer Gesellschaftstheorie, Bielefeld 2005, s. 4952. Dodaæ nale¿y, ¿e wykszta³cenie siê nowoczesnej gospodarki
i pañstwa tworzy pojêcie racjonalizacji w wê¿szym znaczeniu.
39 Por. Uwagi dotycz¹ce ró¿nic miêdzy neokantowskim programem socjologii rozumiej¹cej
a francusk¹ socjologi¹ strukturalistyczn¹ Durkheima, w: ibidem, s. 4648.
40 M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 1112.
41 S. Kalberg, Max Weber lessen, s. 5253.
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stwo. W ten sposób racjonalne dzia³anie kreuje rzeczywistoæ o tym charakterze42. Zatem ka¿dy z typów idealnych dzia³ania spo³ecznego bêdzie mia³ potencja³ kszta³towania zarówno poszczególnych porz¹dków rzeczywistoci spo³eczno-kulturowej, jak i jej ca³okszta³tu. W konsekwencji nale¿a³oby przyj¹æ,
¿e pojêcia idealno typowe dzia³ania spo³ecznego tworzone s¹ poprzez odniesienie do racjonalnoci w wymiarze systemowym. Racjonalnoæ systemowa
tworzy tak¿e pewien kontekst, który u³atwia rozumienie czystego typu dzia³ania spo³ecznego43. Ju¿ w tym zarysie, odnosz¹cym siê do metody rekonstrukcji
racjonalnych porz¹dków spo³ecznych, widoczna jest autonomizacja pojêcia racjonalizacji systemowej, której dotyczy drugie z postawionych pytañ.
Szersze spojrzenie na wyra¿on¹ w pytaniu w¹tpliwoæ wymaga przytoczenia uwag Webera sformu³owanych we fragmentach Gesammelte Aufsätze
zur Wissenschaftslehre44, a odnosz¹cych siê do konsekwencji racjonalizacji
systemowej. Weber rozpatruje je z perspektywy dzia³aj¹cych. Wed³ug niego
sposób funkcjonowania racjonalnych porz¹dków spo³ecznych, których ucielenieniem jest biurokracja i kapitalizm, mo¿na przewidzieæ tak, jak przewiduje
siê dzia³anie maszyny i dzia³aæ w myl sensu okrelonego porz¹dku45. To
twierdzenie prowadzi do dwóch wniosków, które maj¹ konsekwencje o donios³ym charakterze.
Po pierwsze, interpretatorzy przytoczonego fragmentu rozwa¿añ Webera
podkrelaj¹, ¿e rezultatem racjonalizacji systemowej jest przekonanie o racjonalnoci warunków ¿ycia, tzn. ¿e warunki te s¹ ludzkimi artefaktami tworzonymi, poznawalnymi i kontrolowanymi w sposób racjonalny. Racjonalnoæ systemowa niesie tak¿e przekonanie, ¿e ludzkim zachowaniem kieruj¹ okrelone
regu³y46. Ods³ania siê w tym kontekcie nowy wymiar tego aspektu racjonalnoci samego dzia³ania, jakim jest racjonalnoæ mylenia. Jej przejawem jest
ludzka zdolnoæ dostosowania siê do porz¹dków racjonalnych systemowo47.
W tym sensie podmioty dzia³aj¹ce tak te¿ myl¹, tj. przyjmuj¹ tak¹ w³anie
42
43
44

Ibidem.
Ibidem, s. 53.
Por. R. Sackmann, Herrschaft, Rationalisierung und Individualisierung. Refolmulierung und Kritik
der Herrschafts- und Rationalisierungstheorie Max Webers, Frankfurt am MainBerlinNew YorkParis
1990, s. 61. W przytoczonym fragmencie Gospodarki i spo³eczeñstwa Weber stwierdza, ¿e pojêcie
racjonalizacji dzia³ania jest wieloznaczne. Sackmann zwraca uwagê na zwi¹zane z t¹ uwag¹ odes³anie
do dalszej czêci rozwa¿añ. Problem wieloznacznoci racjonalizacji dzia³ania nie znajduje jednak rozstrzygniêcia w Podstawowych kategoriach socjologicznych.
45 M. Weber, Gesammelte Aufsätze, s. 325: Das Zusammenwirken von Maschinenteilen z.B.
erfolgt ganz in dem gleichen logischen Sinne nach »menschlich gesetzten Regeln« wie das Zusammenwirken gewaltsam zusammengekoppelter Zugpferde oder Sklaven oder endlich  dasjenige »freier«
menschlicher Arbeiter in einer Fabrik. Por. tak¿e M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo, s. 24.
46 R. Sackmann, Herrschaft, s. 61.
47 M. Hennen, Krise der Rationalität, s. 17.
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perspektywê w ocenie dzia³ania swojego i innych b¹d te¿ w ocenie zjawisk. Na
gruncie rozwa¿añ Webera ten wymiar racjonalnoci mylenia zdaje siê byæ tak
mocno powi¹zany z racjonalnoci¹ dzia³ania, ¿e kreuje racjonalny tryb ¿ycia48.
Po drugie, jakkolwiek racjonalnoæ dzia³ania nie jest dla Webera celem
samym w sobie (st¹d jego porz¹dkuj¹ca rola wewn¹trz rozwa¿anych struktur
spo³ecznych49), to zracjonalizowana systemowo postaæ porz¹dków spo³ecznych autonomizuje siê wzglêdem dzia³ania. Problem bowiem w tym, ¿e
z perspektywy dzia³aj¹cych racjonalizacja oznacza utratê wolnoci (element
przystosowania) i postêpuje dalej, niejako samoistnie, wewn¹trz wspomnianych porz¹dków. Ich dalsze przeobra¿enia maj¹ przy tym charakter nierównoleg³y, niesynchroniczny, co nieuchronnie musi oznaczaæ marginalizuj¹ce dzia³ania spo³eczne napiêcia miêdzy nimi50. Za postawion¹ tez¹ przemawia za³o¿eniowy charakter twierdzenia, w myl którego dzia³anie ludzkie kszta³tuje
w duchu wolnoci rzeczywistoæ spo³eczno-kulturow¹ oraz ta oto okolicznoæ,
¿e w Weberowskim idealno typowym ujêciu Okcydentu jako okrelonej formacji
kulturowej to w³anie racjonalnoæ stanowi tê jej cechê, która wyró¿nia Okcydent sporód innych formacji kulturowych. Twierdzi siê nawet, ¿e racjonalnoæ
jako cecha separuje kulturê Okcydentu od innych systemów (spo³ecznych)51.
48
49

Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 1617. Twierdzenie, zgodnie z którym dzia³anie racjonalne pe³ni rolê porz¹dkuj¹c¹,
nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e dzia³anie celowo racjonalne porz¹dkuje otaczaj¹c¹ dzia³aj¹cego rzeczywistoæ empiryczn¹ do postaci przedstawiaj¹cej siê jako okrelona struktura, wzglêdnie  do takiej
postaci pozwala uporz¹dkowaæ rzeczywistoæ. Dzia³aj¹cy jest przecie¿ przekonany, ¿e ludzkim dzia³aniem kieruj¹ okrelone regu³y. Odmienne uzasadnienie formu³uje Hennen, ale jego wyjanienie wymaga
odniesienia siê do twierdzenia o heteronomicznym kontinuum, tj. o nieskoñczonej ró¿norodnoci ca³okszta³tu rzeczywistoci oraz ka¿dego pojedynczego przedmiotu, do którego kieruje siê nasze poznanie.
Racjonalne dzia³anie mia³oby jakoby owe heteronomiczne kontinuum racjonalizowaæ, tj. nadawaæ rzeczywistoci z woli dzia³aj¹cego postaæ okrelonej struktury. Hennen g³osi zatem, ¿e dzia³aj¹cy staje
wobec nieskoñczenie ró¿norodnej rzeczywistoci i nadaje jej swoim racjonalnym dzia³aniem postaæ
okrelan¹ tu mianem struktury, wzglêdnie  ów probierz racjonalnoci pozwala dzia³aj¹cemu nadaæ
otaczaj¹cej go rzeczywistoci postaæ immanentnie racjonalnej struktury. Twierdzenie to uznaæ nale¿y
w takiej postaci za b³êdne, jeli przyjmuje siê jako jego podstawê, ¿e Weber traktuje tezê o heteronomicznym kontinuum jako empiryczn¹. Tymczasem nie jest to stwierdzenie faktu, lecz za³o¿enie epistemologiczne recypowane od Heinricha Rickerta. Sam Rickert traktuje je jako swoiste, bezporednie
przekonanie poprzedzaj¹ce dyskursywne poznanie. Pozwala ono zbudowaæ teoriê poznania i odeprzeæ
zarzut uczynienia jej podstaw¹ pojêcia bêd¹cego wytworem naukowego poznania. Musielibymy zatem
uznaæ, ¿e podmiot teoriopoznawczy jest podmiotem dzia³aj¹cym w strukturach sensu, o których mowa
w Podstawowych kategoriach socjologicznych, co jest niedorzecznoci¹. Faktem jest wszak, ¿e Weber
sporo miejsca w swoich rozwa¿aniach powiêca rzeczywistoci tak¿e w jej realnym wymiarze, zatem
takim, jak dzia³anie. Por. tak¿e P.-U. Merz, Max Weber und Heinrich Rickert. Die erkenntniskritischen
Grundlagen der verstehenden Soziologie, Würzburg 1990, s. 7879; H. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlicher Begriffsbildung: eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, dritte
und vierte verbesserte und ergänzte Auflage, Tübingen 1921, s. 2829.
50 F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns, s. 53.
51 M. Hennen, Krise der Rationalität, s. 1415.
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Sam Weber dostrzega problematycznoæ przedstawionego ujêcia racjonalnoci52, w myl którego funkcjonowanie racjonalnych porz¹dków spo³ecznych wykazuje podobieñstwa do dzia³ania maszyny. W jego rozwa¿aniach
subiektywne przekonanie o nieograniczonej mo¿liwoci zmiany, do której
doprowadziæ mo¿e dzia³anie równych sobie ludzi, wyranie zbiega siê z wysokim stopniem obiektywizacji rzeczywistoci53. Rzeczywistoæ, której zmiany przedstawiaj¹ siê jako mo¿liwe, jest bowiem w wysokim stopniu zmechanizowana54 i w tym sensie jej kszta³t i charakter zachodz¹cych w niej zmian s¹
w du¿ym stopniu niezale¿ne od dzia³ania. Jakkolwiek zatem to ludzkie dzia³anie kszta³tuje rzeczywistoæ spo³eczno-kulturow¹, przypisanie cechy racjonalnoci jej kluczowym fragmentom oznaczaæ musi autonomizacjê racjonalnoci
jako cechy systemu i to autonomizacjê postêpuj¹c¹, jeli zwa¿yæ, ¿e w wywodach Webera nie ma dla niej alternatywy55. Innymi s³owy, na gruncie Weberowskich ujêæ idealno typowych racjonalnoæ systemowa sprowadzona do postaci racjonalnoci formalnej stanowi wy³¹czn¹ postaæ racjonalnoci w kulturze
Okcydentu. Dodajmy, ¿e nie sposób okreliæ stopnia organizacji rzeczywistoci, po osi¹gniêciu którego system samoczynnie reprodukuje racjonalnoæ
dzia³aj¹cego, staj¹c siê samoistnym ród³em sensu. Jest tak choæby przez
wzgl¹d na mo¿liwoæ ró¿nego zaawansowania tego procesu w ró¿nych porz¹dkach spo³ecznych. Przyj¹æ mo¿na, ¿e racjonalizacja dotyczy kluczowych sfer
rzeczywistoci spo³eczno-kulturowej formacji okrelanej mianem kultury zachodniej w XX w. Taki wniosek wydaje siê uprawniony na tle uwag o metodzie tworzenia typów idealnych dzia³ania spo³ecznego oraz sposobie prowadzenia przez Webera analiz historyczno-porównawczych.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania powiêcone racjonalnoci
dzia³ania, przyj¹æ nale¿y, ¿e Weberowskie ogólne pojêcie dzia³ania jest ambiwalentne, jeli idzie o jego przedmiot. Specyfikê dzia³ania wydobywa dopiero
metoda, któr¹ autor ten stosuje, tworz¹c idealno typowe pojêcia dzia³ania.
Okazuje siê wówczas, ¿e Weber wi¹¿e z pojêciem racjonalnoci czyste pojêcie
dzia³ania celowo racjonalnego w ten sposób, ¿e racjonalnym nazywa on dzia³anie oparte na kalkulacji rodków z uwagi na cel. Takie ujêcie dzia³ania umo¿liwia racjonalne b¹d irracjonalne rozumienie motywacyjne dzia³añ realnych.
Typ dzia³ania celowo racjonalnego stanowi tak¿e podstawê konstruktów dzia³ania spo³ecznego (typów idealnych dzia³ania spo³ecznego). Przyjêta przez
Webera metoda ich tworzenia dowodzi racjonalizacji dzia³ania, z któr¹ kore52
53
54
55

R. Sackmann, Herrschaft, s. 61.
Ibidem.
Ibidem.
Por. M. Hennen, Krise der Rationalität, s. 16.
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sponduje racjonalizacja systemowa. Pojawia siê w nich nowy wymiar przynale¿nej do racjonalnoci dzia³ania racjonalnoci mylenia, tj. ocena dzia³ania
(swojego i innych) z perspektywy racjonalnoci systemowej. Na gruncie wywodów Webera odnotowaæ nale¿y tak¿e zarysowane w¹tpliwoci interpretacyjne zwi¹zane z relacj¹ racjonalizacji dzia³ania do racjonalizacji systemowej.
Pokazuje siê autonomizacja tej ostatniej, choæ Weber nie rozstrzyga zwi¹zanych z tym procesem w¹tpliwoci. Kierunek racjonalizacji systemowej i jej
bezalternatywnoæ pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e wytwór dzia³ania racjonalnego odrywa siê od niego (marginalizacja dzia³ania) i przestaje reprodukowaæ, przynajmniej w kluczowych sferach aktywnoci ludzkiej, sensy kreowane dzia³aniem
ludzkim. Przyj¹æ nale¿a³oby zatem, ¿e konstrukt dzia³ania spo³ecznego redukuje siê w relacji z autonomiczn¹ racjonalnoci¹ systemow¹ do dzia³ania celowo
racjonalnego.

ABOUT THE RATIONALITY OF ACTING
IN MAX WEBER’S THEORY
(SUMMARY)

The article concerns the rationality of acting in Max Webers theory of action. The taken
attempt of reconstruction of the relation between action and the rationality refers to general types
of action and of types of public action. The following regularities of Weber of the presentation are
becoming apparent: first, special significance of action of the intentional-rational type, so which is
based on the calculation of means because of the purpose. Such action contains structures of the
meaning analogous to mathematical-logical what understanding real action enables. Action of the
intentional-rational type constitutes the construct on which types of public action are relying.
Weber is increasing meaning of intentional-rational elements in these types of action (is rationalizing them) and the number and the significance of trademarks proving about public directing
action. This way contemplated clean types of public action constitute the foundation for the
rationality of the social orders. Until the end however thinking of the structure covered with
drawings here is showing that the system rationality is reducing public informing acting, getting it
for rational action because of the purpose.

ÜBER DIE RATIONALITÄT DES HANDELNS
NACH MAX WEBER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Dieser Aufsatz möchte im Licht der Handlungstheorie von Max Weber einen Einblick in
den Zusammenhang zwischen der Rationalität und Handlung anbieten. Die aufgestellten Thesen
sind auf allgemeine Handlungstypen, darunter auf das soziale Handeln, eingeschränkt. Trotz all
seiner gedanklichen Komplexität ist in der Weberschen Handlungtheorie folgende konzeptuelle
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Grundhaltung sichtbar: eine besondere Bedeutung räumt er dem zweckrationalen Handeln ein,
welches eine vom Zweck bedingte Wahl von Mitteln voraussetzt. Dieser Handlungtyp enthält bzw.
bringt analoge Deutungsstrukturen wie etwa die Mathematik oder Logik hervor, was das Verstehen
von tatsächlichen Handlungen ermöglichen soll. Das zweckrationale Handeln stellt die Grundlage
für soziale Handlungstypen dar. Sie werden unter dem zunehmenden Einfluss von zweckrationalen
Elementen gestaltet und in diesem Sinne rationalisiert. Mit der Rationalisierung geht die steigende
Anzahl von sozialen Fähigkeiten einher. Mit so konzipierten reinen Typen des sozialen Handelns
wurde es Weber möglich, seine Handungtheorie mit den Thesen über die im Zuge der Geschichte
fortschreitende Rationalisierung gesellschaftlicher Ordungen zu vereinen. Wenn man allerdings
diesen Zusammenhang weiter nachzudenken versucht, stellt sich heraus, dass der Aufstieg von
rationalen Gesellschaftsstrukturen die sozialen Fähigkeiten untergräbt.
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Pozycja człowieka w przyrodzie
– osobliwe zwierzę
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1. Znaczenie pytania o naturę i przeznaczenie człowieka
w filozofii

Immanuel Kant zauwa¿y³, ¿e wszystkie problemy filozoficzne sprowadzaj¹ siê mniej lub bardziej bezporednio do pytania o to, czym (kim) jest
cz³owiek. Filozof z Królewca uzna³ na tej podstawie owo pytanie za najwa¿niejsze sporód pytañ filozoficznych. Problem cz³owieka, tzn. jego natury
i przeznaczenia, nale¿y wiêc jego zdaniem przyj¹æ za le¿¹cy w samym centrum
zainteresowañ filozofii jako takiej1.
W wietle dziejów ludzkiej myli trzeba przyznaæ, ¿e poczynione przez
Kanta za³o¿enie jest niezwykle trafne. Nie wszyscy sporód filozofów czyni¹
bowiem cz³owieka bezporednim i centralnym przedmiotem zainteresowania
swojej refleksji. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e poszczególne zagadnienia podejmowane przez filozofów nierozerwalnie wi¹¿¹ siê z kwestiami antropologicznymi. Ponadto proponowane przez mylicieli rozwi¹zania ró¿nych problemów
filozoficznych zawsze skutkuj¹ lub wyp³ywaj¹ z okrelonej wizji ludzkiej natury i przeznaczenia cz³owieka. Trafnoci Kantowskiego spostrze¿enia nie
umniejsza fakt, ¿e wyodrêbnianie antropologii jako samodzielnej dyscypliny
jest w filozofii praktyk¹ stosunkowo niedawn¹. Wszak dopiero na prze³omie
1

Zob. I. Kant, Logika, prze³. A. Banaszkiewicz, Gdañsk 2005, s. 37.

24

Ks. Zdzisław Kieliszek
Filozofia

XIX i XX stulecia uwiadomiono sobie koniecznoæ skonstruowania odrêbnej
filozoficznej dyscypliny powiêconej cz³owiekowi jako takiemu. Owej trafnoci nie nadw¹tla równie¿ krytyczna refleksja nad systemowym miejscem antropologii wród dyscyplin filozoficznych. Chocia¿ antropologia systemowo wyprzedza wiele dyscyplin filozoficznych, takich jak: etyka, estetyka, filozofia
kultury czy te¿ filozofia spo³eczeñstwa, nie jest jednak fundamentaln¹  tzn.
systemowo pierwsz¹  dyscyplin¹ filozoficzn¹. Nale¿y j¹ umieciæ kolejno po
metafizyce i filozofii przyrody2.
Zakres problemów wyznaczonych pytaniem o to, czym (kim) jest cz³owiek, jest z³o¿ony i obszerny. Do najwa¿niejszych zdaj¹ siê nale¿eæ: struktura
bytowa cz³owieka, znaczenie ludzkiej cielesnoci i duchowoci, struktura ludzkiego poznania i dzia³ania, natura kultury, natura ludzkiej wolnoci, cz³owiek
wobec dobra i z³a moralnego, relacja miêdzy cz³owiekiem a spo³ecznoci¹,
znaczenie religii dla bycia cz³owiekiem, cz³owiek jako osoba oraz znaczenie
ludzkiej mierci. Ogromnie bogata jest tak¿e literatura z zakresu antropologii
filozoficznej. Pozycji, w których omawiana jest ogólnie problematyka filozoficzno-antropologiczna b¹d te¿ tylko które sporód jej szczegó³owych zagadnieñ, jest tak wiele, ¿e trudno wymieniæ tutaj nawet najwa¿niejsze3.
2. Współczesna wersja filozoficznego pytania o człowieka

Sporód ogromu zagadnieñ sk³adaj¹cych siê na problematykê filozoficzno-antropologiczn¹ jednym z najczêciej obecnie dyskutowanych wydaje siê
byæ kwestia miejsca cz³owieka w wiecie istot ¿ywych4. Ogromny rozwój
badañ biologicznych, który dokona³ siê w ostatnich dziesiêcioleciach, przyczyni³ siê do zmiany perspektywy spojrzenia na cz³owieka. Coraz czêciej postrzega siê cz³owieka ju¿ nie jako istotê partycypuj¹c¹ w rzeczywistoci nadprzyrodzonej i przekraczaj¹c¹ wiat przyrody, ale tylko jako jeden z wielu jego
elementów, tzn. ca³kowicie i integralnie w niego wtopiony. W ostatnim czasie
2 Zob. art. S. Kamiñskiego Z metafilozofii cz³owieka, który jest metafilozoficznym wprowadzeniem do ksi¹¿ki M.A. Kr¹pca Ja-cz³owiek (Lublin 1991, s. 1125). Zob. równie¿ A. Siemianowski,
Antropologia filozoficzna, Gniezno 2005, s. 3145.
3 Przyk³adowy spis literatury antropologiczno-filozoficznej zob. M.A. Kr¹piec, Ja-cz³owiek,
s. 461492.
4 Nie mam w tym miejscu na myli dyskusji wokó³ biologicznej systematyki wspó³czesnego
cz³owieka, zwanego w biologii cz³owiekiem rozumnym (Homo sapiens). Od strony biologicznej powszechnie cz³owieka rozumnego zalicza siê do królestwa zwierz¹t (Animalia). Przynale¿noæ za do
ni¿szych jednostek systematycznych okrelana jest nastêpuj¹co: 1) typ: strunowce (Chordata); 2) podtyp: krêgowce (Vertebrata); 3) gromada: ssaki (Mammalia); 4) podgromada: ³o¿yskowce (Placentalia);
5) rz¹d: naczelne (Primates); 6) rodzina: cz³owiekowate (Hominoidae); 7) rodzaj: cz³owiek (Homo);
8) gatunek: cz³owiek rozumny (Homo sapiens).
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w³aciwie wszystkie ludzkie fenomeny próbuje siê wyjaniæ poprzez odwo³anie do okrelonej teorii (hipotezy) biologicznej, np.: p³ciowoæ i jej znaczenie,
zdolnoæ do agresji i altruizmu, popadanie w depresjê, mono- i poligamicznoæ, ¿ycie gospodarczo-polityczne, tworzenie nauki i sztuki czy te¿ religijnoæ. Bardzo czêsto uznaje siê, ¿e cz³owiek jakociowo zupe³nie siê nie ró¿ni
od innych istot ¿ywych, a wszelkie ró¿nice maj¹ wy³¹cznie charakter ilociowy. S¹dzi siê przy tym, ¿e istnienie owych ilociowych ró¿nic daje siê
w sposób racjonalnie zadowalaj¹cy wyjaniæ za pomoc¹ teorii ewolucji, której
podstawow¹ tez¹ jest zachodzenie w przyrodzie procesu prowadz¹cego na
przestrzeni wielu pokoleñ do kierunkowych zmian w strukturze wiata o¿ywionego5. Mo¿na siê z wielkim prawdopodobieñstwem spodziewaæ, ¿e równie¿ w XXI w. filozoficzno-antropologiczna refleksja bêdzie sta³a pod znakiem
osi¹gniêæ biologii, która dysponuj¹c coraz nowoczeniejszymi narzêdziami
kszta³towania biologicznego uposa¿enia cz³owieka (np. poprzez modelowanie
5

Za prekursora tego typu mylenia o cz³owieku i wiecie powszechnie uznaje siê K. Darwina
(18091882) (choæ nie mo¿na te¿ zapominaæ o innych badaczach, którzy swoimi pracami po³o¿yli
fundamenty pod teoriê ewolucji, takich jak: G.L. Buffon (17071788), E. Darwin (17311802; dziadek
K. Darwina), J.B. Lamarck (17441829) czy te¿ A.R. Wallace (18231913); niezale¿nie od K. Darwina
sformu³owa³ koncepcjê ewolucji dokonuj¹cej siê poprzez dobór naturalny)). K. Darwin, zw³aszcza
w trzech swoich dzie³ach: O powstawaniu gatunków, O pochodzeniu cz³owieka i O wyrazie uczuæ
u zwierz¹t i ludzi, wskaza³ na wspólny mechanizm ewolucji cz³owieka i innych istot o¿ywionych, a tak¿e
na jego podstawie  nie bez pewnych zreszt¹ w¹tpliwoci i obaw  wywiód³ ludzkoæ z form zwierzêcych. Znaczny wp³yw na ewolucyjne spojrzenie na rzeczywistoæ i miejsce w niej cz³owieka wywar³
równie¿ H. Spencer (18201903), brytyjski filozof i socjolog. W swojej 10-tomowej pracy Program
systemu filozofii syntetycznej da³ on wyk³ad koncepcji, wed³ug której wszystkie zjawiska zachodz¹ce
w wiecie daj¹ siê objaniæ teori¹ ewolucyjnego przekszta³cania siê przyrody. Antropologiczno-filozoficzne koncepcje inspirowane Darwinowsko-Spencerowsk¹ teori¹ ewolucji na prze³omie XIX i XX
stulecia rozwijali m.in.: L.H. Morgan (18181881), T. Huxley (18251895), E. Haeckel (18341919)
oraz L. Hobhouse (18641929). Najbardziej obecnie popularnym przedstawicielem mylenia o cz³owieku i wiecie na sposób Darwinowsko-Spencerowski wydaje siê byæ R. Dawkins (ur. 1941), brytyjski
zoolog, etolog i publicysta. Kwestiê ewolucyjnego wyodrêbnienia siê cz³owieka ze wiata zwierzêcego i
wiele innych z ni¹ zwi¹zanych podejmuje on w licznych publikacjach, m.in.: Bóg urojony, Fenotyp
rozszerzony. Dalekosiê¿ny gen, Rzeka genów, Samolubny gen, lepy zegarmistrz czyli, jak ewolucja
dowodzi, ¿e wiat nie zosta³ zaplanowany i Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieñstwa. W podobnym
duchu wypowiada siê tak¿e J. Diamond (ur. 1937), amerykañski biolog, biogeograf i filozof. W ksi¹¿ce
Trzeci szympans. Ewolucja i przysz³oæ zwierzêcia zwanego cz³owiekiem stara siê uzasadniæ, ¿e cz³owiek
jest jednym z trzech odmian szympansa (dwie pozosta³e to szympans zwyczajny i bonobo) i ods³oniæ
przyczyny, które spowodowa³y, ¿e cz³owiek  bêd¹cy tylko kolejnym du¿ym ssakiem  sta³ siê dominuj¹cym organizmem na Ziemi. W innej swojej publikacji Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich spo³ecznoci J. Diamond próbuje mechanizm biologicznej ewolucji przenieæ równie¿ na procesy rozwoju
ludzkich spo³ecznoci. W Darwinowsko-Spencerowskim sposobie rozumienia natury rzeczywistoci
oraz miejsca cz³owieka w wiecie istot ¿ywych mieci siê tak¿e spucizna K. Lorenza (19031989),
austriackiego lekarza, zoologa i twórcy nowoczesnej etologii. W swoim najbardziej znanym dziele Tak
zwane z³o. Naturalna historia agresji zauwa¿a, ¿e chocia¿ agresja jest zgubna dla poszczególnych
osobników, to jednak stanowi motor procesu ewolucyjnego (a w przypadku cz³owieka równie¿ i kulturowego), poniewa¿ prowadzi do wyselekcjonowania jednostek najbardziej wartociowych.
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ludzkiego materia³u genetycznego) bêdzie chcia³a wyznaczaæ nowe drogi rozwoju ludzkoci6.
Z uwagi na coraz bardziej dominuj¹ce we wspó³czesnej antropologiczno-filozoficznej refleksji redukowanie cz³owieka do istoty o tylko biologicznej
naturze i pochodzeniu, a tak¿e maj¹c na wzglêdzie wysokie prawdopodobieñstwo utrzymania siê tej tendencji w najbli¿szej przysz³oci, wydaje siê, ¿e owo
pytanie, uznane przez I. Kanta za centralne w filozofii, nale¿a³oby obecnie
nieco przeformu³owaæ. Zmierzenie siê z dominuj¹cym dzi biologicznym rozumieniem cz³owieka domaga siê najpierw odpowiedzi na pytanie: czy cz³owiek
to faktycznie tylko zwierzê, ni¿ refleksji nad tym, czym (kim) jest cz³owiek.
Oczywicie w obydwu przypadkach chodzi o to samo. Poszukiwanie odpowiedzi na pierwsze pytanie jest w jakim sensie równie¿ odpowiedzi¹ na drugie
i odwrotnie. Jednak¿e pierwsze z pytañ ma tê przewagê, ¿e wydaje siê byæ
bardziej bezporednio zwi¹zane z dominuj¹c¹ dzi tendencj¹ redukowania
cz³owieka tylko do istoty zwierzêcej. Ponadto udzielenie na nie zadowalaj¹cej
odpowiedzi zdaje siê nie wymagaæ posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu filozofii oraz wykorzystania skomplikowanego filozoficznego aparatu poznawczo-argumentacyjnego. Wydaje siê, ¿e chc¹c odpowiedzieæ na pytanie:
czy cz³owiek to tylko zwierzê, nie jest od razu konieczne przenoszenie siê
w obszar rozwa¿añ filozoficznych. Mo¿na pozostaæ w przestrzeni dostêpnej
poznawczo naukom przyrodniczym.
Jest oczywiste, ¿e wiat istot ¿ywych jest bardzo rozcz³onkowany i niezwykle z³o¿ony sam w sobie, a cz³owiek zajmuje w nim jedno z miejsc. Chc¹c
wiêc odpowiedzieæ na pytanie: czy cz³owiek to tylko zwierzê, wystarczy przyjrzeæ siê, czy ma on cechy, które jakociowo, a nie tylko ilociowo, odró¿niaj¹
go od innych ¿ywych istot. Jeli oka¿e siê, ¿e cz³owiek takich cech nie ma, to
wydaje siê, ¿e nale¿a³oby go uznaæ tylko za jeden sporód gatunków zwierzêcych. Jeli za owe cechy uda siê odnaleæ, to nale¿a³oby go uznaæ za istotê
jakociowo przekraczaj¹c¹ wiat zwierzêcy.
3. Człowiek jako cielesno-zmysłowa istota żywa

Przy najbardziej ogólnym z mo¿liwych okreleñ cz³owieka jako jednego
z elementów wiata przyrody (wziêtej ³¹cznie martwej i o¿ywionej), nale¿a³oby
bez w¹tpienia powiedzieæ, ¿e jest on istot¹ bêd¹c¹ cia³em7, tzn. postrzegalnym
6 Szersze omówienie zasygnalizowanego tylko problemu swoistego biologicznego zwrotu we
wspó³czesnej antropologiczno-filozoficznej refleksji zob. np. J. Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy
gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji cz³owiek-zwierzê, Lublin 2008, s. 208300.
7 W sensie cis³ym trzeba by raczej powiedzieæ, ¿e cz³owiek jest istot¹ posiadaj¹c¹ cia³o. Na
tym jednak¿e etapie rozwa¿añ nie mogê u¿yæ takiego stwierdzenia, poniewa¿ narazi³bym siê na s³uszny
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zmys³owo bezw³adnym przedmiotem czasowo-przestrzennym, który jest w stanie postawiæ opór fizycznym dzia³aniom innych przedmiotów, a tak¿e oddzia³ywaæ na nie. Podobnie, jak wszystkim innym bytom cielesnym (zarówno martwym, jak i o¿ywionym), tak i ludzkiemu cia³u przys³uguj¹ zatem trzy w³aciwoci: rozci¹g³oæ, ruch i aktywnoæ. Rozci¹g³oæ ka¿dego cia³a oznacza, ¿e
jest ono przestrzennie podzielne (czyli ma swoj¹ d³ugoæ, szerokoæ i wysokoæ) i mo¿na wyznaczyæ jego granice, tzn. odró¿niæ je od innego cia³a.
Wszystkie byty cielesne s¹ te¿ zdolne do poruszania siê, tzn. zmiany swojego
po³o¿enia w czasoprzestrzeni. Ze wzglêdu na tê zdolnoæ mo¿e równie¿ zmieniaæ siê ich rozci¹g³oæ. I w koñcu aktywnoæ bytów cielesnych przejawia siê
w tym, ¿e ka¿dy w okrelony i w³aciwy tylko sobie sposób reaguje na dzia³anie wywierane na niego przez jakie czynniki zewnêtrzne. W sposób podobny
na dane dzia³anie reaguj¹ oczywicie cia³a nale¿¹ce do tego samego gatunku8.
Patrz¹c na cz³owieka jako na istotê bêd¹c¹ cia³em, które ma te same w³aciwoci, co wszystkie inne cia³a (martwe i ¿ywe), mo¿na, id¹c za XVIII-wiecznym
francuskim filozofem J.O. de La Mettrieem (17091751), faktycznie okreliæ go
jako maszynê9. Tak rozumiany cz³owiek jakociowo niczym siê nie ró¿ni od
innych elementów wiata przyrody (wziêtej ³¹cznie martwej i o¿ywionej),
a wszelkie ró¿nice sprowadzaj¹ siê do ró¿nic wy³¹cznie ilociowych. Cz³owiek
jako cia³o podlega bowiem dok³adnie tym samym mechanizmom przyrody, co
inne cia³a. Równie¿ jego fizyczna struktura, czyli poszczególne cz¹stki najg³êbszych poziomów subatomowych, s¹ identyczne. Mo¿na co najwy¿ej mówiæ o ilociowo bardziej lub mniej z³o¿onej strukturze ludzkiego cia³a od innych cia³10.
zarzut, ¿e ju¿ z góry zak³adam, ¿e cz³owiek i jego cia³o nie s¹ tym samym. Innymi s³owy, u¿ycie
sformu³owania posiadaj¹c¹ cia³o równa³oby siê przyjêciu ju¿ z góry za³o¿enia, ¿e cz³owiek nie jest
tylko istot¹ cielesn¹, a tym samym nie jest tylko zwierzêciem.
8 Zob. J. Herbut, Cia³o, w: J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 89.
9 Zob. J.O. de La Mettrie, Cz³owiek  maszyna, t³um. S. Rudniañski, Warszawa 1984.
10 Potwierdzeniem tego, ¿e w skali makro cz³owiek jest cia³em niczym nieró¿ni¹cym siê od
innych cia³ (martwych i ¿ywych), mo¿e byæ chocia¿by spostrze¿enie, ¿e ludzkie cia³o podlega tak samo,
jak one, podstawowym (tzn. trzem) zasadom dynamiki sformu³owanym w 1687 r. przez I. Newtona
(16431727; trzeba tu gwoli cis³oci dopowiedzieæ, ¿e owe zasady s¹ bezwzglêdnie spe³nione tylko
w inercjalnych uk³adach odniesienia; w uk³adach nieinercjalnych s¹ s³uszne dopiero po uwzglêdnieniu
 oprócz si³ rzeczywistych  fikcyjnych si³ bezw³adnoci takich, jak np.: 1) si³a odrodkowa, któr¹
z ³atwoci¹ odczuwa np. pasa¿er gwa³townie zakrêcaj¹cego autobusu b¹d obracaj¹cej siê karuzeli,
czuj¹c, ¿e jest niejako wyrzucany na zewn¹trz; 2) si³a Coriolisa, któr¹ np. wywo³uje ruch obrotowy
Ziemi i która dzia³aj¹c np. na cia³a poruszaj¹ce siê w pobli¿u Ziemi wywo³uje szereg zjawisk, m.in.:
powoduje, ¿e cia³a spadaj¹ce pionowo odchylaj¹ siê (w przybli¿eniu) na wschód, natomiast cia³a poruszaj¹ce siê na powierzchni Ziemi odchylaj¹ siê na: pó³kuli pó³nocnej w prawo, a na po³udniowej w lewo
wzglêdem kierunku ruchu, co prowadzi m.in. do silniejszego podmywania odpowiednich brzegów oraz
niektórych pr¹dów morskich i powietrznych; si³ê Coriolisa uwzglêdnia siê tak¿e np. przy obliczaniu
torów lotów pocisków artyleryjskich i rakiet o du¿ym zasiêgu). Jad¹c np. samochodem i gwa³townie
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Cz³owiek niew¹tpliwie przynale¿y do zbioru cia³ o¿ywionych, czyli takich, które posiadaj¹ wziête ³¹cznie przede wszystkim nastêpuj¹ce zdolnoci
(w³aciwoci): 1) wymiany materii ze rodowiskiem zewnêtrznym; 2) stopniowego wzrastania przy zachowaniu zasadniczej struktury; 3) rozmna¿ania siê;
4) wzglêdnie szybkiego odbierania informacji z zewnêtrznego otoczenia i odpowiedniego reagowania na nie; 5) wykonywania rozmaitych ruchów, w celu
zaspokojenia w³asnych potrzeb11. Tego rodzaju zdolnoci (w³aciwoci) wziêtych ³¹cznie nie wykazuj¹ cia³a nieo¿ywione12.
hamuj¹c, z ³atwoci¹ mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e nasze cia³o zachowuje siê w takiej sytuacji identycznie, jak inne cia³a (martwe i ¿ywe). Równie¿ w skali mikro w ludzkim ciele zachodz¹ dok³adnie te same
procesy chemiczno-fizyczne, które zachodz¹ we wszystkim, co jest cielesne (zarówno martwym, jak
i o¿ywionym). Wszystko, co cielesne (tak samo martwe, jak i o¿ywione), podlega tym samym prawom
chemiczno-fizycznym, poniewa¿ miêdzy materi¹ nieo¿ywion¹ i o¿ywion¹ istnieje pewien nierozerwalny
zwi¹zek (za formy le¿¹ce na pograniczu obydwu uwa¿a siê wirusy). Nie jest mo¿liwe wskazanie cechy
chemiczno-fizycznej, która by³aby w³aciwa materii o¿ywionej i jednoczenie nie wystêpowa³a w wiecie przyrody nieo¿ywionej. W aspekcie fizykalnym materia przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej maj¹
identyczn¹ strukturê. Zob. J. Rayski, Antynomie przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej, zjawisk fizycznych
i psychicznych, w: M. Heller, A. Michalik, J. ¯yciñski (red.), Filozofowaæ w kontekcie nauki, Kraków
1987, s. 224229; A. Bia³as, Struktura materii  aspekt fizykalny, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 909913. Nieco na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e
w ostatnich dekadach wielu badaczy (np. M. Eigen, E. Jantsch i I. Prigogine), maj¹c na uwadze ów
zwi¹zek, dokona³o swoistego redukcjonizmu w biologii. Redukcjonizm ten polega na tym, ¿e w biologii,
g³ównie w celu wyjanienia podstaw ¿ycia, próbuje siê stosowaæ metody badawcze fizyki i chemii.
Chocia¿ takie podejcie pozwoli³o nieco rozjaniæ fenomen ¿ycia biologicznego jako takiego i przypuszczalne jego pocz¹tki, to jednak wielu autorów (np. W.E. Ritter, J. Smuts, L. von Bertalanffy i W. Sedlak)
wskazuje, ¿e kwestii tych nie da siê zadowalaj¹co rozwi¹zaæ tylko na p³aszczynie fizyki i chemii.
Fenomen biologicznego ¿ycia jako takiego wymyka siê fizyce i chemii. Przy redukcjonistycznym podejciu nie da siê m.in. wyjaniæ cech organizmu biologicznego jako ca³oci takich, jak: z³o¿onoæ, ró¿norodnoæ, ca³ociowoæ, hierarchicznoæ, specjalizacja, automatyzacja, wra¿liwoæ, swoboda, plastycznoæ czy te¿ twórczoæ. Zob. A. Lemañska, Zagadnienie redukcjonizmu w biologii wspó³czesnej,
w: G. Bugajak, A. Latawiec (red.), W poszukiwaniu istoty ¿ycia, Warszawa 2005, s. 143155;
W. Strawiñski, Redukcjonistyczny i emergentystyczny obraz wiata, Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu wiata, t. 7 (2008), s. 7079.
11 Warto zauwa¿yæ, ¿e w dotychczasowych badaniach nie uda³o siê póki co odnaleæ w pe³ni
zadowalaj¹cej definicji ¿ycia. Wci¹¿ brakuje powszechnie akceptowanej jej postaci. W dyskusjach nad
istot¹ ¿ycia pojawiaj¹ siê ró¿ne jej okrelenia odzwierciedlaj¹ce najwa¿niejsze szko³y mylenia, które
niegdy istnia³y b¹d obecnie dominuj¹ w naukach przyrodniczych i filozofii. Najbardziej rozpowszechniona (zw³aszcza w naukach przyrodniczych) wydaje siê byæ tzw. zbiorcza definicja ¿ycia. Na podstawie
przede wszystkim wskazanych wy¿ej piêciu w³aciwoci (zdolnoci) cia³a o¿ywionego okrela siê w niej
¿ycie jako proces ci¹g³ego i postêpuj¹cego organizowania siê ca³ociowych, uporz¹dkowanych hierarchicznie, wzglêdnie odosobnionych systemów, które s¹ zdolne m.in. do: samozachowania, przebudowywania siê w czasie zgodnie z regu³ami w³asnego gatunku, rozmna¿ania siê, przystosowywania siê do
otoczenia oraz rozwoju jednostkowego i gatunkowego. Obok zbiorczej definicji ¿ycia we wspó³czesnej dyskusji nad ¿yciem licz¹cymi siê jego okreleniami s¹ takie, jak: 1) genetyczne (¿ycie to system
zdolny do ewolucyjnego rozwoju dziêki doborowi naturalnemu); 2) metaboliczne (cia³o ¿ywe to obiekt
o wyranie zaznaczonych granicach, wymieniaj¹cy czêæ swojej materii ze rodowiskiem zewnêtrznym
i przez przynajmniej pewien czas niezmieniaj¹cy swoich ogólnych w³aciwoci); 3) biochemiczne (molekularno-biologiczne; organizm ¿ywy to uk³ad zawieraj¹cy informacjê odtwarzaln¹ oraz dziedzicznie
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Wyjanienie istnienia owych zdolnoci (w³aciwoci) w przyrodzie o¿ywionej przy jednoczesnym ich braku w przyrodzie nieo¿ywionej jest zagadnieniem niezwykle trudnym13. Wydaje siê, ¿e jednak nie da siê tego dokonaæ,
zakodowan¹ w kwasach nukleinowych  DNA i RNA  a tak¿e zdolny do metabolizmu przez regulacjê
szybkoci procesów chemicznych za pomoc¹ tzw. enzymów); 4) termodynamiczne (¿ycie jest zlokalizowane w obszarach ci¹g³ego wzrostu uporz¹dkowania); 5) bioelektroniczne (o obecnoci ¿ycia stanowi elektromagnetyczna pochodna funkcjonalna, która wynika z kwantowo-mechanicznie zespolonych procesów chemiczno-elektronicznych w organicznej masie pó³przewodników); 6) informatyczne (¿ycie jest postaci¹
przetwarzania informacji). Zob. M. Wnuk, ¯ycie w interpretacji wspó³czesnych teorii przyrodniczo-filozoficznych, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 984985.
12 Interesuj¹ce jest przy tym, ¿e mo¿na niektóre sporód w³aciwoci cia³a o¿ywionego zaobserwowaæ równie¿ w przyrodzie nieo¿ywionej. Poszczególne w³aciwoci przyrody o¿ywionej w cia³ach
nieo¿ywionych zdaj¹ siê jednak nigdy nie wystêpowaæ wszystkie jednoczenie. W przypadku cia³ nieo¿ywionych z regu³y mamy do czynienia tylko z jedn¹ (ewentualnie jak¹ okrelon¹ grup¹) w³aciwoci¹ cia³ ¿ywych, pozosta³ych za wyranie brakuje. Np. zjawisko wzrastania z zachowaniem zasadniczej struktury, a wiêc podobnie, jak u organizmów ¿ywych, obserwuje siê tak¿e u martwych kryszta³ów.
Pozosta³ych natomiast w³aciwoci wiata o¿ywionego kryszta³om nie daje siê zaobserwowaæ (zob. np.
Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stró¿, Krystalografia, Warszawa 2007). Równie¿ w przypadku rozmna¿ania
siê mo¿na by³oby mówiæ, ¿e w przyrodzie nieo¿ywionej wystêpuje proces analogiczny do rozmna¿ania
siê wegetatywnego (przez podzia³, p¹czkowanie, fragmentacjê, wytwarzanie rozmnó¿ek, urwistków,
roz³ogów-bulw, k³¹czy, cebul itp.), które jest w³aciwe niektórym organizmom ¿ywym (wielu rolinom
i ni¿szym zwierzêtom). Chodzi o rozpad promieniotwórczy j¹dra atomowego (ang. fission), polegaj¹cy
na podzieleniu siê j¹dra na dwa b¹d wiêcej porównywalnych co do wielkoci czêci. Promieniotwórczemu rozpadowi j¹dra atomowego te¿ jednak pozosta³ych w³aciwoci przyrody o¿ywionej zdaje siê
brakowaæ (pierwsz¹ reakcjê rozszczepienia j¹dra przeprowadzili w 1938 r. O. Hahn i F. Strassmann, rok
póniej poprawnie j¹ zinterpretowali L. Meitner i O.R. Frisch; zob. np. N.-T.H. Kim-Ngan, Niedoceniony przez komitet Nagrody Nobla udzia³ austriackiej uczonej Lise Meitner w odkryciu rozszczepienia
j¹dra atomowego, Postêpy Techniki J¹drowej 1 (2007), s. 1523). Istnienie pewnych podobieñstw miêdzy
okrelonymi w³aciwociami cia³ o¿ywionych i martwych mo¿e wskazywaæ na logiczno-czasow¹ koniecznoæ wczeniejszego odpowiedniego uporz¹dkowania tych drugich, by mog³y zaistnieæ pierwsze. Skoro
cia³a o¿ywione i nieo¿ywione w okrelonych przypadkach oraz na p³aszczynie struktury fizykalnej
wykazuj¹ pewne podobieñstwa i jednoczenie drugie wydaj¹ siê byæ na ni¿szym poziomie zorganizowania jako pewne ca³oci ni¿ pierwsze, to odpowiednie zorganizowanie wiata przyrody nieo¿ywionej
wydaje siê byæ w jakim sensie (logiczno-czasowym) koniecznym warunkiem pojawienia siê przyrody
o¿ywionej. Dotykam w tym miejscu niezwykle z³o¿onej i trudnej do rozwi¹zania kwestii pocz¹tków
¿ycia i okrelenia fizykalnych warunków, jakie musz¹ (musia³y) zostaæ spe³nione, aby mog³o siê ono
w ogóle pojawiæ w takiej postaci, w jakiej je znamy, tzn. opartej na zwi¹zkach wêglowych. Pojawia siê
te¿ tu pytanie, czy mog¹ istnieæ postaci ¿ycia oparte na innych zwi¹zkach chemicznych, np. krzemowych. Szersze omówienie zasygnalizowanych wy¿ej zagadnieñ i zwi¹zanych z nimi problemów zob.
np. umieszczone w pimie Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu wiata (2010,
t. 8) artyku³y: A. Latawiec, Teoretyczne i metateoretyczne za³o¿enia w teoriach genezy ¿ycia (s. 120131);
D. Sobczyñska, Macierzyñstwo Ziemi. Od antropologii kulturowej do wspó³czesnych teorii biogenezy
(s. 132153); M. Wnuk, Kontrowersje wokó³ krzemowych pocz¹tków ¿ycia (s. 154169); W. £ugowski, Filozoficzne podstawy teorii biogenezy: kontrowersje rzeczywiste i pozorne (s. 170190); J. Meller,
Naturalny czy nienaturalny pocz¹tek ¿ycia cz³owieka? (s. 191199); M. Machinek, Antropologia teologiczna wobec ewolucyjnej koncepcji filogenezy i ontogenezy cz³owieka (s. 200222); L. Kostro, Embriologia i teoria ewolucji dotycz¹ca cz³owieka a antropologia biblijna (s. 223229); A. Dañczak, Spiritus
Vivificans  Bóg wspó³dzia³aj¹cy z twórcz¹ natur¹ (s. 230245).
13 Obecnie koniecznoæ wyjanienia tej ró¿nicy miêdzy wiatem o¿ywionym i nieo¿ywionym
wielu autorów kwestionuje. Poddaj¹ oni w w¹tpliwoæ faktyczne istnienie okrelonych cech, które
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odwo³uj¹c siê tylko do ró¿nicy na poziomie ilociowego zorganizowania obydwu. Ta ró¿nica jawi siê jako jakociowa. Oznacza to, ¿e miêdzy cia³ami
o¿ywionymi i nieo¿ywionymi nie ma p³ynnego (ilociowego) przejcia. Istnieje miêdzy nimi swoisty skok o charakterze jakociowym14.
Na istnienie owego skoku jakociowego pomiêdzy cia³ami nieo¿ywionymi a o¿ywionymi wskazuj¹ specyficzne i ilociowo niesprowadzalne do siebie
nawzajem cechy ich cielesnoci. W przypadku pierwszych mo¿na zauwa¿yæ,
¿e ich cielesnoæ obdarzona jest nastêpuj¹cymi cechami: rozci¹g³oci¹, z³o¿onoci¹, wspó³rozci¹g³oci¹, stawaniem siê, zanikaniem oraz czasowoci¹15.
Cielesnoæ za cia³a o¿ywionego charakteryzuj¹ poni¿sze cechy: kszta³t, budowa organiczna, rodowisko ¿yciowe, rozmna¿anie siê, mieræ oraz czasowoæ
w³asna16. Wprawdzie miêdzy odpowiednimi cechami cielesnoci cia³ nieo¿ywionych i o¿ywionych zachodzi analogia (np. rozci¹g³oæ i kszta³t w jakim
sensie s¹ analogicznymi cechami obydwu rodzajów bytów cielesnych, poniewa¿ odnosz¹ siê do ich przestrzennych wymiarów), jednak¿e nietrudno zauwa¿yæ, ¿e ró¿nica miêdzy nimi nie sprowadza siê tylko do ró¿nicy ilociowej. Ma
raczej charakter jakociowy. I tak kolejno: 1) rozci¹g³oæ cia³a nieo¿ywionego
w ciele o¿ywionym nabiera postaci istoty ¿yj¹cej; 2) podzielnoæ  sens struktury organicznej; 3) wspó³rozci¹g³oæ staje siê pewnym rodowiskiem ¿ycioodró¿niaj¹ przyrodê o¿ywion¹ od nieo¿ywionej. Wskazuj¹ równie¿, ¿e granica miêdzy przyrod¹ o¿ywion¹ i nieo¿ywion¹ jest tylko umowna, gdy¿ w rzeczywistoci nie istnieje ¿adna istotna (jakociowa)
ró¿nica miêdzy materi¹ o¿ywion¹ i martw¹. Czyni tak np. A. Cashmore, wspó³czesny amerykañski
biolog. Organizmy ¿ywe nazywa on reaktorami biochemicznymi. Zwraca uwagê, ¿e nie ma czego
takiego, jak materia o¿ywiona. Jego zdaniem istniej¹ tylko organizmy ¿ywe razem ze swoimi zjawiskami i procesami ¿yciowymi. Jednak¿e od strony materialnej w ich sk³ad wchodzi ten sam rodzaj
materii, z którym mamy do czynienia w rzeczach martwych. Od strony za funkcjonalnej organizmy
¿ywe podlegaj¹ tym samym mechanizmom i prawom, które panuj¹ w wiecie przyrody nieo¿ywionej.
Zob. A. Szozda, Cz³owiek bezwolny, http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/184664,Czlowiek-bezwolny (23 V 2011).
14 Dobr¹ teori¹ pozwalaj¹c¹ uporz¹dkowaæ wiele bardzo zaawansowanych pojêæ wspó³czesnej
biologii oraz koresponduj¹c¹ z jej rozwojem jest arystotelesowsko-tomistyczna koncepcja struktury bytu
o¿ywionego. Na jej podstawie daje siê sensownie wyjaniæ tê jakociow¹ ró¿nicê miêdzy wiatem
o¿ywionym i nieo¿ywionym. Fundamentem jest tu odró¿nienie miêdzy ca³oci¹ bytow¹, tzw. substancj¹
(sam¹ dan¹ rzecz¹ jako tak¹), a jej cechami, czyli w³aciwociami, które w tej ca³oci mo¿na zaobserwowaæ. Szersze omówienie tych kwestii zob. J. Koszteyn, P. Lenartowicz, Struktura ontyczna bytu ¿ywego
w arystotelizmie, w: P. Jaroszyñski, P. Tarasiewicz, I. Ch³odna, M. Smoleñ-Wawrzusiszyn (red.), Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Lublin 2008, s. 303340.
15 Odpowiednio np. w przypadku pojedynczego kamienia mo¿na by powiedzieæ, ¿e wyró¿nia go
jemu tylko w³aciwy okrelony wymiar, budowa (struktura), miejsce w przestrzeni i s¹siedztwo, dzieje
powstania, przypuszczalny (mo¿liwy) koniec oraz czas istnienia.
16 Np. ka¿dy pies danej rasy ma zbli¿ony kszta³t cia³a, budowê (strukturê) organiczn¹, rodowisko ¿yciowe, rodzi siê z innych psów, mieræ koñczy jego istnienie jako jednostkowego bytu cielesnego
oraz zbli¿on¹ (przewidywaln¹) d³ugoæ ¿ycia z charakterystycznymi dla poszczególnych jego etapów
zachowaniami czy te¿ procesami.
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wym, w którym dokonuj¹ siê wymiana materii, wzrost i rozmna¿anie; 4) stawanie siê ma charakter okrelonego przez gatunek rozmna¿ania siê; 5) zanikanie nabiera znaczenia mierci; 6) istnienie w czasie (czasowoæ) przebiega
wed³ug kolejnych i cile okrelonych gatunkiem etapów, które dziej¹ siê
w miarê jednolicie dla poszczególnych jednostek na wyznaczonym odcinku
czasu, staj¹c siê czasowoci¹ w³asn¹17.
Na tej podstawie nale¿y powiedzieæ, ¿e ka¿de cia³o o¿ywione w stosunku
do cia³a nieo¿ywionego jest w wy¿szym sensie prawdziw¹ jednoci¹ tworz¹c¹
jednostkowy organizm, czyli zharmonizowan¹ i funkcjonaln¹ ca³oæ. Oznacza
to, ¿e niezgodny z prawami w³aciwymi dla okrelonego gatunku podzia³ danego cia³a o¿ywionego zawsze prowadzi do jego zniszczenia (mierci) jako
jednostki18. Istnieniem wiêc cielesnych istot ¿yj¹cych jest ¿ycie, czyli bycie
konkretnym (nie abstrakcyjnym) organizmem19.
Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ refleksjê nad ró¿nicami pomiêdzy cia³ami
nieo¿ywionymi a o¿ywionymi, owo najbardziej ogólne okrelenie cz³owieka
jako cia³o mo¿na teraz nieco doprecyzowaæ. Cz³owieka ze wzglêdu na to, ¿e
przynale¿y do zbioru cia³ o¿ywionych, nale¿y uznaæ za organizm, którego
istnieniem jest ¿ycie.
Wed³ug tradycyjnie przyjêtego podzia³u w ca³ym zakresie cia³ o¿ywionych mo¿na odró¿niæ roliny od zwierz¹t20. Najwa¿niejszymi w³aciwociami
17
18

Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, prze³. J. Zychowicz, Kraków 2008, s. 107109.
Zob. M. Wnuk, Organizm, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7,
Lublin 2006, s. 848850.
19 Wyra¿a to znana Arystotelesowska formu³a: [...] otó¿ istnieæ znaczy dla jestestw ¿ywych to
samo, co ¿yæ, Arystoteles, O duszy, II, 4, 415 b, t³um. P. Siwek, Warszawa 1998, s. 83.
20 W ostatnich dekadach tradycyjny podzia³ w obrêbie przyrody o¿ywionej uleg³ nieznacznym
modyfikacjom. Wydaje siê, ¿e znacz¹co nie zmienia to jednak proponowanego tutaj zasadniczego rozró¿nienia w obszarze przyrody o¿ywionej miêdzy rolinami i zwierzêtami. Tradycyjnie w wiecie rolin
wyró¿niano nastêpuj¹ce typy: 1) bakterie; 2 sinice; 3) wiciowce rolinne; 4 luzowce; 5 okrzemki;
6) sprzê¿nice; 7) brunatnice; 8 krasnorosty; 9) zielenice; 10) porosty; 11) grzyby; 12) mszaki (mchy
i w¹trobowce); 13) paprotki (paprocie, skrzypy i wid³aki); 14) roliny nasienne, czyli kwiatowe (nagonasienne i okrytonasienne, w tym jednolicienne i dwulicienne, najliczniejsze). Pierwszych 11 typów
zaliczano do rolin ni¿szych (plechowców), a tak¿e rolin zarodnikowych, pozosta³e do rolin wy¿szych
(organowców, pêdowców); typy 59 i sinice  do glonów, 1314  do rolin naczyniowych. Ze wzglêdu
na swoistoæ poszczególnych grup, tradycyjnie (dawniej) zaliczanych wspólnie do wielkiego wiata
rolin, wydziela siê je obecnie w osobne królestwa. Nowy podzia³ wiata rolinnego zosta³ zaproponowany w 1971 r. przez amerykañsk¹ biolog L. Margulis (jedna z g³ównych propagatorek tzw. teorii Gai,
wed³ug której ca³a biosfera stanowi samoreguluj¹cy siê superorganizm; zob. np. L. Margulis, Symbiotyczna planeta, t³um. M. Ryszkiewicz, Warszawa 2000). Od tego czasu jest on niemal powszechnie
przyjêty we wspó³czesnej biologii. Wygl¹da te¿ nieco inaczej ni¿ podzia³ tradycyjny. Jest on nastêpuj¹cy: 1) bakterie i sinice  królestwo Monera; 2) pierwotniaki i glony jednokomórkowe  królestwo
Protista; 3) grzyby i porosty  królestwo grzybów; 4) glony wielokomórkowe, mszaki, paprotniki
i nasienne  królestwo rolin (obejmuje tylko organizmy j¹drowe). Zwierzêta stanowi¹ osobne królestwo. Dzieli siê ono na dwadziecia kilka typów. W królestwie zwierz¹t jednokomórkowym pierwotnia-
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(zdolnociami) jakociowo21 odró¿niaj¹cymi drugie od pierwszych wydaj¹ siê
byæ: zdolnoæ poznawania zmys³owego, emocjonalne ustosunkowywanie siê
do zewnêtrznego wiata oraz zdolnoæ do samoruchu22. W odró¿nieniu od
rolin zwierzêta s¹ w stanie odpowiednio  po pierwsze  zmys³owo odczuwaæ
i postrzegaæ wiat zewnêtrzny, który dziêki temu staje siê w nich jakby wewnêtrznie obecny23. Po drugie, mog¹ ten wiat wewnêtrznie prze¿ywaæ, tzn.
kom (wiciowce, sarkodowe, orzêski  obecnie zaliczane s¹ do królestwa Protista, razem z pierwotniakami i glonami jednokomórkowymi) przeciwstawia siê wielokomórkowce, które dawniej traktowano
jako podkrólestwo zwierz¹t. Do wielokomórkowców nale¿¹ m.in.: g¹bki, jamoch³ony, p³aziñce, wrotki,
obleñce, wstê¿nice, kolcog³owy, piercienice, czu³kowce, stawonogi, miêczaki, szkar³upnie i najwy¿ej
uorganizowane strunowce (g³ówne gromady to: ryby, p³azy, gady, ptaki, ssaki). Zob. Rolina, w: Z³ota
encyklopedia PWN [CD-ROM], Warszawa 2002; Zwierzê, w: ibidem.
21 Interesuj¹ce jest pytanie: czy te¿ od strony biologicznej miêdzy wiatem rolin i wiatem
zwierz¹t istnieje wyrana i nieprzekraczalna granica? Trzeba przyznaæ, ¿e jest niezwykle trudno odpowiedzieæ zadowalaj¹co na to pytanie, o ile w ogóle jest to mo¿liwe. Biologiczne kryteria odró¿niaj¹ce
roliny od zwierz¹t s¹ wzglêdne i tym trudniejsze do ustalenia, im ni¿szego szczebla rozwoju ewolucyjnego dotycz¹ (np. wiciowce, luzowce). W kontekcie powy¿szego pytania warto wspomnieæ te¿
o gatunku limaków Elysia chlorotica z rodziny Elysiidae. Jest to gatunek limaka morskiego, który
wystêpuje wzd³u¿ wschodniego wybrze¿a Ameryki Pó³nocnej (od Nowej Szkocji po Florydê). Swoim
ubarwieniem, budow¹ i sposobem od¿ywiania przypomina rolinê. Potrafi przyswajaæ chloroplasty
i geny rolinne, a tak¿e tak, jak roliny korzystaæ z energii s³onecznej i fotosyntezy. Od d³u¿szego czasu
biolodzy badaj¹ ten prawdziwy fenomen wiata przyrody, który zdaje siê zaprzeczaæ istnieniu na poziomie biologicznym nieprzekraczalnej granicy pomiêdzy wiatem rolin i zwierz¹t. Zob. B.J. Green, W.-Y. Li,
J.R. Manhart, T.C. Fox, E.J. Summer, R.A. Kennedy, S.K. Pierce, M.E. Rumpho, Mollusc-Algal Chloroplast Endosymbiosis. Photosynthesis, Thylakoid Protein Maintenance, and Chloroplast Gene Expression
Continue for Many Months in the Absence of the Algal Nucleus, Plant Physiology 124 (2000), s. 331342
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC59147 (26 V 2011)).
22 Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie, s. 111112.
23 Zwykle przez poznanie zmys³owe rozumie siê dowiadczenie unaoczniaj¹ce jak¹ treæ (np.
wygl¹d, zapach, kszta³t czego). W szerszym znaczeniu za zmys³owe uznaje siê ka¿de poznanie
i odczuwanie, w którym bierze udzia³ cia³o. Klasycznie wymienia siê piêæ zmys³ów zewnêtrznych:
wzrok, s³uch, dotyk, smak i wêch. Z uwagi na cielesny charakter poznania zmys³owego mo¿na do nich
dodaæ parê innych, np. poczucie równowagi, ciep³a i wilgoci. Klasycznie przyjmuje siê tak¿e istnienie
zmys³ów wewnêtrznych, np. odpowiadaj¹cych za ból, md³oci, rozkosz i inne wra¿enia cielesne. Wymienia siê tak¿e zmys³y nieprezentuj¹ce ¿adnych jednoznacznie naocznie uchwytnych treci, np. poczucie czasu, umiejscowienia w przestrzeni, ró¿nych nastrojów. I w koñcu klasycznie wyró¿nia siê tzw.
zmys³ wspólny (sensus communis). Odpowiada on ze wewnêtrzne porównanie i syntezê wra¿eñ, które
pochodz¹ z ró¿nych zmys³ów, i za zdolnoæ odniesienia ich do jednego przedmiotu. Mechanizmy, za
pomoc¹ których zwierzêta odbieraj¹ informacje z otoczenia s¹ niezwykle skomplikowane i trudno je
tutaj gruntownie omawiaæ (popularnonaukow¹ prezentacjê wystêpuj¹cych w wiecie zwierz¹t najwa¿niejszych mechanizmów zmys³owego poznania zob. np. B. Stonehouse, E. Bertram, Tajemnice zwierz¹t
 zmys³y, t³um. A. Skrok, ¯ychlin 2010). Bez wzglêdu jednak na stopieñ skomplikowania owych mechanizmów i oczywiste w nich ró¿nice, które s¹ naturalnym nastêpstwem ró¿nic gatunkowych miêdzy
poszczególnymi zwierzêtami, nale¿y powiedzieæ, ¿e wszystkie zwierzêta, oczywicie odpowiednio do
w³asnego gatunku oraz posiadanych zdolnoci (instynktów), odczytuj¹ we wra¿eniu poznawczym to, co
jest im dostarczane przez zmys³y. Celem i sensem poznania zmys³owego jest wiêc przedstawienie
zwierzêciu i wewnêtrzne uobecnienie mu mo¿liwie najdok³adniej zewnêtrznego wiata. Zob. J. Hartman, Zmys³owoæ, zmys³y, w: J. Hartman (red.), S³ownik filozofii, Kraków 2004, s. 257258; M.A. Kr¹piec,
Aestimativa vis (w³adza zmys³owej oceny), w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000, s. 7378.
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emocjonalnie ustosunkowywaæ siê do niego poprzez czucie, po¿¹danie czy te¿
d¹¿enie24. I w koñcu po trzecie, w swoim rodowisku ¿yciowym (ekosystemie25) mog¹ siê poruszaæ w sposób w³aciwy danemu gatunkowi. Do okrelonego ruchu sk³ania je poznanie wiata zewnêtrznego oraz zajêcie wobec niego
odpowiedniej postawy emocjonalnej26.
24 Zwierzê, czuj¹c jaki przedmiot, ustosunkowuje siê do niego np. gniewem, odwag¹, rozpacz¹
lub lêkiem. W po¿¹daniu i d¹¿eniu zwierzê kieruje siê bezporednio ku czemu, odpowiednio po¿¹daj¹c
lub d¹¿¹c do tego (np. poprzez zmys³ow¹ mi³oæ) b¹d odrzucaj¹c lub unikaj¹c tego (np. poprzez
zmys³ow¹ nienawiæ). Szersze omówienie tej problematyki wraz ze wskazaniem interesuj¹cych przyk³adów wystêpowania emocji u zwierz¹t zob. np. B.J. Ford, Czuj¹ce istoty. Zmys³y i emocje rolin, zwierz¹t
i mikroorganizmów, prze³. T. Kaleta, Warszawa 1998 (autor tej pozycji, wspó³czesny brytyjski popularyzator nauki, b³êdnie mówi o zdolnoci rolin do emocjonalnego ustosunkowywania siê wobec zewnêtrznego
wiata); J. Komorowska, Zwierzêce emocje, http://portalwiedzy.onet.pl/4868,12799,1380393,1(2,3,4),czasopisma.html (30 V 2011).
25 Przez ekosystem nale¿y rozumieæ wycinek biosfery, który obejmuje wszystkie organizmy
¿ywe na danym obszarze (biocenoza) ³¹cznie z fizycznym rodowiskiem. Owe organizmy ¿ywe i rodowisko fizyczne powi¹zane s¹ ze sob¹ procesami obiegu materii oraz przep³ywu energii. Koncepcjê
ekosystemów jako pierwszy zaproponowa³ A. Tansley (18711955), brytyjski botanik i ekolog. W 1935 r.
postawi³ on postulat odejcia od paradygmatu przeciwstawiania organizmów ¿ywych fizycznemu rodowisku. Zob. J. Banaszak, H. Winiewski, Podstawy ekologii, Bydgoszcz 1999, s. 315.
26 Wzajemny zwi¹zek miêdzy zmys³owym poznawaniem wiata, zajmowaniem na tej podstawie
wobec niego emocjonalnej postawy, uzdolnieniami do odnonych zachowañ oraz czynnociami zmys³owo-ruchowymi okrela siê mianem sensomotoryki (zob. Sensomotoryka, http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2519942 (31 V 2011)). Warto na marginesie zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ w pierwszych dwóch
latach swojego ¿ycia cz³owiek ujawnia coraz bardziej z³o¿one wzory czynnoci intelektualnych, to
jednak wydaj¹ siê one jakociowo nie wykraczaæ poza zwierzêce sensomotoryczne zdolnoci: poznawania zmys³owego, emocjonalnego ustosunkowywania siê do zewnêtrznego wiata i samoruchu. Dopiero
od drugiego roku ¿ycia rozwój cz³owieka nabiera jakociowo innego charakteru ni¿ rozwój zwierz¹t.
Dobr¹ ilustracj¹ mo¿e byæ tutaj porównanie sensomotorycznego rozwoju ludzkich i szympansich niemowl¹t. Mniej wiêcej do drugiego roku ¿ycia ich rozwój przebiega bardzo podobnie, a nawet mo¿na
powiedzieæ, ¿e ma³y szympans lepiej siê porusza i jest sprytniejszy ni¿ ma³e dziecko. Dopiero po drugim
roku ¿ycia rozwój szympansów gwa³townie spowalnia, natomiast rozwój ludzkich dzieci radykalnie
przyspiesza, tzn. cz³owiek coraz wyraniej zaczyna funkcjonowaæ w coraz bardziej niedostêpnym szympansom trybie pojêciowym i przedstawieniowym (zob. np. Wroc³awskie szympansy s¹ jak ludzie, http://
www.otowroclaw.com/news.php?id=62585 (31 V 2011)). Nale¿y dodaæ, ¿e z uwagi na ów swoicie
zwierzêcy wymiar rozwoju cz³owieka w pierwszych dwóch latach ¿ycia, szwajcarski filozof, psycholog
i pedagog J. Piaget (18961980) te pierwsze dwa lata rozwoju cz³owieka s³usznie nazwa³ okresem
sensomotorycznym. Jego zdaniem w pierwszych dwóch latach ¿ycia w cz³owieku rozwijaj¹ siê kolejno: 1) aktywnoæ odruchowa (miesi¹c po urodzeniu); 2) dokonywanie pierwszych odró¿nieñ i koordynacja ruchów (14 miesi¹c); 3) odtwarzanie interesuj¹cych zdarzeñ oraz koordynacja ruchów rêki i oczu
(48 miesi¹c); 4) koordynacja schematów, czyli stosowanie znanych rozwi¹zañ do nowych problemów
i przewidywanie (812 miesi¹c); 5) odkrywanie nowych sposobów dzia³ania, czyli eksperymentowanie
(1218 miesi¹c); 6) reprezentacje umys³owe, czyli wymylanie nowych sposobów dzia³ania poprzez
wewnêtrzne kombinacje. W ujêciu J. Piageta od drugiego roku ¿ycia nastêpnymi, i wydaje siê, ¿e ju¿
coraz bardziej niedostêpnymi zwierzêtom, fazami rozwoju cz³owieka s¹: 1) okres przedoperacyjny (27
rok ¿ycia; cz³owiek dziêki uaktywnieniu wyobrani staje siê coraz bardziej zdolny do umys³owego
reprezentowania zdarzeñ); 2) operacji konkretnych (wiek 711 lat; rozwój operacji logicznych oraz
zdolnoci do pojmowania zwi¹zków przyczynowo-skutkowych); 3) okres operacji formalnych (od 11
roku ¿ycia do koñca; cz³owiek nabywa zdolnoci do rozumowania abstrakcyjnego, tzn. bez odwo³ywania siê do konkretnych przedmiotów i zdarzeñ). Zob. B.J. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy
i emocjonalny rozwój dziecka, t³um. M. Babiuch, Warszawa 1998.
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Jakociowe ró¿nice miêdzy zwierzêtami a rolinami mo¿na te¿ zaobserwowaæ na p³aszczynie ich cielesnoci oraz ¿ycia. Zwierzê i rolina s¹ wprawdzie cielesne, ale cielesnoæ w obydwu przypadkach jakociowo kszta³tuje siê
inaczej. Podobnie jest z ¿yciem obydwu. Zarówno zwierzê, jak i rolina s¹
istotami ¿ywymi, tzn. organizmami. Jednak¿e miêdzy sposobami bycia przez
nie konkretnymi zharmonizowanymi i funkcjonalnymi cielesnymi ca³ociami
zachodzi jakociowa ró¿nica.
I tak na p³aszczynie cielesnoci, porównuj¹c kolejno cielesnoæ zwierzêcia i roliny, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e: 1) rozci¹g³oæ cia³a istoty zwierzêcej
nale¿a³oby okreliæ jako formê zamkniêt¹  dziêki takiej formie swej cielesnoci zwierzê jest wzglêdnie niezale¿ne od rodowiska zewnêtrznego; 2) w przypadku roliny mamy do czynienia z otwart¹ form¹  rozci¹g³oæ cia³a roliny
ujawnia jej ca³kowite wydanie na rodowisko zewnêtrzne27; 3) zwierzê w swej
cielesnoci jest nastawione na odbiór zewnêtrznych bodców, na które w sposób okrelony reaguje  dzia³anie zwierzêcia jest w jakim sensie skutkiem
sytuacji, w jakiej w danym momencie siê znalaz³o; 4) rolina natomiast, choæ
w swej cielesnoci te¿ jest zdolna do ruchu, to jednak jest on skutkiem raczej
jej wewnêtrznego ¿ycia ni¿ zewnêtrznej sytuacji28; 5) aktywnoæ cielesna
27 Rozró¿nienie miêdzy zamkniêt¹ i otwart¹ form¹ ¿ycia zaproponowa³ niemiecki filozof i socjolog H. Plessner (18621945). Odwo³uj¹c siê do wyników badañ biologicznych, zauwa¿y³ on, ¿e ka¿d¹
istotê ¿yw¹ charakteryzuje tylko jej w³aciwy sposób odczuwania i prze¿ywania relacji do zewnêtrznego
wiata. W przypadku organizmów zwierzêcych nale¿y mówiæ o zamkniêtej formie, poniewa¿ skupiaj¹
siê one na samych sobie, co sprawia, ¿e zwierzêta zawsze znajduj¹ siê w wiecie. Ich ukierunkowanie
jest do-rodkowe. Roliny z kolei maj¹ otwart¹ formê organizacji, gdy¿ s¹ one bezporednio zale¿ne
od otoczenia i niejako siê z nim stapiaj¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e zdaniem H. Plessnera sposób odczuwania
i prze¿ywania relacji do wiata zewnêtrznego przez cz³owieka jakociowo wykracza poza owo dorodkowe ukierunkowanie zwierz¹t. W przypadku cz³owieka nale¿y mówiæ o od-rodkowym usytuowaniu w wiecie. Cz³owiek dziêki zdolnoci do refleksji jest w stanie ustosunkowaæ siê nie tylko, jak
zwierzêta, do zewnêtrznego wiata, ale równie¿ do samego siebie, co zwierzêtom wydaje siê byæ ju¿
niedostêpne. Zob. H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch, BerlinNowy Jork 1975.
28 Cech¹ wszystkich istot ¿ywych jest wra¿liwoæ na zewnêtrzne bodce. O ile zwierzêta s¹
w stanie na okrelone bodce zareagowaæ odnonym ruchem poszczególnych organów, a tak¿e przemieciæ siê jako ca³y organizm, to ju¿ roliny mog¹ w takim przypadku przemieszczaæ wy³¹cznie poszczególne organy. Ruch zwierz¹t jest zwi¹zany ze zmian¹ struktury wyspecjalizowanych bia³ek kurczliwych.
Rozró¿nia siê trzy typy ruchu zwierz¹t: pe³zakowaty, rzêskowy (wiciowy) i miêniowy. Ten ostatni
wystêpuje w narz¹dach wewnêtrznych i jest niezbêdny do prawid³owego ich funkcjonowania. Wystêpuje tak¿e w miêniach szkieletowych, które wraz z koæcem tworz¹ narz¹d ruchu umo¿liwiaj¹cy poruszanie siê organizmu w przestrzeni, a tak¿e czynne oddzia³ywanie na zewnêtrzne otoczenie. U pod³o¿a
ruchu rolin znajduj¹ siê zmiany szybkoci wzrostu (ruchy wzrostowe) lub zmiany turgoru (ruchy
turgorowe; zmiany w kszta³cie i pozycji ca³ej roliny b¹d jej poszczególnych organów) niektórych
komórek, które zachodz¹ pod wp³ywem bodca dzia³aj¹cego kierunkowo (tropizmy) lub bezkierunkowo
(nastie). W przypadku rolin ich wra¿liwoæ na zewnêtrzny bodziec sprowadza siê do zmiany w wewnêtrznej syntezie i transporcie niektórych fitohormonów (hormony rolinne  przekaniki informacji
pierwszego rzêdu), które docieraj¹c do poszczególnych komórek zapocz¹tkowuj¹ w nich okrelone
reakcje modyfikuj¹ce funkcjonowanie, szybkoæ wzrostu oraz przebieg ró¿nicowania siê danych komórek. Zob. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania siê ludzi i zwierz¹t, Warszawa 2007,
s. 267305; S. Lewak, J. Koncewicz, Fizjologia rolin, Warszawa 2009, s. 115174.
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zwierzêcia wyra¿a siê w spontanicznym i wzglêdnie nieprzewidywalnym reagowaniu na zewnêtrzne bodce; 6) z kolei roliny w swoim reagowaniu na
zewnêtrzne bodce s¹ sztywno uwarunkowane specyfik¹ w³asnego gatunku
 ich cielesna aktywnoæ nie nosi na sobie ani znamienia spontanicznoci, ani
te¿ jakiej nieprzewidywalnoci29.
Analizuj¹c za najwa¿niejsze przejawy ¿ycia istoty zmys³owej, mo¿na
zaobserwowaæ, ¿e: 1) wymiana materii z otoczeniem jest poprzedzona wzglêdnie samodzielnym poszukiwaniem po¿ywienia30; 2) doros³e osobniki zwykle
chroni¹ i troszcz¹ siê o m³ode w trakcie ich wzrastania31; 3) rozmna¿anie jest
29 Spontanicznoæ, czyli odruchowa i nieprzemylana reakcja na co, wydaje siê byæ zjawiskiem
typowym dla wiata zwierzêcego (u cz³owieka spontanicznoæ w postaci zbli¿onej do zwierz¹t wystêpuje jedynie w okresie niemowlêctwa) a zupe³nie nieistniej¹cym wród rolin (choæ mo¿na np. u rolin
drapie¿nych  np. dzbanecznik, rosiczka, mucho³ówka, t³ustosz  zaobserwowaæ reakcje, które w swej
strukturze nieco przypominaj¹ spontanicznoæ zwierz¹t; roliny tego rodzaju czêciowo substancje
od¿ywcze czerpi¹ na zwyk³y sposób rolinny, pobieraj¹c z powietrza dwutlenek wêgla i przerabiaj¹c go
na cukry, a czêciowo od¿ywiaj¹ siê schwytanymi organizmami zwierzêcymi, czerpi¹c z ich cia³ azot
 pierwiastek niezbêdny do budowy bia³ka; wykszta³caj¹ specjalne pu³apki, które zamykaj¹ siê odruchowo, reaguj¹c na bodce wywo³ywane przez osiadaj¹ce w nich drobne zwierzêta; zob. Z. Podbielkowski,
B. Sudnik-Wójcikowska, Roliny miêso¿erne  zwane te¿ owado¿ernymi, Warszawa 2003). Zwierzêca
spontaniczna aktywnoæ kierowana jest przede wszystkim przez instynkty (maj¹ je te¿ ludzie, ale s¹ od
nich du¿o bardziej niezale¿ni ni¿ zwierzêta), tzn. jest uwarunkowana genetycznymi zdolnociami do
szeregu ró¿nych rodzajów zachowania siê, które s¹ napêdzane popêdami i którymi steruj¹ okrelone
zewnêtrzne bodce. Instynkty prowadz¹ do skutków koniecznych do ci¹g³oci ¿ycia danego osobnika
lub zachowania istnienia gatunku. Mówi¹c o spontanicznoci dzia³ania zwierz¹t, trzeba mieæ na uwadze,
¿e stosownie do rozwoju ewolucyjnego danego gatunku nak³ada siê na ni¹ swoisty baga¿ dowiadczenia
¿yciowego poszczególnego osobnika. Im wy¿szy ewolucyjny rozwój i wiêksze dowiadczenie ¿yciowe
zwierzêcia, tym w okrelonych sytuacjach spontanicznoæ dzia³ania wydaje siê byæ w jakim sensie
mniejsza, choæ nigdy zupe³nie nie zanika (u cz³owieka wydaje siê, ¿e spontanicznoæ dzia³ania mo¿e
zupe³nie zanikn¹æ, poniewa¿ jest on w stanie ca³kowicie zapanowaæ nas swoim dzia³aniem, np.
w przypadku wiadomej i ca³kowicie wolnie wybranej mierci g³odowej). Chodzi tutaj m.in. o tzw.
odruchy warunkowe, czyli zasób czynnoci nabytych w przeró¿ny sposób (przypadkowo, dziêki naladownictwu, uczeniu siê itd.) przez dan¹ jednostkê w trakcie ¿ycia. Ponadto im zwierzê jest na wy¿szym
stopniu ewolucyjnego rozwoju, tym coraz wiêksz¹ rolê, ni¿ spontaniczne reakcje, w podejmowanej
przez nie aktywnoci odgrywaj¹ zdolnoci do dokonywania wyborów miêdzy dostêpnymi w danym
momencie opcjami dzia³ania (w przypadku cz³owieka owe zdolnoci mo¿na w jakim sensie uznaæ za
dominuj¹ce w procesie podejmowania okrelonej aktywnoci). Omówienie tej problematyki na przyk³adzie
szczurów, gryzoni, ssaków, byd³a domowego, zwierz¹t drapie¿nych i ich ofiar, wiewiórki zwyczajnej, ludzi
i ssaków naczelnych oraz psów zob. np. M. Trojan (red.), Zachowanie siê zwierz¹t, Warszawa 2007.
30 Zwierzêta nale¿y uznaæ za organizmy cudzo¿ywne, poniewa¿ potrzebne zwi¹zki organiczne
zdobywaj¹, od¿ywiaj¹c siê organizmami samo¿ywnymi lub innymi cudzo¿ywnymi. Poszukiwanie po¿ywienia w wiecie zwierzêcym jest niemal zawsze po³¹czone z aktywnoci¹ ruchow¹ i przemieszczaniem
siê danej jednostki. Wród zwierz¹t rozró¿nia siê gatunki zjadaj¹ce: roliny, zwierzêta rolino¿erne,
pokarm mieszany, padlinê lub odchody. Zob. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy, s. 407423.
31 Troska o m³ode osobniki jest w wiecie zwierzêcym tym powszechniejsza, bardziej rozbudowana oraz rozci¹gniêta w czasie, im mamy do czynienia z gatunkiem stoj¹cym na coraz wy¿szym
stopniu ewolucyjnego rozwoju. Opieka nad potomstwem mo¿e mieæ zasadniczo jedn¹ z dwóch form:
poredni¹ lub bezporedni¹ (forma wy¿sza). Troska porednia mo¿e mieæ z kolei postaæ uprzedni¹, gdy
rodzice zapewniaj¹ potomstwu odpowiednie warunki wy³¹cznie do pocz¹tku rozwoju (nie ma ju¿ póniej
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mo¿liwe dziêki mniej lub bardziej wykszta³conej p³ci32, a z p³ciowoci¹
zw³aszcza wród zwierz¹t wy¿szych wi¹¿e siê uzdolnienie do pe³nienia przez
dane osobniki okrelonych funkcji33. Te same przejawy ¿ycia u rolin wygl¹kontaktu dzieci z rodzicami w tym stadium, np. mucha plujka sk³ada swoje jaja w miêsie i póniej siê
w ogóle nie interesuje ani losem jaj, ani te¿ losem swojego potomstwa); b¹d postaæ opieki, w której
rodzice zapewniaj¹ odpowiednie warunki do wyklucia siê i rozwoju na dalszych etapach (np. u pszczó³).
Pocz¹tkiem opieki bezporedniej jest wybranie, a czasem nawet przygotowanie, miejsca wydania na
wiat potomstwa lub z³o¿enia jaj. Ta forma opieki trwa dalej po przyjciu na wiat potomstwa i polega
na bezporednim kontakcie rodziców z dzieæmi (znana g³ównie u ptaków i ssaków, a tak¿e niektórych
ryb, p³azów i gadów). Bogaty opis rozmaitych form opieki rodziców nad swym potomstwem, jakie daj¹
siê zaobserwowaæ w przyrodzie zob. np. V.B. Dröschler, Rodzinne gniazdo. Jak zwierzêta rozwi¹zuj¹
swoje problemy rodzinne, t³um. A. Czapik, Warszawa 1997. Istniej¹ wprawdzie te¿ gatunki zwierz¹t,
wród których zdarza siê, ¿e doros³e osobniki porzucaj¹ b¹d zabijaj¹ swoje potomstwo. Jest to zjawisko
tzw. kronizmu  adekwatnie poredniego i bezporedniego (nazwa nawi¹zuje do imienia pierwszego
boskiego w³adcy wiata  Kronosa  który w mitologii greckiej po³yka³ swoje dzieci bezporednio po
narodzeniu, aby nie byæ pozbawionym w³adzy przez syna, jak g³osi³a przepowiednia jego rodziców
Uranosa i Gai). Kronizm w wiecie zwierz¹t jest jednak zjawiskiem stosunkowo rzadkim i wyj¹tkowym.
W formie poredniej zdarza siê np. u owiec, norek, lisów, uchatek i kalifornijskich wilków; za bezporedniej: mrówek australijskich, turkucia podjadka i lwów. Kronizm jeli siê ju¿ pojawia wród zwierz¹t,
z regu³y jest motywowany dobrem innych osobników i ca³ego gatunku (gdy potomstwa jest np. za du¿o,
doros³y chomik syryjski, aby zapewniæ wy¿ywienie i przestrzeñ ¿yciow¹ innym, jedno b¹d wiêcej
m³odych zabija). Kronizm wpisuje siê w du¿o powszechniejsze zjawisko w wiecie zwierzêcym, jakim
jest kanibalizm, czyli po¿eranie osobników nale¿¹cych do tego samego gatunku. Zjawisko kanibalizmu
jest doæ powszechne wród drapie¿ników. Wystêpuje zw³aszcza w gronie bezkrêgowców. U innych
form pojawia siê z regu³y w okresach przegêszczenia, g³odu i silnego stresu. Szerokie omówienie tej
problematyki zob. np. M.A. Elgar, B.J. Crespi (red.), Cannibalism. Ecology and Evolution Among
Diverse Taxa, Oxford 1992.
32 Rozmna¿anie bezp³ciowe wystêpuje tylko u ni¿szych zwierz¹t (tj. g¹bek, pierwotniaków
i jamoch³onów). Wród zwierz¹t wystêpuje te¿ obojnactwo (np. d¿d¿ownica  u jednego osobnika
obecne s¹ zarówno mêskie, jak i ¿eñskie gruczo³y p³ciowe; limaki  posiadaj¹ gruczo³ obojnaczy
produkuj¹cy jaja i plemniki). W takich przypadkach zaplemnienie jest zazwyczaj krzy¿owe, osobnik jest
zap³adniany przez innego osobnika i jednoczenie sam go zap³adnia. Bardzo rzadko mo¿e u tego rodzaju
zwierz¹t zachodziæ samozaplemnienie. W wiecie zwierz¹t powszechne jest genetyczne uwarunkowanie
p³ci (tzw. chromosomowa determinacja p³ci), tzn. p³eæ danego osobnika bezporednio zale¿y od odpowiedniego uk³adu genów w chromosomach p³ci. Mo¿na jednak wród zwierz¹t zaobserwowaæ tak¿e
rodowiskowe uwarunkowanie p³ci (tzw. fenotypowa determinacja p³ci). Np. w zale¿noci od temperatury otoczenia, natê¿enia wiat³a czy te¿ obecnoci w rodowisku niektórych zwi¹zków chemicznych dana
jednostka mo¿e byæ albo osobnikiem p³ci mêskiej, albo ¿eñskiej (¿ó³wie, niektóre krokodyle, szczetnica). Zob. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy, s. 443465.
33 Samce wielu zwierz¹t (np. ma³p) s¹ nie tylko odpowiedzialne za zap³odnienie samic, ale tak¿e
chroni¹ inne osobniki, a samice nie tylko s¹ zap³adnianie, lecz równie¿ wychowuj¹ potomstwo, ucz¹c je
podstawowych zachowañ. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e p³eæ danego zwierzêcia bezporednio wp³ywa
na sposób jego zachowywania siê w danych sytuacjach, tzn. w podobnych okolicznociach inaczej
zachowuj¹ siê samce, a inaczej samice. Wydaje siê, ¿e mo¿na nawet wprost mówiæ o p³ci mózgu (nie
tylko zwierz¹t, ale te¿ i cz³owieka), poniewa¿ ten w³anie organ jest przede wszystkim odpowiedzialny
za zachowanie siê organizmów zwierzêcych. Interesuj¹ce wyniki da³y np. badania szczurów. Je¿eli tu¿
po narodzeniu zostanie wykastrowany szczurzy samiec, wówczas w sposób swoisty staje siê on szczurz¹
samic¹, poniewa¿ jego póniejsze zachowania okazuj¹ siê byæ typowe dla szczurzych osobników ¿eñskich. Taki szczur jest du¿o mniej agresywny ni¿ niewykastrowane samce i wykazuje sk³onnoci do
czyszczenia i lizania innych szczurów, jak maj¹ to w zwyczaju czyniæ szczurze matki. Im póniej szczur
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daj¹ jakociowo inaczej: 1) nie ma samodzielnego poszukiwania energii34;
2) brak jakiejkolwiek troski o m³ode osobniki35; 3) ró¿nica p³ci, jeli w ogóle
wystêpuje, to tylko w formie zacz¹tkowej36.
zostanie wykastrowany, tym mniej ¿eñskie s¹ jego zachowania, poniewa¿ im d³u¿ej mózg by³ pod
wp³ywem mêskich hormonów, tym bardziej jego budowa i funkcja odpowiada wzorcowi mêskiemu.
Kiedy za minie pewien krytyczny moment w rozwoju mózgu, w ¿aden sposób dziêki podawaniu
wykastrowanemu zwierzêciu jakichkolwiek dawek mêskich hormonów nie jest ono ju¿ w stanie odzyskaæ mêskiej to¿samoci. Ponadto jeli takiemu szczurowi w wieku dojrza³ym wstrzykniêto ¿eñskie
hormony, wówczas jego seksualne zachowania by³yby takie same, jak u zdrowych szczurzych samic.
Podobnie jest równie¿ z nowonarodzon¹ szczurz¹ samic¹. Je¿eli zostanie ona poddana dzia³aniu mêskich hormonów, bêdzie zachowywa³a siê tak, jak samce: bêdzie bardziej agresywna a jej seksualne
zachowania bêd¹ dok³adnie takie same, jak normalnych samców. Zob. A. Moir, D. Jessel, P³eæ mózgu,
prze³. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawa 2007.
34 Wiêkszoæ rolin zalicza siê do organizmów samo¿ywnych, gdy¿ s¹ zdolne do syntetyzowania
w procesie fotosyntezy potrzebnych im zwi¹zków organicznych z prostych substancji nieorganicznych,
tzn. dwutlenku wêgla i wody, w której s¹ rozpuszczone ró¿ne sole mineralne. Niektóre roliny (np.
gatunki z rodzaju szelê¿nik) s¹ natomiast pó³paso¿ytami, poniewa¿ korzystaj¹ z substancji organicznych
wyprodukowanych przez inne gatunki rolin, które nale¿y uznaæ za ich ¿ywicielki. Inne (np. gatunki
z rodzaju jemio³a, zaraza, a tak¿e czêæ storczykowatych: gnienik leny, storzan i ¿³obik) za s¹
bezzieleniowymi paso¿ytami, tzn. nie prowadz¹ fotosyntezy, poniewa¿ nie posiadaj¹ chlorofilu,
a wszystkie substancje potrzebne do ¿ycia czerpi¹ z organizmu ¿ywiciela. Trzeba te¿ mieæ na uwadze
wspomniane nieco wy¿ej roliny drapie¿ne, czyli miêso¿erne (b¹d owado¿erne), które chocia¿ s¹
samo¿ywne, to jednak, poniewa¿ rosn¹ w siedliskach bardzo ubogich w sk³adniki mineralne, w celu
uzupe³nienia potrzebnych substancji pobieraj¹ bia³ko zwierzêce z cia³ chwytanych drobnych zwierz¹t
(g³ównie owadów). Zob. S. Lewak, J. Koncewicz, Fizjologia, s. 36114.
35 Roliny w zasadzie nie maj¹ mo¿liwoci wp³ywania na rozwój m³odych pokoleñ, a co dopiero
troski o nie. Wprawdzie mo¿na zaobserwowaæ w wiecie rolin takie sposoby bezp³ciowego rozmna¿ania, jak przez podzia³ (glony, grzyby), p¹czkowanie (dro¿d¿e) czy te¿ zarodniki (glony, mszaki, paprotniki), kiedy to nowy organizm niejako odrywa siê od macierzystego, gdy jest ju¿ zdolny do wzglêdnie
samodzielnego funkcjonowania. Mo¿na te¿ mówiæ o pewnej ochronie (dziêki np. twardej skorupce
i odpowiednio zmagazynowanym w niej materia³om zapasowym, jak ma to miejsce w przypadku orzechów w³oskich) b¹d swoistym determinowaniu miejsca zakie³kowania i dalszego rozwoju (np. dziêki
odpowiednio ukszta³towanym skrzyde³kom nasiona klonu mog¹ siê przemieszczaæ wraz z podmuchami
wiatru), jakie roliny daj¹ swojemu potomstwu. Mo¿na te¿ dostrzec, ¿e czasami rolinni rodzice
w jakim sensie po swym obumarciu sami staj¹ siê nawozem u¿yniaj¹cym glebê, w której wzrasta ich
potomstwo (roliny jednoroczne takie, jak np. wszystkie zbo¿a, rzepak, s³onecznik, len, wiele warzyw
i liczne gatunki chwastów). Wydaje siê jednak, ¿e w ka¿dym z wymienionych przypadków, jak równie¿
w wielu innych, by³oby zbytnim nadu¿yciem uznanie takiego sposobu przekazywania ¿ycia jako jak¹,
nawet mo¿liwie najbardziej prymitywn¹, formê opieki nad potomstwem jakociowo porównywaln¹ ze
zwierzêcym sposobem troski o m³ode pokolenia. Zob. J. Kreiner, Jak roliny i zwierzêta chroni¹ swoje
potomstwo?, Kraków 1946.
36 Wiêkszoæ gatunków rolin (naczyniowych) jest obup³ciowa, tzn. dwa rodzaje organów
 mêskie, które wytwarzaj¹ tylko py³ek (komórki plemnikowe), oraz ¿eñskie, które zwieraj¹ komórkê
jajow¹  powstaj¹ na jednym osobniku i w jednym kwiecie. Istniej¹ gatunki rozwijaj¹ce kwiaty rozdzielnop³ciowe na tym samym osobniku (roliny jednopienne, np. brzoza, buk, olsza, drzewa szpilkowe).
Nieliczne s¹ roliny, które wytwarzaj¹ mêskie i ¿eñskie kwiaty na ró¿nych osobnikach (roliny dwupienne, np. pokrzywa, szczaw, chmiel, wierzba czy topola). Determinacja p³ci u rolin jednopiennych jest
zazwyczaj fenotypowa  o wytwarzaniu kwiatu jednej z p³ci decyduj¹ czynniki naturalne takie, jak np.
warunki od¿ywiania i procesy fizjologiczne. W przypadku rolin dwupiennych o p³ci decyduj¹ geny
zawarte w chromosomach p³ci. Mimo ¿e u rolin mo¿na mówiæ o istnieniu w takiej b¹d innej postaci
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Na podstawie zarysowanych ró¿nic miêdzy organizmami rolinnymi
a zwierzêcymi i przygl¹daj¹c siê ludzkiemu sposobowi istnienia mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek, tak jak wszystkie roliny i zwierzêta, istnieje jako konkretna cielesna zharmonizowana i funkcjonalna ca³oæ. Od rolin odró¿niaj¹ cz³owieka w³aciwoci, które przys³uguj¹ te¿ zwierzêtom. S¹ to nastêpuj¹ce cechy:
1) zdolnoæ zmys³owego postrzegania zewnêtrznego wiata; 2) umiejêtnoæ
emocjonalnego ustosunkowania siê do niego; 3) mo¿liwoæ poruszania siê we
w³asnym ekosystemie (rodowisku ¿yciowym); 4) wzglêdna niezale¿noæ od
rodowiska zewnêtrznego; 5) w aktywnoci nastawienie wpierw na zmys³owy
odbiór zewnêtrznych bodców; 6) spontaniczne i wzglêdnie nieprzewidywalne
dzia³anie; 7) samodzielne poszukiwanie po¿ywienia; 8) ochrona i troska o potomstwo; 9) p³ciowe rozmna¿anie siê i pe³nienie przez poszczególne p³cie
okrelonych funkcji.
Podsumowuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e rozwa¿ania przeprowadzone w tym
punkcie pozwalaj¹ uznaæ cz³owieka za cielesno-zmys³ow¹ istotê ¿yw¹. Oznacza to, ¿e na p³aszczynie cielesnoci cz³owiek jest zanurzony w wiat przyrody nieo¿ywionej. Kieruj¹ nim te same regu³y, która obowi¹zuj¹ w wiecie cia³
martwych. Cz³owiek jest te¿ istot¹ ¿yw¹, czyli jego cia³o wziête jako pewna
ca³oæ funkcjonuje jako ¿ywy organizm. I w koñcu ludzka cielesnoæ naznaczona jest znamieniem zmys³owoci, co sprawia, ¿e cz³owiek przynale¿y do
wiata istot zwierzêcych.
4. Człowiek na tle gatunków spokrewnionych

Stwierdzenie, ¿e wiat zwierzêcy sam w sobie jest niezmiernie z³o¿ony
i rozcz³onkowany jest w zasadzie truizmem. By siê o tym przekonaæ, wystarczy choæ pobie¿nie przeanalizowaæ biologiczn¹ systematykê zwierz¹t. W swej
z³o¿onoci i rozcz³onkowaniu ów wiat jest jednak tak¿e uporz¹dkowany, tzn.
zjawiska p³ciowoci, wydaje siê, ¿e jest ono jednak w stanie zacz¹tkowym, poniewa¿ dymorfizm p³ciowy (tzn. wystêpowanie w populacji danego gatunku dwóch form  mêskiej i ¿eñskiej  osobników, które
ró¿ni¹ siê od siebie cechami anatomicznymi i fizjologicznymi) jest s³abo zaznaczony. Ponadto u rolin
zwyczajowo mówi siê o p³ciowo-koniugacyjnym (odpowiednie komórki ³¹cz¹ siê w pary, co zapocz¹tkowuje proces powstania zygoty) sposobie przekazywania ¿ycia, natomiast wród zwierz¹t zró¿nicowanie gatunku na p³eæ powoduje zdolnoæ do zachowania, które okrela siê mianem p³ciowo-kopulacyjnego rozmna¿ania siê (co jest m.in. zwi¹zane z losowym doborem gamet, z których ostatecznie
utworzy siê zygota, tzn. poszczególne komórki jajowe danego zwierzêcia  np. ryby  zostaj¹
w sposób losowy zap³odnione poszczególnymi plemnikami, których produkowanych jest o wiele za
du¿o ni¿ potrzeba, a te z plemników, które nie dokona³y zap³odnienia, gin¹). I w koñcu trudno mówiæ, ¿e
w wiecie rolin osobniki ró¿nych p³ci w zbli¿onych okolicznociach zachowuj¹ siê w sposób nieco
inny, co jest bardzo powszechne u zwierz¹t (zw³aszcza wy¿szych). Zob. S. Lewak, J. Koncewicz,
Fizjologia, s. 150162.
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poszczególne gatunki na zasadzie pokrewieñstwa, podobieñstwa budowy czy
te¿ funkcjonowania organizmu, da siê po³¹czyæ w wiêksze grupy takie, jak np.
chocia¿by te najwa¿niejsze: rodzaje, rodziny, rzêdy, gromady, typy czy te¿
podkrólestwa37. Wydaje siê, ¿e w³anie z uwagi na owo uporz¹dkowanie wiata zwierz¹t, chc¹c okreliæ ludzk¹ w nim pozycjê, nale¿y zestawiæ cz³owieka
przede wszystkim z gatunkami, które z cz³owiekiem s¹ najbardziej biologicznie spokrewnione38. Chodzi tutaj oczywicie o ma³py, a w szczególnoci o rodzinê ma³p cz³ekokszta³tnych, czyli o nastêpuj¹ce gatunki: gibon, orangutan,
goryl, szympans i szympans kar³owaty (zwany te¿ bonobo), które wraz z cz³owiekiem nale¿¹ kolejno do rzêdu naczelnych, gromady ssaków, typu strunowców i podkrólestwa tkankowców39.
37 Systematyka organizmów jest dziedzin¹ biologii, która zajmuje siê klasyfikacj¹ organizmów
na podstawie ich cech anatomicznych, biochemicznych, embrionalnych, behawioralnych i innych, a tak¿e analiz¹ stosunków pomiêdzy wyodrêbnionymi w ten sposób jednostkami systematycznymi. Najczêciej przywo³ywan¹ przez biologów systematykê zwierz¹t zob. Systematyka zwierz¹t,
http://www.biolog.pl/content-54.html (6 VI 2011).
38 Warto zauwa¿yæ, ¿e spekulacje na temat miejsca i stosunku cz³owieka do wiata zwierzêcego
maj¹ d³ug¹ tradycjê i siêgaj¹ ju¿ czasów staro¿ytnoci. Zwiêz³e omówienie tej problematyki zob. np.
T. Kaleta, Cz³owiek a zwierzê, http://archiwum.wiz.pl/1996/96023100.asp (9 VI 2011).
39 Badania w ramach biologii molekularnej pokaza³y, ¿e na p³aszczynie genetycznej cz³owiek
jest o wiele bardziej spokrewniony z dwoma gatunkami szympansów ni¿ z orangutanem i gorylem.
Oznacza to, ¿e biologicznie wykazuje z nimi najbli¿sze pokrewieñstwo, tzn. nie tyle od nich siê wywodzi, co ma raczej wspólnego z nimi przodka. Ró¿nice w budowie DNA miêdzy obydwoma gatunkami
szympansów a cz³owiekiem kszta³tuj¹ siê na poziomie 12% (dla porównania: ró¿nice miêdzy ludmi
wynosz¹ ok. 0.10.5%). Najnowsze odkrycia ujawni³y, ¿e wa¿niejszy od samej budowy DNA jest
sposób a tak¿e d³ugoæ, w jakiej odpowiednio cz³owiek i szympansy u¿ywaj¹ okrelonych genów. Przy
takim spojrzeniu cz³owiek od szympansów ró¿ni siê aktywnoci¹ ok. tysi¹ca genów, co oznacza, ¿e
ró¿nice miêdzy ludmi a szympansami s¹ ju¿ parokrotnie wy¿sze, gdy¿ siêgaj¹ rzêdu 45% (ocenia siê,
¿e genom cz³owieka zawiera ok. 2025 tys. genów). O ró¿nym sposobie i d³ugoci u¿ywania przez
cz³owieka w stosunku do szympansów okrelonych genów decyduje ok. 90 bia³ek, które przy³¹czaj¹c siê
do odpowiednich fragmentów DNA modyfikuj¹ ich dzia³anie. Oznacza to, ¿e np. okrelone geny, steruj¹c w odpowiedni sposób przemian¹ materii i transportem bia³ek, umo¿liwiaj¹ ludzkiemu organizmowi
zapewnienie mózgowi du¿o wiêkszej iloci energii ni¿ ma to miejsce u ma³p, a tak¿e du¿o d³u¿sz¹
i wiêksz¹ plastycznoæ mózgu ludzkiego ni¿ szympansiego. Mózg cz³owieka jest wskutek tego o wiele
bardziej i d³u¿ej plastyczny ni¿ mózg szympansów. Ludzki mózg zdolnoæ do nasi¹kania wra¿eniami
i dowiadczeniami zachowuje w zasadzie a¿ do mierci cz³owieka. Mózg szympansów z kolei sztywnieje znacznie wczeniej od ludzkiego, bo ju¿ kilka miesiêcy po urodzeniu, co sprawia, ¿e jest w wiêkszej
mierze sterowany przez instynkty ni¿ nabyte dowiadczenie. Znaczna ró¿nica miêdzy cz³owiekiem
a szympansami uwidacznia siê tak¿e, gdy wemie siê pod uwagê proteom (ang. protein component of
the genome), czyli zestaw bia³ek wystêpuj¹cych w organizmie, tkance, komórce lub przedziale komórkowym. Szacuje siê, ¿e w proteomie ludzkiego organizmu jest ich ok. 400 tys. Wydaje siê, ¿e liczba
bia³ek, którymi cz³owiek ró¿ni siê od szympansów musi siê mieciæ gdzie pomiêdzy 32% a 58%. Zob.
P.P. Stêpieñ, Ci¹g³oæ czy moment  rozwa¿ania genetyka, w: G. Bugajak, J. Tomczyk (red.), Kontrowersje wokó³ pocz¹tków cz³owieka, Katowice 2007, s. 2326; Cz³owieka i szympansa ró¿ni aktywnoæ
genów, http://www.rmf24.pl/nauka/news-czlowieka-i-szympansa-rozni-aktywnosc-genow,nId,76209
(07 VI 2011); B. Kastory, Prosty przepis na cz³owieka, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/
prosty-przepis-na-czlowieka,62271,1 (2) (7 VI 2011); J. Sroka, Genetyczna odleg³oæ pomiêdzy cz³owiekiem a szympansem, http://fizjlk.fic.uni.lodz.pl/courses01/sroka.html (7 VI 2011).
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Nie jest ³atwo, a byæ mo¿e jest to niemo¿liwe, dokonaæ gruntownego
zestawienia cz³owieka z gatunkami biologicznie z nim najbardziej spokrewnionymi. Poni¿sze zestawienie z pewnoci¹ nie bêdzie wiêc pozbawione braków
i uproszczeñ. wiadom tego, spróbujê jednak ukazaæ wybrane cechy cz³owieka, zestawiaj¹c je z odpowiednimi cechami ma³p cz³ekokszta³tnych b¹d te¿
ssaków, kolejno na trzech p³aszczyznach: 1) anatomiczno-morfologicznej; 2) ontogenetycznej; 3) behawioralnej40. Skupiê siê przy tym wy³¹cznie na cechach,
które wydaj¹ siê wyranie (jakociowo?) odró¿niaæ cz³owieka od zwierz¹t41.
A. Osobliwości anatomiczno-morfologiczne człowieka42

Pierwszoplanow¹ anatomiczno-morfologiczn¹ cech¹ cz³owieka wyranie
odró¿niaj¹c¹ go od ma³p jest jego szkielet. W odniesieniu do ma³piego szkieletu ludzki szkielet wziêty jako pewna ca³oæ wykazuje istotne ró¿nice. Odzwierciedlaj¹ one przede wszystkim zdolnoæ cz³owieka do przyjêcia postawy wyprostowanej, która jest dla niego postaw¹ ca³kowicie normaln¹. Ma³py oczywicie te¿ s¹ w stanie tak¹ postawê przyj¹æ, jednak nie jest to w ich przypadku
40 Wybór tych w³anie perspektyw jest podyktowany tym, ¿e mieszcz¹ siê one w szeroko pojêtym projekcie antropologii biologicznej, tzn. odpowiadaj¹ owemu sygnalizowanemu wczeniej biologicznemu nachyleniu we wspó³czesnej refleksji nad cz³owiekiem. Pozwalaj¹ tak¿e na sumaryczne zestawienie okrelonych biologicznych cech cz³owieka i porównanie ich z odpowiednimi w³aciwociami
zwierz¹t. Zob. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, prze³. W. Szymona, Kraków
2006, s. 2223.
41 Cz³owiek i ma³py cz³ekokszta³tne posiadaj¹ oczywicie ca³y szereg cech, które s¹ im w mniejszym b¹d wiêkszym stopniu wspólne. Najwa¿niejszymi wydaj¹ siê byæ: 1) chwytne d³onie; 2) piêciopalczasta d³oñ i paznokcie; 3) taki sam uk³ad zêbów (w ka¿dej po³owie szczêki znajduj¹ siê dwa
siekacze, jeden kie³, dwa przedtrzonowce i trzy trzonowce); 4) ¿ycie w zbiorowoci i naturalna sk³onnoæ do pomagania innym przedstawicielom w³asnego gatunku; 5) wzmiankowany ju¿ bardzo wysoki
poziom podobieñstw genetycznych; 6) wzrok skierowany do przodu; 7) podobne w³aciwoci biochemiczne krwi; 8) zredukowany (b¹d jego zupe³ny brak) i niechwytny ogon; 9) silny rozwój mózgu;
10) podobne rozmieszczenie oraz budowa narz¹dów wewnêtrznych; 11) jedna para sutków; 12) dobrze
rozwiniête zmys³y, mimika twarzy i gestykulacja r¹k; 13) zbli¿ona d³ugoæ cyklu p³ciowego (2838 dni);
14) wystêpowanie cyklu menstruacyjnego u samic; 15) zbli¿ona d³ugoæ trwania ci¹¿y; 16) d³ugie
uzale¿nienie m³odych od matki; 17) troskliwa opieka nad potomstwem. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w³anie
istnienie tych a tak¿e wielu innych cech, które s¹ w okrelonym stopniu wspólne ludziom i ma³pom, jest
dla wielu autorów podstaw¹, na której opieraj¹ przekonanie o ewolucyjnym (tzn. stopniowym i pozbawionym skoków jakociowych) wywodzeniu siê wspó³czesnego cz³owieka od ma³p cz³ekokszta³tnych. Zob.
np. R. McKie, Ma³polud. Opowieæ o ewolucji cz³owieka, t³um. A.J. Tomaszewski, Warszawa 2001.
42 Wymienione osobliwoci wydaj¹ siê byæ najistotniejszymi anatomiczno-morfologicznymi
w³aciwociami cz³owieka, które odró¿niaj¹ go od wiata zwierzêcego. Nie wyczerpuj¹ jednak w ca³oci
zbioru anatomiczno-morfologicznych cech w³aciwych tylko cz³owiekowi. Wiêcej na temat zarówno
ró¿nic, jak i anatomiczno-morfologicznych podobieñstw cz³owieka z innymi ¿ywymi organizmami zob.
np. A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Teilband 1, w: K.-S. von Rehberg (red.),
Arnold-Gehlen-Gesamtausgabe, Bd. 3, Frankfurt am Main 1993, s. 95148; K. Goertller, Morphologische
Sonderstellung des Menschen im Reich der Lebensformen auf der Erde, w: H.-S. Gadamer, P. Vogler (red.),
Neue Anthropologie, Bd. 2, Stuttgart 1972, s. 215257.
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postawa normalna, tzn. ich szkielet uniemo¿liwia im jej przyjêcie w jakim
znacz¹co d³ugim czasie43 .
Wród poszczególnych cech ludzkiego szkieletu, które wyranie odró¿niaj¹
go od szkieletu ma³piego i umo¿liwiaj¹ cz³owiekowi przyjmowanie postawy wyprostowanej jako jemu w³aciwej, znajduj¹ siê m.in.: 1) esowaty  tzn. podwójnie
wygiêty  krêgos³up przystaj¹cy do dolnej czêci g³owy; 2) krótka, szeroka i mniej
wyprostowana miednica; 3) stawy biodrowy i kolanowy niemal ca³kowicie proste;
4) sklepiona i rzeczywista stopa; 5) koñczyny przednie uwolnione od funkcji
lokomotorycznej. Odpowiednie cechy szkieletu ma³piego przestawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 1) ³ukowaty  tzn. pojedynczo wygiêty  krêgos³up przystaj¹cy do tylnej
czêci g³owy; 2) w¹ska, d³uga i prawie prosta miednica; 3) zakrzywione stawy
biodrowy i kolanowy; 4) brak rzeczywistej w pe³ni wysklepionej stopy, tzn. ma³py
biegn¹c opieraj¹ siê tylko na zewnêtrznej krawêdzi swoich stóp; 5) w zasadzie posiadanie czterech r¹k, które pe³ni¹ g³ównie funkcje lokomotoryczne44.
Kolejn¹ anatomiczno-morfologiczn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ wyranie cz³owieka od ma³p s¹ kszta³t i funkcja rêki. W przypadku cz³owieka jest ona
wysoko wyspecjalizowanym narzêdziem, które równie dobrze nadaje siê do
mocnego chwytania przedmiotów, jak i wykonywania niezmiernie precyzyjnych czynnoci. Natomiast rêce ma³p s¹ w³aciwie tylko wyd³u¿onym uchwytem z ma³ym i nieznacznie odchylonym kciukiem45.
Nastêpn¹ ludzk¹ osobliwoci¹ jest niepowtarzalny w wiecie zwierz¹t
kszta³t czaski i umiejscowienie w niej oczu. W porównaniu ze zwierzêtami
ludzka twarz jest najbardziej sp³aszczona, a stereoskopiczne oczy s¹ wyranie
wysuniête ku przodowi46. Wskutek tego cz³owiek ma wprawdzie znacznie
wê¿sze pole widzenia ni¿ wiele zwierz¹t, ale takie ukszta³towanie twarzy
i usytuowanie oczu daje mo¿liwoæ doæ precyzyjnego okrelenia odleg³oci
43 W odró¿nieniu od ma³p przyjêcie postawy wyprostowanej nie wymaga od cz³owieka du¿ego
wysi³ku miêniowego. Ma³py (a tak¿e inne zwierzêta, np. tresowany koñ czy pies) wprawdzie s¹
w stanie równie¿ przyj¹æ postawê wyprostowan¹, ale jest ona dla nich wyj¹tkowo mêcz¹ca, poniewa¿,
bêd¹c nienaturaln¹, wymaga znacznego wysi³ku miêni. Wszelkie odchylenia od postawy wyprostowanej nie s¹ dla cz³owieka czym naturalnym i nale¿y je traktowaæ jako wady. Szerokie omówienie
uwarunkowañ, korzyci i ograniczeñ (odnonie do poszczególnych elementów ludzkiej anatomii) wyp³ywaj¹cych dla cz³owieka z naturalnej mu postawy wyprostowanej, a tak¿e jej wad oraz ich korygowania
zob. np. J. Ko³odziej, K. Ko³odziej, I. Mimola, Postawa cia³a, jej wady i korekcja, Rzeszów 2004.
44 Pogl¹dowe przedstawienie, z mo¿liwoci¹ interaktywnego porównawczego zestawiania,
szkieletu cz³owieka i innych ssaków naczelnych zob. np. Eskeletons  The University of Texas at Austin,
http://www.eskeletons.org (10 VI 2011).
45 Zob. A. Salza, Ewolucja cz³owieka. Atlasy naukowe, t³um. L. Augustyn, Szczecin 1992, s. 14.
46 Zestawienie czaszki cz³owieka wspó³czesnego na tle czaszek innych hominidów (inaczej:
cz³owiekowate; rodzina ssaków nale¿¹ca do naczelnych, która obejmuje cz³owieka wspó³czesnego oraz
kopalne istoty przedludzkie i praludzkie, m.in.: australopiteki, pitekantropy i cz³owieka neandertalskiego; dzi reprezentowana tylko przez jeden gatunek Homo sapiens), zob. np. Comparison of all skulls,
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/compare.html (10 VI 2011).
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danego przedmiotu i uzdatnia do widzenia przestrzennego. Dziêki temu cz³owiek mo¿e swobodnie pos³ugiwaæ siê rêkoma. Ta za swoista wspó³praca r¹k
ze stereoskopicznymi oczami sprawia, ¿e w ¿yciu cz³owieka du¿o wiêksze
znaczenie odgrywaj¹ zmys³y wzroku, który wyranie jest zmys³em dominuj¹cym, i dotyku ni¿ wêchu47, smaku czy te¿ s³uchu48. W porównaniu ze zwierzêtami cz³owieka nale¿y jednak mimo wszystko uznaæ za istotê zmys³owo upoledzon¹49, tzn. organizmy zwierzêce oprócz podstawowych piêciu zmys³ów
(wzroku, dotyku, wêchu, smaku i s³uchu) czêsto dysponuj¹ innymi zmys³ami
(np. elektrycznym, magnetycznym, zmys³em odczuwania poziomu wilgoci czy
te¿ cinienia powietrza) oraz odbieraj¹ okrelone bodce w sposób bardziej
subtelny. Oznacza to, ¿e zwierzêta s¹ w stanie zareagowaæ na konkretne zmiany w otoczeniu, których cz³owiek w ogóle nawet nie zarejestruje50.
Ponadto ca³y zespó³ organów s³u¿¹cych do wydawania g³osu umo¿liwia
cz³owiekowi o wiele bardziej ni¿ u zwierz¹t zró¿nicowane i niezbêdne dla
ludzkiej mowy wydawanie dwiêków. Zwierzêtom organy wydawania dwiêku umo¿liwiaj¹ jedynie jak¹ formê mniej lub bardziej zaawansowanej komunikacji, która sprowadza siê w zasadzie tylko do przekazywania informacji zwi¹zanych z poszukiwaniem po¿ywienia, rozmna¿aniem i ochron¹ przed okrelonymi
zagro¿eniami. Ludzkie organy mowy s¹ za na tyle rozwiniête, ¿e umo¿liwiaj¹
cz³owiekowi pos³ugiwanie siê mow¹ we w³aciwym tego s³owa znaczeniu51.
47

Warto zauwa¿yæ, ¿e na podstawie ostatnich badañ nale¿y przyznaæ wêchowi znacznie wiêksz¹
rolê w ludzkim ¿yciu ni¿ dot¹d przypisywano. Niemniej jednak wydaje siê, ¿e i tak ma on o wiele mniejsze
znacznie dla cz³owieka ni¿ wzrok i zwi¹zany z nim dotyk. Cz³owiek jest przede wszystkim wzrokowcem.
Zob. A. Marchlewska-Koj, Wêch w ¿yciu cz³owieka, http://www.if-pan.krakow.pl/ptp/6.html (10 VI 2011).
48 Interesuj¹ce jest przy tym, ¿e jeli cz³owiek z jakich powodów utraci w ogóle lub w znacznej
czêci zdolnoæ do pos³ugiwania siê swoim dominuj¹cym zmys³em wzroku czy te¿ go wcale od urodzenia nie ma b¹d ma go w postaci niewystarczaj¹cej, inne zmys³y (zw³aszcza s³uch i dotyk) w jakim
wymiarze przejmuj¹ rolê wzroku (zast¹pienie obiektywnie istniej¹cych lub subiektywnie odczuwalnych
braków w funkcjonowaniu jednych zmys³ów przez wzmo¿on¹ aktywnoæ innych okrela siê mianem
kompensacji zmys³ów). Cz³owiek nawet pozbawiony wzroku mo¿e prowadziæ wówczas wzglêdnie 
oczywicie z jak¹ pomoc¹ innych ludzi i po przeprowadzeniu odpowiedniej rehabilitacji  samodzielne
¿ycie. Zdolnoæ kompensacji zmys³ów nie jest tylko ludzk¹ w³aciwoci¹. Jest do tego zdolne w mniejszym b¹d wiêkszym stopniu ka¿de zwierzê. Zob. J. Kuczyñska-Kwapisz (red.), Rehabilitacja niewidomych i s³abo widz¹cych. Tendencje wspó³czesne, Warszawa 1996.
49 Mo¿na by nawet powiedzieæ wiêcej, ¿e jeli chodzi o ogólne anatomiczno-morfologiczne
dopasowanie siê do natury, cz³owiek w porównaniu ze zwierzêtami ujawnia wiêcej braków ni¿ doskona³oci. Jako zwierzêcy gatunek z tego te¿ powodu dawno ju¿ powinien by³ przestaæ istnieæ. Cz³owiek nie
posiada ani stosownego do klimatu ow³osienia, ani rozwiniêtych organów obrony czy te¿ zdobywania
³upu. Zob. M.A. Kr¹piec, Ja-cz³owiek, s. 59.
50 Np. omiornice odczuwaj¹ wra¿enia smakowe ok. sto razy precyzyjniej ni¿ ludzie, psy maj¹
zmys³ wêchu blisko tysi¹ckrotnie wra¿liwszy od ludzkiego, a delfiny dysponuj¹ o siedemset razy wiêksz¹
liczb¹ wiat³oczu³ych komórek ni¿ zawiera siê w oku cz³owieka. Omówienie fizjologii zmys³ów cz³owieka
i zwierz¹t wraz z licznymi ilustruj¹cymi j¹ interesuj¹cymi przyk³adami zob. np. V.B. Dröscher, wiat
zmys³ów, t³um. B. Witkowska, Warszawa 1971.
51 Zob. M. Kuckenburg, Pierwsze s³owo. Narodziny mowy i pisma, prze³. B. Nowacki, Warszawa
2006, s. 3274.
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Cz³owiek nie posiada k³ów obronnych, a tak¿e w stosunku do innych
ssaków ma wzglêdnie s³abo rozwiniêt¹ muskulaturê szczêk. W jakim sensie
rekompensuje mu to zdolnoæ r¹k do przenoszenia przedmiotów i pos³ugiwania siê broni¹ czy te¿ narzêdziami, którymi mo¿e rozdrabniaæ pokarm. Czo³o
u cz³owieka nie pe³ni, tak jak u zwierz¹t, funkcji nasady silnych ¿waczy. Cz³owiek posiada te¿ du¿o l¿ejsz¹, a przy tym równie¿ wiêksz¹ w stosunku do wagi
i wielkoci cia³a, ni¿ ma to miejsce u zwierz¹t, mózgoczaszkê, w której mieci
siê stosunkowo olbrzymi mózg52.
I w koñcu choæ cz³owiek w stosunku do ma³p nie posiada ¿adnych nowych czêci mózgu, to jednak umo¿liwiaj¹ca wy¿sze funkcje duchowe kora
mózgowa jest u niego o wiele silniej rozwiniêta ni¿ filogenetycznie starsze
partie mózgu: ródmó¿d¿e, mó¿d¿ek i pieñ mózgu. Z anatomiczno-morfologicznego punktu widzenia najmniejsze ró¿nice zachodz¹ miêdzy struktur¹ mózgu cz³owieka i szympansów. Nie s¹ one a¿ tak znaczne, aby wyranie rzuca³y
siê w oczy. Jednak¿e z uwagi na specyfikê zachowañ cz³owieka i szympansów,
która jest ewidentnie odmienna, wydaje siê, ¿e jej uzasadnienia nale¿y szukaæ
w funkcjach i budowie ich mózgów53.
B. Ontogenetyczna wyjątkowość człowieka

Kluczow¹ cezur¹ w procesie ¿yciowym ka¿dej istoty zwierzêcej s¹ narodziny, czyli opuszczenie organizmu matki b¹d wyklucie siê z jaja i zakoñczenie tym samym embrionalno-p³odowego, a rozpoczêcie wzglêdnie samodzielnego okresu ¿ycia. U poszczególnych gatunków zwierz¹t mo¿na zaobserwowaæ, ¿e im wy¿szy jest stopieñ ich ewolucyjnego rozwoju, tym d³u¿ej w danym przypadku trwaj¹ okres ci¹¿y czy te¿ rozwój w jaju. Jest to szczególnie
zauwa¿alne u wy¿szych ssaków54. Tymczasem wydaje siê, ¿e cz³owiek rodzi
siê jakby zbyt wczenie. Okres ci¹¿y, który odpowiada³by stopniowi jego roz52 Graficzne przedstawienie stosunku ciê¿aru mózgu do ciê¿aru cia³a wybranych krêgowców,
w tym te¿ niektórych ma³p oraz cz³owieka, zob. np. H.J. Jerison, Paleoneurology. The study of brain
endocasts of extinct vertebrates, http://brainmuseum.org/Evolution/paleo/index.html (10 VI 2011).
53 Zob. S. Dehaene, J.-R. Duhamel, M.D. Hauser, G. Rizzolatti (red.), From Monkey Brain to
Human Brain, Cambridge-Massachusetts 2005.
54 Mówi¹c dok³adniej, czas trwania inkubacji lub ci¹¿y jest na ogó³ skorelowany z wielkoci¹
osobników danego gatunku, np. u kur inkubacja trwa ok. 22 dni, kaczek  2135 dni, ci¹¿a u myszy trwa
1931 dni, lisów  5163 dni, kotów  5269 dni, psów  5371 dni, kóz  136160 dni, krów  ok. 280
dni, koni  329345 dni, s³oni  510730 dni. Ci¹¿a u ma³p w zale¿noci od gatunku rozci¹ga siê na
okres od ok. 140 do blisko 270 dni. U ma³p cz³ekokszta³tnych czas trwania ci¹¿y przedstawia siê
nastêpuj¹co: u gibonów  ok. 210 dni, szympansów  ok. 230 dni, goryli  ok. 250 dni, orangutanów
 ok. 270 dni. Zob. Gestation, Incubation, and Longevity of Selected Animals, http://www.infoplease.com/ipa/A0004723.html (11 VI 2011); Atlasy zwierz¹t, http://zwierzeta.ekologia.pl (11 VI 2011).
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woju, winien trwaæ ok. 2122 miesiêcy, a trwa  jak wiadomo  tylko ok.
9 miesiêcy (tzn. 40 tygodni  280 dni)55.
W wiecie zwierz¹t mo¿na zauwa¿yæ, ¿e rodz¹ siê one jako w zasadzie
gotowe do samodzielnego ¿ycia, tzn. s¹ ju¿ na tyle dojrza³e, ¿e w stosunkowo
krótkim czasie mog¹ zacz¹æ w miarê samodzielnie funkcjonowaæ. Owa gotowoæ jest tym powszechniejsza i nastêpuje tym szybciej po narodzeniu, im
zwierzê znajduje siê na ni¿szym poziomie rozwoju ewolucyjnego. Ponadto
niemal u wszystkich zwierz¹t wraz z koñcem okresu embrionalno-p³odowego
tempo trwaj¹cego nadal osobniczego rozwoju znacznie siê zmniejsza56. Cz³owiek natomiast rodzi siê jako istota ca³kowicie bezradna. Bez d³ugotrwa³ej
i intensywnej opieki ze strony innych dojrza³ych ju¿ ludzi nie jest w stanie
prze¿yæ. Co wa¿niejsze, dojrzewanie jego nerwowo-miêniowej organizacji
z niezmienion¹ szybkoci¹ trwa jeszcze przez blisko jeden rok po urodzeniu.
Pierwszy rok ¿ycia cz³owieka mo¿na by wiêc nazwaæ swoistym pozamacicznym rokiem embrionalno-p³odowym57.
Zwierzêta decyduj¹c¹ plastyczn¹ fazê swojej nerwowo-miêniowej organizacji prze¿ywaj¹ w ciele matki b¹d w jaju. Tam w³anie powstaje solidna
konstrukcja funkcjonowania zwierzêcego organizmu oparta na instynktach,
która po narodzeniu zasadniczo ju¿ siê nie zmienia58. Jeli za chodzi o cz³owieka daje siê zauwa¿yæ, ¿e kszta³towanie siê nerwowo-miêniowej struktury
55
56

Zob. G. Haeffner, Wprowadzenie, s. 24.
Przedstawione wy¿ej ujêcie rozwoju zwierz¹t jest oczywicie bardzo uproszczone. Wiele
zwierz¹t, aby w ogóle prze¿yæ, przez pewien czas musi pozostaæ pod opiek¹ rodziców (np. m³ode
mrówkojada wielkiego jest karmione mlekiem matki przez 6 miesiêcy i dopiero po dwóch latach osi¹ga
samodzielnoæ; podobnie d³ugo s¹ karmione mlekiem m³ode rysia euroazjatyckiego, osi¹gaj¹ one samodzielnoæ przed up³ywem pierwszego roku ¿ycia; m³ode tygrysy do samodzielnego ¿ycia, ale w towarzystwie matki, zdolne s¹ ju¿ 8 tygodni po narodzeniu siê; u gibonów, goryli, orangutanów i szympansów
m³ode pozostaj¹ w bardzo bliskim kontakcie z matk¹ przez kilkanacie miesiêcy, a luniejsza opieka
rodziców nad potomstwem trwa nawet do kilku lat). Wiêcej na temat rozwoju embrionalno-p³odowego
zwierz¹t i osi¹gania przez nie dojrza³oci zob. np. M. Sussman, Wzrost i rozwój zwierz¹t, t³um.
J. Michejda, Warszawa 1967; A. Le Moigne, Biologia rozwoju, prze³. J. Moraczewski, Warszawa 1999;
R.M. Twyman, Biologia rozwoju. Krótkie wyk³ady, t³um. J. Klag, Warszawa 2005; C. Jura, J. Klag (red.),
Podstawy embriologii zwierz¹t i cz³owieka, t. 12, Warszawa 2005.
57 Propozycjê, ¿e rozwój embrionalno-p³odowy w przypadku cz³owieka rozci¹ga siê tak¿e na
pierwszy rok ¿ycia po urodzeniu, jako pierwszy przedstawi³ szwajcarski biolog A. Portmann (18971982).
Okreli³ on ten rok mianem extrauterines Frühjahr (pozamaciczny rok embrionalno-p³odowy). Zob.
A. Portmann, Zoologie und das neue Bild vom Menschen. Biologische Fragmente zu einer Lehre vom
Menschen, Hamburg 1956, s. 6880.
58 Ju¿ w trakcie rozwoju embrionalno-p³odowego u zwierz¹t kszta³tuj¹ siê mechanizmy zachowañ agonistycznych (instynktownych), które s¹ reakcj¹ na pojawienie siê w pobli¿u innego osobnika.
Do takich zachowañ zalicza siê m.in.: agresjê, ucieczkê, akinezê (pozostawanie w ca³kowitym bezruchu), przyjmowanie postawy gro¿enia lub postawy imponuj¹cej, pozê uleg³oci wobec silniejszego
osobnika czy te¿ czyszczenie cia³a. Systematyczne przedstawienie aktualnej wiedzy na temat powstawania i funkcjonowania fizjologicznych mechanizmów, które le¿¹ u podstaw zachowania siê zwierz¹t
(i ludzi) zob. np. B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy, s. 379406, 424442.
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jego organizmu odbywa siê nie tylko w trakcie embrionalno-p³odowego rozwoju, ale przez jaki czas (blisko kilkanacie miesiêcy) z ogromn¹ intensywnoci¹  zupe³nie niespotykan¹ w wiecie zwierzêcym  trwa równie¿ po narodzeniu. Z regu³y od 9 do 11 miesi¹ca ¿ycia u ludzkiego niemowlêcia kszta³tuj¹
siê np. jednoczenie trzy istotne rysy ludzkiej egzystencji: pos³ugiwanie siê
narzêdziami, specyficzna mowa oraz wyprostowana postawa. Ich pojawienie
siê jest mo¿liwe tylko dziêki temu, ¿e w okrelonym momencie po narodzeniu
odpowiedniej dojrza³oci nabra³a struktura nerwowo-miêniowa ludzkiego organizmu59. W okresie niezdolnoci m³odego cz³owieka do prowadzenia samodzielnego ¿ycia na jego rozwój oprócz czynników dziedziczno-naturalnych
ogromny wp³yw ma tak¿e d¹¿enie do naladowania innych ludzi, co sprawia,
¿e poszczególny cz³owiek zawsze dojrzewa w zastanym kulturowo-spo³ecznym klimacie60.
W odniesieniu do zwierz¹t na przestrzeni ca³ego rozwoju osobniczego
mo¿na te¿ mówiæ o ludzkiej retardacji biologicznej, czyli znacznym zwolnieniu tempa rozwoju danego organizmu. Ujawnia siê ona zw³aszcza wówczas,
gdy zostanie wziêta pod uwagê proporcjonalna d³ugoæ ¿ycia po utracie zdolnoci rozrodczych u zwierz¹t i cz³owieka. Zwierzêta po przekwitniêciu w zasadzie stosunkowo szybko zdychaj¹. Cz³owiek z kolei mo¿e jeszcze d³ugo ¿yæ
aktywnie i owocnie61.
C. Specyficzna struktura ludzkich zachowań

Wyj¹tkowoæ cz³owieka w wiecie organizmów o¿ywionych ujawnia siê
jeszcze wyraniej, ni¿ ma to miejsce w przypadku przedstawionych wy¿ej
dwóch p³aszczyzn: anatomiczno-morfologicznej i ontogenetycznej, w struktu59 Zob. T. Hellbrügge, J.H. von Wimpffen, Pierwsze 365 dni ¿ycia dziecka, t³um. K. Ko³odziej,
Warszawa 1992.
60 Warto podkreliæ, ¿e w kontekcie kulturowo-spo³ecznym cz³owiek nie tylko dojrzewa, przechodz¹c od stanu niesamodzielnoci do wzglêdnej samodzielnoci, ale ca³e jego ¿ycie i rozwój  od
samego pocz¹tku do koñca  s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z kulturowo-spo³ecznymi uwarunkowaniami.
Zob. np. A. Brzeziñska, Spo³eczna psychologia rozwoju, Warszawa 2010.
61 Zwierzêta koñcz¹ ¿ycie stosunkowo szybko po naturalnym utraceniu zdolnoci do rozmna¿ania siê. U najbardziej rozwiniêtych mieræ nastêpuje mniej wiêcej rok po przekwitniêciu (np. szympans,
lew, wilk). Statystycznie wspó³czesne za kobiety maj¹ szansê (w znacznej mierze dziêki odpowiedniej
opiece medyczno-socjalnej) aktywnie i owocnie ¿yæ jeszcze blisko 35 lat, a nawet i wiêcej, po przekwitniêciu, które nastêpuje w wieku ok. 55 lat. Mo¿na na tej podstawie powiedzieæ, ¿e zwierzêta w jakim
sensie ¿yj¹ tylko po to, aby siê rozmna¿aæ. Natomiast sensu ludzkiego ¿ycia nie da siê zredukowaæ
wy³¹cznie do zachowywania biologicznego istnienia gatunku, poniewa¿ u cz³owieka naturalna utrata
zdolnoci do rozmna¿ania siê w zasadzie nie pokrywa siê z koñcem ¿ycia. Graficzne przedstawienie
ludzkiej retardacji rozwojowej na tle retardacji lemurów, makaków, gibonów i szympansów zob. np.
Cechy, które pozwalaj¹ wyró¿niæ cz³owieka jako osobny gatunek (species), http://antopologia.site90.net/
czlowiekgatunek.html (12 VI 2011).
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rze ludzkich zachowañ. O ile we wczeniejszych dwóch obszarach mo¿na
by³oby wskazywaæ, ¿e poszczególne elementy ró¿ni¹ce cz³owieka i zwierzêta
jako jednak do siebie przystaj¹, gdy¿ s¹ tylko ilociowe62, o tyle na p³aszczynie behawioralnej pojawiaj¹ siê ró¿nice, które wyranie nabieraj¹ charakteru jakociowego. W strukturze ludzkich zachowañ pojawiaj¹ siê elementy,
których pró¿no szukaæ w wiecie zwierz¹t63.
Zwierzêce zachowania w poszczególnych sytuacjach nie s¹ ca³kowicie
ró¿ne, ale od pocz¹tku s¹ okrelone w sposób charakterystyczny dla danego
gatunku. Okrelenie to mo¿e byæ ca³kowite (np. u jednokomórkowców a nawet
owadów) lub znaczne (np. u wy¿szych ssaków). Zwierzêta w swoim dzia³aniu
zawsze s¹ uwarunkowane zarówno w³asn¹ jednostkow¹ korzyci¹, jak równie¿
korzyci¹ ca³ego gatunku. Ich reakcje s¹ oparte na wrodzonych schematach,
tzn. zwierzêta zasadniczo wiedz¹, jak w danej sytuacji maj¹ zareagowaæ i co
jest korzystne zarówno dla nich samych, jak i ca³ego gatunku. U wy¿szych
krêgowców zauwa¿alny jest wp³yw czynników niewrodzonych takich, jak:
utrwalanie relacji (np. relacja matkadziecko) oraz ró¿norakie formy uczenia
siê (np. przypadkowe a korzystne zachowania s¹ powtarzane, naladowanie
innych osobników). Im wy¿szy stopieñ rozwoju, tym mniejsza sztywnoæ
zachowañ instynktownych i wiêkszego znaczenia nabieraj¹ procesy uczenia
siê. Jednak zachowania, których zwierzêta ucz¹ siê naj³atwiej, s¹ w znacznej
mierze determinowane przez instynkty w³aciwe danemu gatunkowi. Oznacza
to, ¿e ka¿de zwierzê w swoim dzia³aniu przejawia swoist¹ kombinacjê zacho62 Np. ró¿nica w d³ugoci trwania ci¹¿y u cz³owieka i poszczególnych zwierz¹t czy te¿ kszta³t
i budowa ich szkieletu w gruncie rzeczy s¹ ró¿nicami ilociowymi, poniewa¿ dadz¹ siê w jaki sposób
zmierzyæ i liczbowo wyraziæ.
63 Przeprowadzone w ostatnich dekadach badania w ramach biologicznych nauk behawioralnych
(m.in. w psychologii porównawczej, ekologii behawioralnej i psychologii ewolucyjnej), pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e miêdzy zachowaniami cz³owieka i zwierz¹t, w szczególnoci ma³p cz³ekokszta³tnych,
oprócz wyranych jakociowych ró¿nic istniej¹ równie¿ pewne homologie  np.: 1) ludzka ciekawoæ,
która le¿y u fundamentów powstania nauki, wydaje siê byæ pokrewna zwierzêcemu popêdowi badawczemu; 2) ludzka sk³onnoæ do prowadzenia wojen jako odpowiada zwierzêcej agresywnoci; 3) zarówno cz³owiek, jak i zwierzê czuje siê i zachowuje bardziej pewnie w rodowisku lepiej sobie znanym;
4) cz³owiek przywi¹zuje siê do miejsc, zw³aszcza domu rodzinnego, natomiast wiele sporód zwierz¹t
ma sta³e miejsce zamieszkania; 5) cz³owiek i wy¿sze zwierzêta s¹ istotami hierarchicznymi, tzn. ranga
danego osobnika w grupie zwykle ronie z wiekiem i bywa jako wyra¿ana, np. poprzez proporcjonalny
dystans osobisty. Niew¹tpliwe istnienie owej homologii oznacza to, ¿e wiele sporód ludzkich zachowañ
wydaje siê mieæ jakociowe odpowiedniki w wiecie zwierzêcym. Wysuwa siê na tej podstawie hipotezê, ¿e owe jakociowe ró¿nice miêdzy cz³owiekiem a zwierzêtami nale¿y traktowaæ jako emergentyczne
(od emergencji) skoki na tle ci¹g³oci. Innymi s³owy s¹dzi siê, ¿e podczas wzrostu poziomu organizacji prostszych elementów  charakterystycznych dla wiata zwierzêcego  wynurzy³y siê nowe jakoci,
które s¹ w³aciwe ludzkiemu dzia³ania, a nie s¹ ju¿ zauwa¿alne wród zwierz¹t. Wiêcej na ten temat
zob. np. J.A. Chmurzyñski, Etopsychiczne granice miêdzy zwierzêtami a cz³owiekiem, w: G. Bugajak,
J. Tomczyk (red.), Kontrowersje, s. 2742.
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wañ wyuczonych i wrodzonych. Przy czym od tych ostatnich nigdy nie jest
w stanie siê uwolniæ64.
Ludzkie zachowania okrelaj¹ inne przymioty. Zachowanie cz³owieka
jest bardziej uwarunkowane uczeniem siê na podstawie tradycji i w³asnego
rozumienia siê ni¿ sztywnymi instynktami (jak ma to miejsce u zwierz¹t), które
w ludzk¹ biologiê s¹ wpisane65. Poszczególne dzia³ania i instynkty cz³owieka
s¹ ze sob¹ cile powi¹zane i mog¹ siê wzajemnie modyfikowaæ, tzn. te same
zachowania, odmiennie ni¿ u zwierz¹t, u ludzi mog¹ mieæ inn¹ przyczynê
i inny cel66, a tak¿e te same potrzeby (popêdy) cz³owiek, inaczej ni¿ zwierzêta,
mo¿e wiadomie zaspokajaæ w ca³kowicie odmienny sposób67. Równie¿ aktywnoæ seksualna cz³owieka jest w znacznie mniejszym stopniu ni¿ wród
zwierz¹t zale¿na od rytmów rui68. W mniej lub bardziej atematycznym dzia³a64 Szerokie omówienie tej problematyki zob. np. T. Kaleta, Zachowanie siê zwierz¹t. Zarys
problematyki, Warszawa 2007.
65 Najlepiej to widaæ na przyk³adzie od¿ywiania siê cz³owieka. Jedna z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb, potrzeba od¿ywiania siê (nierozerwanie zwi¹zana z instynktem samozachowawczym) mo¿e byæ i faktycznie jest zaspokajana przez ludzi w ró¿ny sposób. Przyk³adowo w jednych
kulturach ludzie zwyczajowo jedz¹ dane pokarmy (np. wieprzowina jest jednym z podstawowych rodzajów miês, które spo¿ywaj¹ Polacy), a w innych ich zupe³nie nie spo¿ywaj¹ (np. ¯ydzi i muzu³manie
w ogóle nie jedz¹ wieprzowiny), i to nie z tego powodu, ¿e nie s¹ smaczne czy te¿ s¹ niezdrowe, ale
z uwagi np. na tradycjê narodow¹ b¹d przepisy religijne (jak to ma miejsce np. w przypadku ¯ydów
i muzu³manów), która na owe pokarmy nak³ada swoiste tabu. Na powszechne uwarunkowanie ludzkiego
zachowania bardziej czynnikami kulturowymi ni¿ instynktowymi zdaje siê wskazywaæ m.in. fakt, ¿e
zjawisko tzw. tabu pokarmowego jest bardzo typowym fenomenem ludzkiego wiata. Omówienie tego
zjawiska i ró¿nych jego postaci zob. np. S. Wilke, Die verspeiste Esskultur. Nahrung und Nahrungstabus, Marburg 2005.
66 Np. dany cz³owiek spo¿ywaj¹c posi³ek raz mo¿e czyniæ to tylko i wy³¹cznie w celu zaspokojenia g³odu, innym razem mo¿e kierowaæ siê chêci¹ odczucia niezwyk³ej przyjemnoci ze skosztowania
kulinarnie wykwintnej potrawy, a jeszcze innym razem jedzenie mo¿e byæ jedynie dodatkiem do rodzinnego czy te¿ towarzyskiego spotkania, których zasadniczym celem nie tyle jest spo¿ycie posi³ku, co
nawi¹zanie lub pog³êbienie miêdzyludzkich relacji. Zob. np. Gdy jedzenie przestaje byæ tylko pokarmem.
Z psychoterapeutk¹ Renat¹ Procak rozmawia Aneta Barta, http://www.plasterek.pl/GdyJedzeniePrzestajeByc.html (14 VI 2011).
67 Dobrym przyk³adem jest naturalna ludzka d¹¿noæ do bycia matk¹ lub ojcem. D¹¿noæ ta
zwykle jest zrealizowana w postaci naturalnego macierzyñstwa lub ojcostwa, kiedy to ludzie rodz¹
i wychowuj¹ potomstwo. W szczególnych sytuacjach mo¿e te¿ byæ jednak zrealizowana w postaci tzw.
duchowego macierzyñstwa lub ojcostwa, gdy np. odpowiednio kobieta (np. siostra zakonna) lub mê¿czyzna (np. kap³an) wiadomie kszta³tuje samego siebie w taki sposób, aby staæ siê dla innych ludzi
kim na wzór matki b¹d ojca. Zob. np. G. Bunge, Ojcostwo duchowe. Chrzecijañska gnoza u Ewagriusza z Pontu, t³um. A. Jastrzêbski, A. Ziernicki, Kraków 2009.
68 Aktywnoæ seksualn¹ cz³owiek mo¿e zasadniczo podejmowaæ w dowolnym momencie i czasie. Ludzkie ¿ycie seksualne nie jest tak bardzo, jak zwierzêce, uzale¿nione od cyklów wystêpowania
okresów p³odnoci i bezp³odnoci. Seks w przypadku cz³owieka jest nie tylko zachowaniem o charakterze reprodukcyjnym, ale równie¿  a nawet przede wszystkim  s³u¿y pog³êbianiu wiêzi i okazywaniu
sobie przez partnerów wzajemnej mi³oci. Zob. np. Seks dzikich zwierz¹t. Z dr. Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem warszawskiego zoo, rozmawia Wojciech Staszewski, http://wyborcza.pl/
1,75480,9086329,Seks_dzikich_zwierzat.html?as=1(2-6)&startsz=x (14 VI 2011); K. Knotz, Akt ma³¿eñski. Szansa spotkania z Bogiem i wspó³ma³¿onkiem, Kraków 2001.
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niu cz³owieka pojawia siê ponadto miejsce na refleksjê i woln¹ decyzjê, co
oznacza, ¿e cz³owiek  w odró¿nieniu od zwierz¹t  mo¿e ca³kowicie oderwaæ
siê od nadrzêdnych celów istot ¿ywych, którymi s¹ zachowanie ¿ycia69 i zrodzenie potomstwa70. I w koñcu cz³owiek napotkane przedmioty nie tylko odczuwa, ale tak¿e je rozumie i respektuje. Ta ludzka zdolnoæ  niezauwa¿alna
w wiecie zwierzêcym  umo¿liwia cz³owiekowi tworzenie kultury, a w szczególnoci nauki (tzn. poszukiwania prawdy dla niej samej) oraz etyki (czyli
krytycznej refleksji nad moralnoci¹)71.
Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych powy¿ej analiz nale¿y uznaæ, ¿e pozycja cz³owieka w wiecie przyrody jest osobliwa. Cz³owiek, rozpatrywany jako
cia³o, przynale¿y do wiata, na którego ca³oæ sk³ada siê zarówno przyroda
nieo¿ywiona, jak i o¿ywiona. Z uwagi na to, ¿e ludzkie cia³o jako pewna
ca³oæ wykazuje cechy organizmu, cz³owieka nale¿y umieciæ w ramach
przyrody o¿ywionej, na któr¹ sk³adaj¹ siê organizmy rolinne i zwierzêce.
I w koñcu, cz³owiek jako organizm ma wprawdzie wiele w³aciwoci charak69 Doskona³ym przyk³adem mog¹ byæ strajki g³odowe czy te¿ wiadoma mieræ g³odowa traktowane jako forma protestu przeciwko czemu b¹d rodek wymuszania na kim okrelonego dzia³ania.
Tego typu formy walki wydaj¹ siê byæ specyficznie ludzkie i zupe³nie niezauwa¿alne u zwierz¹t. Mo¿na
by je okreliæ jako bierny opór, czyli sprzeciw bez u¿ywania si³y fizycznej i wiêkszej aktywnoci. Za
twórcê idei biernego oporu uznaje siê Mahatmê Gandhiego (18691948), który wzywa³ swoich rodaków, aby w ten sposób przeciwstawiali siê brytyjskim w³adzom kolonialnym w Indiach. Zob. B. Mrozek
(pseud. J. Warda), Mahatma Gandhi. Przywódca Indii, Warszawa 1968.
70 Np. wiadomy wybór ¿ycia w celibacie w tym celu, aby móc siê lepiej zaopiekowaæ chorymi
rodzicami lub rodzeñstwem b¹d te¿ ca³kowicie powiêciæ siê pracy na rzecz dobra innych ludzi. Zob.
np. W. Fija³kowski, Rozwa¿ania o celibacie, W drodze 12 (1995), s. 7680.
71 Takiej kultury jak ludzka inne gatunki nie stworzy³y (a przynajmniej dot¹d tego nie uda³o siê
zaobserwowaæ), w szczególnoci jeli chodzi o wytwory kultury materialnej, naukê czy te¿ etykê.
Chocia¿ niektóre zwierzêta fizycznie s¹ zdolne do tworzenia czego na wzór ludzkich wytworów kulturowych (np. ma³py, jeli zostan¹ zachêcone przez cz³owieka, s¹ w stanie namalowaæ obraz), to jednak
zwyczajowo nie czyni¹ tego na wolnoci i w naturalnym swoim rodowisku. W wiecie zwierzêcym
mo¿na zauwa¿yæ jedynie pewne elementy, które jaki sposób przypominaj¹ ludzk¹ kulturê. Nale¿¹ do
nich m.in. rytua³y (zalotów, polowañ i poddawania siê) oraz zachowania spo³eczne (respektowanie
hierarchii, podzia³ obowi¹zków, grupowa opieka nad m³odymi). Zwierzêta s¹ te¿ zdolne do pewnych
zachowañ o zacz¹tkowym charakterze nauko-twórczym, np. wy¿sze zwierzêta ucz¹ swoje m³ode odpowiednich zachowañ w okrelonych sytuacjach (takich, jak polowanie, ucieczka), oraz moralnym, np.
mog¹ siê od cz³owieka nauczyæ tego, co dobre a co z³e, czy te¿ bardziej troszczyæ siê o osobniki ze sob¹
spokrewnione ni¿ zupe³nie obce. Trudno jednak¿e mówiæ o istnieniu w wiecie zwierzêcym czego, co
choæ w jakim minimalnym stopniu jakociowo odpowiada³oby ludzkiej kulturze, a zw³aszcza nauce
i etyce jako takim. Zwierzêta zdaj¹ siê bowiem nie posiadaæ zdolnoci do wyra¿ania, obiektywizowania
i symbolizowania w³asnych prze¿yæ. Zob. np. H. Drewniak, Ró¿nice miêdzy cz³owiekiem a zwierzêtami
w odbiorze znaków i symboli, w: G. Bugajak, J. Tomczyk (red.), Kontrowersje, s. 4352.
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terystycznych dla wiata zwierzêcego, a zw³aszcza dla ma³p cz³ekokszta³tnych
(gibonów, orangutanów, goryli i szympansów), to jednak zajmuje w tym¿e
wiecie wyj¹tkowe miejsce. Wskazuje na to przede wszystkim specyficzna
struktura ludzkich zachowañ. S¹ w niej obecne okrelone elementy, które zdaj¹
siê nie mieæ swojego zwierzêcego odpowiednika. Mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owiek zarówno nale¿y do wiata zwierz¹t, jak i w jakim sensie wykracza poza
ten wiat, tzn. jest w nim gatunkiem wyj¹tkowym, poniewa¿ wydaje siê byæ
jedynym organizmem, który potrafi ca³kowicie zapanowaæ nad sw¹ zwierzêc¹ natur¹.
Powy¿sze spostrze¿enie mo¿e budziæ zdumienie, poniewa¿ cz³owiek sam
dla siebie staje siê problemem. By na ów problem zadowalaj¹co odpowiedzieæ,
trzeba zmierzyæ siê z pytaniami typu: dlaczego cz³owiek zachowuje siê inaczej? Jak jest to mo¿liwe, aby tylko jeden gatunek zwierz¹t  cz³owiek  ze
wzglêdu na swoje niektóre zdolnoci radykalnie (jakociowo) ró¿ni³ siê od
ca³ego wiata zwierz¹t? Czy owa osobliwoæ cz³owieka jest rzeczywistym paradoksem, czy te¿ mo¿e jest to tylko paradoks pozorny?
Wydaje siê, ¿e nauki przyrodnicze, w szczególnoci biologiczne, przy tak
postawionych pytaniach dochodz¹ do pewnej granicy, której nie s¹ w stanie
przekroczyæ. W obszarze przyrodoznawstwa mo¿na tylko stwierdziæ, ¿e cz³owiek jest zwierzêciem osobliwym. Chc¹c za wyjaniæ, dlaczego cz³owiek jest
zanurzony w wiat przyrody i jednoczenie nie do koñca do niego pasuje,
nale¿y przejæ na p³aszczyznê filozoficzn¹.

THE STATUS OF THE MAN IN THE NATURE
– THE PECULIAR ANIMAL
(SUMMARY)

The question: who is the man? seems to be the very important philosophical problem. This
question focuses many different problems of the philosophy. Recently we have another form of
this question: is the man only an animal? The development and results of the biology lead us to the
statement  the man is the only one of many elements of the nature, wholly connected with the
world. The analysis of the human way of being presents us, that the man is really the part of the
nature, but he has the special status in the world. On the one hand he has many features with dead
and living nature, especially with the apes. On the other hand the man has the certain attributes and
abilities, which have no equivalent in the world of plants and animals. We can say the man belongs
to the nature and he steps over it. He is a very peculiar species because he can control his animal
nature.
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DIE STELLUNG DES MENSCHEN IN DER NATUR
– EIN BESONDERES TIER
(ZUSAMMENFASSUNG)

Eine der philosophischen Schlüsselprobleme scheint die Frage zu sein, wer der Mensch sei.
Wie in einer Linse werden hierin alle anderen Fragen der Philosophie gebündelt. In letzten Jahrzehnten wird dieser Frage ein wenig anders formuliert, nämlich: Ist er Mensch nur ein Tier? Die
gewaltige Entwicklung der biologischen Wissenschaften sowie das dadurch erworbene Wissen
führen dazu, dass der Mensch immer mehr als eines der Elemente der Naturwelt gesehen wird,
ganz in dieser Welt aufgehend und integral mit ihr verbunden. Die Analyse der menschlichen
Lebensweise zeigt jedoch, dass obwohl der Mensch tatsächlich zur Naturwelt gehört, darin jedoch
eine besondere Stellung einnimmt. Auf der einen Seite verbindet ihn viel mit der unbelebten Natur,
aber auch mit allen belebten Organismen und letztendlich mit den Tieren, besonders mit den
Primaten. Auf der anderen Seite besitzt er jedoch besondere Fähigkeiten, die keine Entsprechung
in der Tierwelt zu haben scheinen. Man kann sagen, dass der Mensch sowohl zur Naturwelt gehört,
als auch sie im gewissen Sinne überschreitet. Zweifelsohne ist er darin eine besondere Art, denn er
scheint der einzige Organismus zu sein, der zur Beherrschung seiner tierischen Natur fähig ist.
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Wprowadzenie

Mo¿na powiedzieæ, ¿e £k 1-2 (Ewangelia dzieciêctwa Jezusa) prezentuje
 w pewnym sensie  obraz struktury spo³ecznej staro¿ytnego wiata ródziemnomorskiego. Autor trzeciej Ewangelii w £k 1-2 usi³uje przedstawiæ wymiary spo³eczne tekstów i kontekstów w nich zawartych. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e
w przedstawionych modelach (w wymiarze ca³ej relacji ewangelicznej £k
 a wiêc tak¿e w £k 1-2), s¹ i te dotycz¹ce g³ównych wartoci czci i hañby,
maj¹ z natury charakter spo³eczno-religijno-naukowy i powinny byæ zinterpretowane w taki sposób, aby wyjaniæ sposoby oceniania przez czytelnika ró¿nic
kulturowych, jak równie¿ szczególne spo³eczno-religijne i kulturowe cechy
odbiorców £ukasza.
S¹dzimy, ¿e owe sposoby oceniania przez czytelnika £k 1-2 ró¿nic kulturowych, jak równie¿ szczególne spo³eczno-religijne i kulturowe cechy odbiorców w. £ukasza, definiuj¹ czêæ z nich jako pozytywn¹ wartoæ cz³owieka
w jego w³asnych oczach i oczach jego grupy spo³eczno-religijnej. Czêæ mo¿e
byæ przypisana lub nabyta. Pierwsza z nich przynale¿y jednostce ze wzglêdu
na czynniki znajduj¹ce siê poza jego kontrol¹, np. pochodzenie rodzinne, rasa,
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wiek, p³eæ. Czêæ nabyta natomiast wynika z wysi³ku jednostki, by poprawiæ
swoj¹ pozycjê w danym systemie spo³eczno-religijnym czêsto kosztem innych,
np. poprzez osi¹gniêcia edukacyjne lub zawodowe albo przez wysi³ki bardziej
bezporednie  podwa¿anie pozycji innych, w pewnego rodzaju spo³eczno-religijnej rywalizacji. Choæ ich model jest o wiele bardziej rozwiniêty, takie
krótkie naszkicowanie jego zarysów wystarczy, by wprowadziæ tutaj nasz temat, tzn. zastosowanie powy¿ej przedstawionego modelu do £ukaszowego obrazu Maryi (£k 1-2)1.
Ewangelia wed³ug w. £ukasza rozpoczyna siê od szkicu zaszczytów
przypisanych Jezusowi ze wzglêdu na jego królewskich krewnych. I tak w.
Józef pochodzi z czcigodnej rodziny, powo³uj¹cej siê na Dawida jako przodka
(£k 1,27; 2,4). Poniewa¿ rodziny kap³añskie ciesz¹ siê honorowymi przywilejami i poniewa¿ Maryja jest krewn¹ córki Aarona (£k 1,5.36), dlatego uznaæ
wypada, ¿e Maryja cieszy siê zaszczytnymi przywilejami linii kap³añskiej.
Dane biblijne wskazuj¹ na przywilej, ¿e sama Maryja nale¿y do rodziny kap³añskiej. Mo¿na w podsumowaniu powy¿szych dywagacji wskazaæ (komentuj¹c czystoæ Jezusa), ¿e skoro ludzi mo¿na rozmieciæ na pewnego rodzaju
mapie, to fakt, gdzie umiecimy Jezusa, ma znaczenie. Maryja by³a spokrewniona z rodem kap³añskim, tak jak Zachariasz nale¿a³ do zmiany Abiasza (£k 1,5),
a El¿bieta by³a jedn¹ z córek Aarona (£k 1,5). Oboje byli sprawiedliwi wobec
Boga, postêpuj¹c nienagannie wed³ug wszystkich przykazañ i ustaw Pañskich
(£k 1,6). Byli oni spokrewnieni z Maryj¹, Matk¹ Jezusa, co oznacza³o, ¿e
i Ona mia³a powi¹zania z rodem kap³añskim. Jego Opiekun pochodzi³ z domu
Dawidowego (£k 1,27; 2,4; 3,23.31-32). A zatem Jezus nale¿a³ do dwóch
najwiêtszych linii rodzinnych w Izraelu, kap³añskiej i królewskiej.
Wydaje siê, ¿e trzeci ewangelista wiernie odzwierciedli³ wzorce kulturowe swojego wiata, przedstawiaj¹c Maryjê jako osobê o czcigodnych prawach.
Relacje natchnione Ewangelisty w £k 1-2 zawieraj¹ w sobie równie¿ potencja³
kszta³towania wiata kulturowego. Przekaz ewangeliczny  £k 1-2  wprowadza odbiorców jakby w nowy wiat. Ma to na celu potwierdzenie b¹d podwa¿enie tego, co odbiorcy w sposób naturalny domniemali, lub do czego doszli
drog¹ analizy mylowej. Mówi¹c ogólniej, ewangeliczna relacja (£k 1-2) nie
mo¿e byæ jedynie traktowana jako narzêdzie komunikacji2 .
W takiej sytuacji mo¿na przyj¹æ, ¿e kontekst odczytywania £k 1-2 (i ca³ej
trzeciej ewangelii synoptycznej), nie jest to wystarczaj¹co jasny, czy Ewangelista pisa³ w zgodzie (lub wbrew) z kulturowymi za³o¿eniami dotycz¹cymi
1
2

Por. J. Saymour, A. Smith, Macmillan Dictionary of Anthropology, t. II, London 1986, s. 267.
Por. U. Eco, Semiotics and the Philosophy of Lnaguage, Bloomington 1984, s. 25. Tak¿e:
A.A. Tolbert, Sowing the Gospel: Marks world in Literary-Historical Perspective, Minneapolis 1989,
s. 303304.
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(w tym przypadku), definicji statusu w danym systemie spo³eczno-religijnym.
Zwrócenie uwagi szczególnie na przestawienie Maryi w narracji narodzenia
u £ukasza potwierdzi oba te przekonania przez wykazanie:
 wyj¹tkowego zainteresowania w. £ukasza zagadnieniami statusu spo³ecznego i czci w pocz¹tkowych rozdzia³ach (szczególnie £k 1-2);
 szczególnego znaczenia obrazu Maryi w tym¿e kontekcie.
Postaramy siê obecnie wykazaæ, ¿e w. £ukasz w rzeczywistoci nie zajmuje siê przypisan¹ czci¹ Maryi, a w zasadzie przyjmuje strategiê narracyjn¹,
która wyklucza taki akcent. Dla w. £ukasza Maryja nie ma ¿adnych podstaw
do uzyskania pozytywnej wartoci spo³ecznej, a co wiêcej, ju¿ na pocz¹tku
opowiadania z góry zrzeka siê swoich przysz³ych praw do czcigodnego statusu
nale¿nego jej, gdy polubi potomka Dawida. Wiêksze znaczenie ma tutaj status
przyznany Maryi przez samego Boga (tzn. nie przypisany Jej drog¹ zwyczajow¹
i nie nabyty przez Ni¹), czego ostatecznym wyrazem jest Jej uznanie siê za
S³u¿ebnicê w Bo¿ej Rodzinie. Przedstawiona w ten sposób Maryja stanowi radykaln¹ krytykê normalnych, okrelonych kulturowo rodków spo³ecznej stratyfikacji w wiecie ródziemnomorskim, oraz jest zwiastunk¹ przysz³ego akcentu
postawionego na przywilej wynikaj¹cy ze zbawienia, który pojawia siê w narracji w. £ukasza. W zasadzie, poniewa¿ nasz punkt odniesienia jest narracyjny,
bêdziemy pod¹¿aæ zgodnie z sekwencj¹ opisu w. £ukasza, odstêpuj¹c od niego tylko w celu odniesienia siê do potwierdzaj¹cego materia³u gdzie indziej3.
2. Maryja – Dziewica z Galilei

Po przedstawieniu Zachariasza i El¿biety oraz relacji ze zwiastowania
Zachariaszowi, a tak¿e reakcji El¿biety na fakt jej poczêcia, w. £ukasz skupia
swoj¹ redakcyjn¹ uwagê na dziewicy Maryi z Galilei: W szóstym miesi¹cu
pos³a³ Bóg anio³a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy polubionej mê¿owi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy by³o na
imiê Maryja (£k 1,26-27).
Przedstawiaj¹c uprzednio Zachariasza i El¿bietê (£k 1,5-6), Ewangelista
powiêci³ znaczn¹ uwagê zagadnieniom ich statusu spo³eczno-religijnego.
W swojej pracy redakcyjnej, autor trzeciej ewangelii szczególnie pos³u¿y³ siê
takimi rodkami literackimi, jak powtórzenia i skojarzenia. Mia³o to ukazaæ
i w sposób szczególny wyeksponowaæ ten¿e status spo³eczno-religijny: ich
czystoæ i sprawiedliwoæ. Nie by³o ³atwym zabiegiem redakcyjnym, ale nie3

Por. J.A. Fitzmyer, Mary in Lucan Salvation History, Luke the Theologian: Aspects of His
Teaching, New York 1989, s. 5785.
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zbêdnym scharakteryzowanie ich: jako potomstwo Aarona, które nosi na sobie
przywilej i zaszczyt kap³añstwa4 .
Wysoki status spo³eczno-religijny, którym cieszyli siê kap³ani wynika³
z ich dziedzicznej czystoci i powo³ania:
 boskiego usankcjonowania ich istotnej roli w kulcie wi¹tynnym i sprawowanej tam pos³udze ofiarniczej5;
 ich kap³añstwo by³o dziedziczne, a Zachariasz do swojej linii genealogicznej
wywodz¹cej siê od Aarona dodaje dodatkow¹ kwalifikacjê  ma³¿eñstwo
z córk¹ Aarona6. Nie wynika³o to z ograniczeñ kastowych. Córki kap³anów,
takie jak El¿bieta, obowi¹zywa³y niewielkie ograniczenia w kwestii ma³¿eñstwa; kap³ani zmuszeni byli poddawaæ siê surowszym zakazom, ale z pewnoci¹ mogli ¿eniæ siê z Izraelitkami (tzn. z córkami niekap³anów)7.
W innych miejscach, w. £ukasz wykazuje swoje upodobanie redakcyjne
do krótkich charakterystyk osobowych8, na co wskazuje chocia¿by £k 1,6.
Ewangelista czyni tak, aby uzupe³niæ wed³ug jego relacji portret kap³añskiej
pary, doskona³oæ9.
Zainteresowanie w. £ukasza statusem spo³eczno-religijnym tych dwóch
postaci wi¹¿e siê ze sposobem, w jaki naszkicowa³ sprawozdanie ze zwiastowania i reakcji Zachariasza. Spotykamy go w spo³eczno-religijnym centrum ¿ydowskiego wiata, sprawuj¹cego swoje obowi¹zki w jerozolimskiej wi¹tyni10.
4 Por. D.B. Gowler, Characterisation in Luke: A Socio-Narratiological Approach, BTB 19
(1989), s. 5462.
5 Por. Wj 28-29; Kp³ 8-10.
6 Por. Wj 28,1; 29,9; Lb 18.
7 Por. E. Schauer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, Edinburgh 1979,
s. 240243: kwesti¹ zasadnicz¹ by³o genealogiczne zachowanie czystoci i godnoci kap³añstwa, poniewa¿ mêski potomek dziedziczy³ urz¹d kap³añski po swoim ojcu, pod warunkiem, ¿e status matki by³
wystarczaj¹cy; w omawianym przypadku pochodzenie kap³añskie, czystoæ, bêd¹ce miar¹ statusu spo³eczno-religijnego w Izraelu, zosta³y w wyrany sposób zachowane bez ich naruszenia.
8 Ca³ego dwudzie³a w. £ukasza (£k-Dz); por. np. £k 2,25.36-37; 23,50-51; Dz 10,1-2.
9 w. £ukasz w sposób szczególny podkrela ich moraln¹ doskona³oæ. Charakterystyka El¿biety i Zachariasza, dokonana przez w. £ukasza, zachêca nas do skojarzenia tej pary z Abrahamem i Sar¹
(por. np. Rdz 11,30;15,6;17,1.17;18,11-12), co stanowi istotny przyczynek do ich pozytywnej oceny.
Ponadto wed³ug £k 1,7 dowiadujemy siê, ¿e Zachariasz i El¿bieta byli w podesz³ych latach ¿ycia. Jest to
cenne wskazanie Ewangelisty, ze wzglêdu na powszechnie panuj¹ce wówczas przekonanie  w kulturze
ich spo³eczeñstwa, ¿e szacunek, szczególny respekt i czeæ przychodzi z wiekiem.
10 Takie znaczenie wi¹tyni znajdziesz w: D.M. Knipe, The Temple in Image and Reality, Temple
and Society, Winona Lake 1988, s. 105128; Zachariasz zosta³ wybrany przez Boga  Jahwe, do
szczególnego zaszczytu wejcia do Miejsca wiêtego, które ju¿ samo w siebie by³o miejscem szczególnej czci. W odniesieniu do El¿biety nale¿y zauwa¿yæ, ¿e po poczêciu dziecka, jej relacja z Bogiem,
koncentruje siê wokó³ konsekwencji jej stanu w jej zwi¹zkach ze spo³ecznoci¹ (£k 1,25). Tak jak
w pismach izraelskich, w których silnie zakorzeniona jest myl, ¿e Bóg sprawuje w³adzê nad ³onem
niewiasty, tak tutaj urodzenie dziecka rozumiane jest jako objaw Bo¿ego b³ogos³awieñstwa (por. np. Rdz
16,4; 29,32; 30,1.22-23), a st¹d tak¿e jako oznaka statusu spo³eczno-religijnego. Jej prawo do szczególnej czci, opisane w £k 1,5-7, zosta³o niejako podwa¿one przez bezp³odnoæ. Dlatego Bo¿a ingerencja
zosta³a odczytana przez El¿bietê jako pozbycie siê piêtna hañby i osi¹gniêcie apogeum czci.
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Taki sposób redakcji relacji o zwiastowaniu Zachariaszowi w wi¹tyni jerozolimskiej, narodzin Jana Chrzciciela, ukazuje, ¿e w. £ukasz mo¿e byæ uwa¿any
za osobê, dla której wiat kultury ródziemnomorskiej zorientowany na zagadnienia czci i hañby, w ¿yciu spo³eczno-religijnym  nie jest obcy. W dalszej
kolejnoci  wed³ug relacji £k 1-2  Ewangelista w sposób szczególnie wyrazisty zaznaczy³ te kulturowe wartoci, na pocz¹tku swojej relacji z narodzenia
Jezusa. Tam¿e, w. Józef, który rzadko pojawia siê w £ukaszowej opowieci
o narodzeniu i nie odgrywa prawie ¿adnej aktywnej roli, zosta³ scharakteryzowany za pomoc¹ godnych pozazdroszczenia praw  wynikaj¹cych z jego rodowego pochodzenia (£k 1,26).
W taki oto sposób w. £ukasz przedstawia (w £k 1-2) postaci El¿biety,
Zachariasza i Józefa, a co z Maryj¹? W tym miejscu mo¿na zapytaæ, jak jest
w przypadku prezentacji statusu spo³eczno-religijnego Maryi? Poszukuj¹c odpowiedzi na powy¿ej przedstawion¹ kwestiê, najpierw musimy podejæ ze
szczególn¹ uwag¹ zmiany miejsca, w którym dokonuje siê prezentacja Maryi. Okolicznoci miejsca s¹ zupe³nie odmienne, bowiem przy przedstawieniu Maryi przenosimy siê z Miejsca wiêtego, centrum ¿ydowskiego wiata  Jerozolimy, do stosunkowo ma³o znanego miasta, w regionie na tyle
odleg³ym i mieszanym rasowo, ¿e mo¿na go nazwaæ Galile¹ pogan (1Mch
5,15). Poza tym to, co wiemy o Maryi, mo¿emy tylko sprowadziæ do okrelenia Jej statusu spo³eczno-religijnego jako Dziewicy polubionej Józefowi.
Fakt, ¿e zwrot Dziewica przedstawia Maryjê jako niewiastê w wieku pozwalaj¹cym jej na zam¹¿pójcie11.
Zawarcie ma³¿eñstwa zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wymaga³o:
 sformu³owania ma³¿eñskiego aktu prawnego;
 przekazania tzw. ma³¿eñskiego wiana panu m³odemu;
 dope³nienia ma³¿eñstwa poprzez akt wspó³¿ycia p³ciowego.
Przedstawiony w £k 1-2 status spo³eczno-religijny Maryi, szczególnie
ukazanie w nim rodowodowe pochodzenie Maryi, stanowi¹ ostry kontrast
z £ukaszow¹ charakterystyk¹ Maryi. Przedstawiona zosta³a Ona jako m³oda
Dziewczyna, przed okresem lub w trakcie okresu dziewczêcego dojrzewania.
11 Por. G. J. Wenham, Betulah  A Girl of Marriageable Age, VT 22 (1972), s. 326348; por.
równie¿: B. Rawson, The Roman Family. The Family in Ancient Rome, New Perspectives, Ithaca,
NY 1986, s. 157.21: Zgodnie ze wspó³czesnym prawem rzymskim, najni¿szy wiek pozwalaj¹cy na
zawarcie ma³¿eñstwa wynosi³ dla dziewcz¹t 12 lat (dla ch³opców 14), a najni¿szy wiek pozwalaj¹cy na
zarêczyny 10 lat. Praktyka ¿ydowska by³a podobna, i tak ma³¿eñstwo w przypadku kobiety mia³o
zwykle miejsce zanim osi¹gnê³a ona 12 i pó³ roku. By³o to korzystne dla jej mê¿a, który w ten sposób
móg³ korzystaæ z jej us³ug przez d³u¿szy okres czasu, ale tak¿e mia³o znaczenie dla ojca. Mówi¹c
praktycznie, ³atwiej by³o mu zagwarantowaæ czystoæ córki (tzn. dziewictwo) i zabezpieczyæ swój
honor, gdy uda³o mu siê wydaæ j¹ za m¹¿, zanim jeszcze osi¹gnê³a dojrza³oæ.
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Jej pochodzenie, w sensie usytuowania geograficznego, jest ukazane przez
w. £ukasza jako wywodz¹ca siê z ma³o znacz¹cego miasta w rasowo mieszanym regionie. Józef jest synem Dawida, ale Maryja jeszcze nie zosta³a w³¹czona do Jego domu i dlatego nie ma prawa do Jego odziedziczonego statusu
spo³eczno-religijnego12. Nastêpuj¹ca dalej charakterystyka Maryi jako krewnej
El¿biety w £k 1,36 w ¿aden sposób nie odmienia tego obrazu13.

3. Maryja jako łaską Bożą obdarzona Służebnica Pańska

W perykopie przedstawiaj¹cej scenê zwiastowania, ju¿ na pocz¹tku wymiany zdañ Maryi z Archanio³em Gabrielem (£k 1,26-27), dostrzegamy kontynuacjê rozwoju myli redakcyjnej w. £ukasza, co do Jej statusu spo³eczno-religijnego. S³owa pozdrowienia Gabriela i obwieszczenie uprzywilejowanego
statusu spo³eczno-religijnego Maryi (£k 1,28) oraz ponowne zapewnienie
o Bo¿ej przychylnoci (£k 1,30) stanowi¹ dla Niej umocnienie do wyzbycia
siê wszelkiego zak³opotania i niepewnoci (£k 1,29).
Pocz¹tkowe s³owa Archanio³a Gabriela, cai/re( kecaritwme,nh( powi¹zane
s¹ przez aliteracjê, oraz przez po³¹czenie dwóch motywów przeplataj¹cych siê
w Ewangelii:
 Bóg ³askawie dzia³a;
 ludzie (w odpowiedni sposób) reaguj¹ z radoci¹ i chwa³¹14.
12 Por. R. Loewe, The Position of Women in Judaism, London 1966, s. 2223: Wczeniejsze
praktyki, wyranie nie odró¿nia³y zarêczyn od zawarcia ma³¿eñstwa. Jednak¿e przed I w. p. n. Chr.,
up³yw czasu miêdzy jednym a drugim wynosi³ zwykle dwanacie miesiêcy. Dlatego akt zarêczyn
i wiano by³y wymieniane w chwili zarêczyn, po czym panna m³oda i pan m³ody byli prawnie po³¹czeni
wêz³em ma³¿eñskim. W okresie zarêczyn, do chwili seksualnej konsumacji ma³¿eñstwa przez zarêczon¹
parê, córka pozostawa³a w domu swojego ojca, pod jego kontrol¹. Nie wspomina siê Rodziny Maryi.
W zasadzie Maryja nie zostaje przedstawiona w ¿aden sposób, który by J¹ rekomendowa³ jako osobê
szczególnie godn¹ szacunku albo czci. W wietle szczególnej uwagi, jak¹ Ewangelista przyk³ada w £k 1-2
do wprowadzenia i prezentacji kobiet i mê¿czyzn, jako osób o wysokim statusie spo³eczno-religijnym,
jest to niezwyk³e. Wydaje siê, ¿e dla £ukasza istot¹ sprawy przy przedstawieniu Maryi jest Jej znikome
znaczenie.
13 suggenij (krewna, krewniaczka)  takiego rodzaju znaczenie jest zbyt niejasne, aby mia³o
oznaczaæ uczestnictwo Maryi w kap³añskiej linii genealogicznej El¿biety. Nawet je¿eli Maryja i El¿bieta
by³y kuzynkami w pierwszej linii, nie musimy koniecznie wyci¹gaæ takich wniosków. Przecie¿ jak
zauwa¿ylimy, dziedziczna czystoæ kap³anów przekazywana jest w linii mêskiej. Z tego samego powodu, nawet gdyby w. £ukasz pisa³ o takim powi¹zaniu, to nie mia³oby ono wp³ywu na status Jezusa,
chyba ¿eby w. Józef pochodzi³ z rodziny kap³añskiej. Co wiêcej, nigdzie indziej w relacji ewangelicznej (szczególnie £k 1-2), w. £ukasz nie próbuje powi¹zaæ statusu spo³eczno-religijnego Maryi ze
statusem El¿biety.
14 Por. J. R. Donahue, A Neglected Factor in the Theology of Mark, JBL 101 (1982), s. 563594;
szczególnie s. 568.
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Mo¿liwe, ¿e cai/re (raduj siê) nale¿a³oby oddaæ jako zwyczajowe pozdrowienie15. W ten sposób wstêpny zwrot Archanio³a Gabriela uzupe³nia obraz
radoci przenikaj¹cy trzeci¹ ewangeliê i stanowi reminiscencjê So 3,14-15; Za
9,9; Jl 2,21. Pe³na ³aski (kecaritwme,nh) spe³nia zatem funkcjê imienia Maryi,
okrelaj¹c j¹ jako szczególny obiekt Bo¿ego wybrañstwa  dobrodziejstwa.
Bóg okaza³ swoj¹ ³askê szczególnego wybrañstwa Maryi, która nie roci³a
sobie prawa do honorowego statusu spo³eczno-religijnego. Bóg wyniós³ J¹
z niskiej pozycji spo³eczno-religijnej, wybra³ i wyposa¿y³ do tego, by spe³ni³a
centraln¹ rolê w odkupieniu16. Przes³anie to zostaje potwierdzone przez Archanio³a Gabriela: Pan z Tob¹. Takiego rodzaju formu³a spe³nia³a wyj¹tkow¹ rolê
w Starym Testamencie, bêd¹c czêsto stosowan¹ jako zwrot w odniesieniu do
osoby wybranej przez Boga, do spe³nienia szczególnego zadania w historii
zbawienia (np. Rdz 26,24; 28,15; Wj 3,15; Sdz 6,11-18; Dz 18,9-10)17.
Po zwiastowaniu Archanio³a Gabriela Maryi, ¿e urodzi Syna: wiêtego,
Syna Najwy¿szego, Syna Bo¿ego, dowiadujemy siê, jaka by³a odpowied Maryi. Maryja nazywaj¹c siê S³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (£k 1,48), wyra¿a swoje ca³kowite poddanie siê Bo¿ym celom, ale tak¿e okrela swoj¹ s³u¿ebn¹ rolê w tym
zadaniu. Ta, której narrator nie przypisa³ (wed³ug relacji £k 1-2) ¿adnego
dziedzictwa rodzinnego, teraz sama okrela swoje miejsce w Bo¿ej Rodzinie.
Oznacza to, ¿e s³owa Maryi nios¹ w sobie fundamentaln¹ definicjê Jej osobowoci: statusu spo³eczno-religijnego, a tym samym w kontekcie spo³eczno-historycznym, Jej s³owa relatywizuj¹, a nawet nara¿aj¹ na szwank Jej status
spo³eczny jako Narzeczonej w. Józefa. Jednak¿e, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
partnerstwo z Bogiem, przewy¿sza w Jej oczach wymagania (i pozycjê spo³eczn¹) Rodziny18 .
W swojej charakterystyce Maryi w. £ukasz zaczyna podwa¿aæ zasadnoæ tradycyjnego konkurowania i manewrowania w celu osi¹gniêcia wysokiego statusu spo³eczno-religijnego, jakie dominowa³y w wiecie ródziemnomor15 Por. Mt 26,49; 27,29; 28,9; Mk 15,8; J 19,3; por równie¿: S. Lyonnet, cai/re( kecaritwme,nh,
w: Bib 20 (1939), s. 131141; jednak¿e poza u¿yciem: cai/re (raduj siê)  na pocz¹tku listów do
greckojêzycznych odbiorców, np. w Dz 15,23; 23,26  w. £ukasz pos³uguje siê w tym celu semickim
eivrh,nh (£k 10,5; 24,36).
16 Por. R.H. Fuller, A Note on Luke 1:28 i 38, The New Testament Age. Essays in Honor of Bo
Reicke, t. II, Macon 1984, s. 201206.
17 Por. W.C. van Unnik, Dominus Vobiscum. The Background of a Liturgical Formula, New Testament Essays. Studies in Memory of Thomas Walter Manson (18931958), Manchester 1959, s. 288289.
18 Por. P.V. Mc Flesher, Oxen, Women, or Citizens? Slaves in the System of the Mishna, BJS 143,
Atlanta, GA 1988, s. 9094: W wiecie grecko-rzymskim oraz wiecie Miszny, status niewolnika wynika³ ze statusu pana domu. Status g³owy rodziny rozci¹ga³ siê na wszystkich, którzy dzielili z nim relacjê
pokrewieñstwa. Kiedy Maryja okrela swoj¹ pozycjê jako S³u¿ebnicy Pañskiej, rozpoznajemy, ¿e wywodzi Ona swój status od Niego i w ten sposób £ukasz rozpoczyna swoj¹ prezentacjê spo³ecznoci
Bo¿ego ludu, którego podstawowe dowiadczenia spo³eczne oparte s¹ o jego relacjê z Bogiem.
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skim w pierwszym wieku. Maryja, która wydawa³a siê niewiele znaczyæ (w jakiejkolwiek skali statusu spo³eczno-religijnego)  pod wzglêdem wieku, dziedzictwa rodzinnego, p³ci  okazuje siê byæ obdarzon¹ ³ask¹ od Boga. Maryja
jest T¹, która ostatecznie odnajduje swój status spo³eczno-religijny i to¿samoæ
w pos³uszeñstwie Bogu i uczestnictwie w Jego woli zbawienia.
4. Odwrócenie statusu społeczno-religijnego Maryi

Wymiana pozdrowieñ w kulturze palestyñskiej przyjêta, i przedstawiona
przez w. £ukasza, jest zarówno bardzo stylizowana, jak i bardzo znacz¹ca.
w. £ukasz du¿y nacisk k³adzie na pozdrowienie Maryi i chocia¿ nie znamy
jego treci, wspomina je trzy razy (£k 1,40.41.44)19. Jego pierwszorzêdne
znaczenie zdaje siê wynikaæ z jego skutku  tzn. reakcji na nienarodzone
dziecko El¿biety, co wspomniane jest dwa razy (£k 1,41.44).
W nawi¹zaniu do Starego Testamentu, w przeciwieñstwie do Moj¿esza,
który wychodzi, aby powitaæ swojego tecia i pierwszy wypowiada s³owa
pozdrowienia, El¿bieta w wyrany sposób jest osob¹ znaczniejsz¹, przynajmniej wed³ug normalnych kanonów. Jest córk¹ Aarona, ¿on¹ kap³ana, starsz¹
z dwóch kobiet. A ponadto, czy¿ nie otrzyma³a znaku Bo¿ej afirmacji w postaci obdarzenia dzieckiem? Zadziwiaj¹ce jest zatem pozdrowienie Maryi przez
El¿bietê. Powodowana przez dzieciê w Jej ³onie, nape³niona Duchem wiêtym,
stawia siebie w roli S³u¿ebnicy, obdarzaj¹c czci¹ swojego Gocia, którego
rozpoznaje jako Matkê mojego Pana; b³ogos³awion¹ (...), miêdzy niewiastami.
Nagle role siê odwróci³y do tego stopnia, ¿e El¿bieta sk³ada drugie wiadectwo
uprzywilejowanego statusu Maryi, og³oszonego najpierw przez Archanio³a Gabriela (£k 1,28.30). Pocz¹tkowe s³owa El¿biety stanowi¹ reminiscencjê pozdrowienia i czci oddawanej Osobie znaczniejszej w uznaniu Jej wysokiego
statusu spo³eczno-religijnego Maryi i faktu, ¿e Bóg J¹ pob³ogos³awi³. St¹d
jêzyk El¿biety ró¿ni siê od jêzyka w £k 1,45. El¿bieta w tej sytuacji uznaje
wy¿szoæ swojej m³odej krewnej, uznaje Jej wyj¹tkowy status spo³eczno-reli19 W Wj 18,7 znajdujemy przyk³adowe pozdrowienie: Wyszed³ Moj¿esz naprzeciw tecia, odda³
mu pok³on i uca³owa³ go. Potem wypytywali siê wzajemnie o powodzenie i udali siê do obozu. Tekst ten
jest interesuj¹cy zarówno jako ilustracja treci pozdrowienia, jak i dodatkowego sposobu, w jaki prezentuje zagadnienia statusu i czci. Moj¿esz jest gospodarzem, a jednak to On inicjuje pozdrowienia, okazuj¹c w³aciw¹ czeæ starszemu gociowi. Podobne zasady obowi¹zuj¹ w £k 7,36-50, gdzie Szymon
faryzeusz obra¿a Jezusa, nie witaj¹c Go w odpowiedni sposób (por. £k 7,44-46) oraz w £k 20,46, gdzie
Jezus krytykuje ¿¹dania uczonych w Pimie otrzymywania na rynku pozdrowieñ pe³nych czci (np.
pierwszeñstwo pozdrowienia, uk³ony, s³owa b³ogos³awieñstwa). Podobne zagadnienia maj¹ zastosowanie w £k 1-2.
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gijny, wynikaj¹cy z Jej pierwszeñstwa w przyjêciu Bo¿ego dobrodziejstwa.
W tym przypadku Jej jêzyk przypomina Sdz 5,24 i Jdt 13,18. W centrum
uwagi znajduje siê macierzyñstwo Maryi, gdy¿ to w³anie jako Matka wniesie
swój wk³ad w zbawienie swojego ludu. W tym kontekcie pytanie El¿biety (£k
1,43) nie jest zaskakuj¹ce. Wdziêczna Bogu za Jego przychylnoæ wzglêdem
Niej samej i tak pewna tego, ¿e Jej hañba zosta³a przezwyciê¿ona (£k 1,25).
Mimo wszystko rozpoznaje wy¿szoæ roli swojej m³odej krewnej. Jest Ona
w koñcu Matk¹ Jej Pana (por. mojego Pana). Drugie b³ogos³awieñstwo wypowiedziane przez El¿bietê rozpoznaje Maryjê jako odbiorcê Bo¿ej przychylnoci z powodu Jej wiary. Nie mo¿na by³o ostrzej zarysowaæ kontrastu miêdzy
Zachariaszem  mê¿czyzn¹, starszym, kap³anem  a Maryj¹. On nie uwierzy³
(£k 1,20), Ona  tak20.
Takie odwrócenie statusu spo³eczno-religijnego, wysuwaj¹ce w niespodziewany sposób na pierwszy plan rolê Maryi w rozwijaj¹cej siê relacji £k 1-2:
 £k 2,5  to w. Józef jest spokrewniony z Maryj¹ (a nie odwrotnie);
 £k 2,48  to Maryja wymieniona zostaje przed Józefem;
 £k 2,33-34  to Symeon b³ogos³awi¹c ich zwraca siê do Maryi;
 £k 2,48  to Maryja wypowiada siê w imieniu swoim i w. Józefa.
Ponadto w zgromadzeniu uczniów  w Dz 1,14  imiê Maryi zostaje
wymienione razem z Jedenastoma.
Magnificat Maryi  Jej odpowied na pozdrowienie El¿biety albo konkretniej na cudowne wydarzenie, potwierdzone przez s³owa El¿biety  interesuje nas jedynie ze wzglêdu na zobrazowanie m.in. nowego statusu spo³eczno-religijnego Maryi. W relacji £k 1,48 zosta³a ukazana podstawa pochwalnej
pieni Maryi, któr¹ jest ni¹ uprzednie Bo¿e dzia³anie: wejrza³ On na uni¿enie
Swojej S³u¿ebnicy. Uni¿enie Maryi mo¿e byæ u¿yte na okrelenie upokorzenia
wynikaj¹cego z bezp³odnoci (por. np. Rdz 16,11; 1Sm 1,11). Jednak¿e nie
w tym przypadku, bowiem nie mamy jakichkolwiek podstaw, aby uwa¿aæ
Dziewictwo Maryi za ród³o Jej uni¿enia. Owo uni¿enie Maryi mo¿na byæ
mo¿e odnieæ do upokorzenia ucinionego ludu Bo¿ego (por. np. Pwt 26,7;
1Sm 9,16; 1Mch 2,12). W takiej sytuacji, wzi¹wszy pod uwagê inne paralele
miêdzy Maryj¹ a Izraelem (w Jej pieni Magnificat), mo¿emy uznaæ, ¿e uni¿ony stan Maryi mo¿e reprezentowaæ stan Jej ludu. Tapei,nwsij nale¿y tak¿e
w trzeciej ewangelii do dziedziny semantycznej s³owa ubogi. Owa dziedzina
s³owna bywa czêsto kojarzona z negatywn¹ ocen¹ spo³eczn¹ cz³owieka,
20

Por. R.E. Brown, The Birth of the Messiah. A Commentary on the Infancy Narratives in
Matthew and Luke, Garden City, NY 1977, s. 333: fakt, ¿e o[ti powinno w tym miejscu zostaæ przet³umaczone jako ¿e, a nie poniewa¿ wynika z sugestii Dz 27,25. Taki przek³ad przyczynia siê tak¿e do
podkrelenia antytezy zarysowanej miêdzy Zachariaszem a Maryj¹.
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w oparciu o takie kryteria jak p³eæ, wiek, czystoæ, ekonomika. St¹d samookrelenie Maryi jako uni¿onej nie jest tylko metaforyczne i reprezentatywne, ale
opiera siê na Jej rzeczywistej pozycji spo³eczno-religijnej, przedstawionej
w opowieci £ukasza (£k 2,22-24). Jej uprzywilejowany status spo³eczno-religijny, który w scenie zwiastowania zosta³ og³oszony przez Archanio³a Gabriela, potwierdzony przez inspirowan¹ Duchem El¿bietê i zaakceptowany tak¿e przez Maryjê, mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ nazwaæ, ¿e jest konsekwencj¹ Bo¿ej
zaskakuj¹cej i ³askawej  wyj¹tkowej inicjatywy. Tak¿e inni rozpoznaj¹ nadany jej przez Boga status spo³eczno-religijny Maryi i nazywaj¹ J¹ b³ogos³awion¹ (£k 1,48b), potwierdzaj¹c w ten sposób zarówno Jej istotn¹ pozycjê spo³eczno-religijn¹, jak i boskie pochodzenie tej pozycji21.
Podsumowanie

Niedawne zastosowanie odkryæ antropologii kulturalnej i psychologii
spo³ecznej wywo³a³o znacz¹ce reprekusje w naszym odczytywaniu dokumentów nowotestamentowych, w tym szczególnie  Ewangelii Dzieciêctwa Jezusa
(£k 1-2). Autor niniejszego artyku³u stara³ siê dowieæ, ¿e spo³eczno-naukowe
perspektywy i modele powinny byæ stosowane do tych tekstów tylko jako
czêæ obszerniejszej teorii powstania i interpretacji znaczenia literackiego. Zajmuj¹c siê w¹skim zagadnieniem prezentacji statusu spo³ecznego-religijnego
Maryi, w £ukaszowej relacji (£k 1-2) zaobserwowalimy, jak krytyczne znaczenie maj¹ one dla Ewangelisty. Bardzo interesuj¹ce jest spostrze¿enie, ¿e ów
portret Maryi przedstawiony w £k 1-2, w sposób niezwykle optymistyczny
zapowiada naturê zbawienia i normy obowi¹zuj¹ce w spo³ecznoci ludu Bo¿ego, które zostan¹ pe³niej rozwiniête w dalszej czêci Dwudzie³a w. £ukasza
(£k  Dz).

21 Por. J.B. Green, The Gospel of Luke, NICNT, Grand Rapids, MI 1993, s. 111; L. Boff, The
Maternal Face of God. The Feminine and Its Religious Significance, San Francisco 1979, s. 196.
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THE SOCIO-RELIGIOUS LIFE OF MARY IN THE GOSPEL
OF THE INFANCY OF JESUS (LK 1-2)
(SUMMARY)

Recent discoveries in the realm of cultural anthropology and social psychology have had
repercussions in our interpretation of the New Testament texts and particularly of the Gospel of the
Infancy of Jesus (Lk 1-2). The author of this article has attempted to prove that scientific approach
and scholarly models should be applied to these texts only in the context of broad theory of their
origin and interpretation of the literary meaning. The author has narrowed down the scope of his
interest to the presentation of the socio-religious status of Mary in Lukes account (Lk 1-2). The
research has shown how important it was for St. Luke. The final conclusion of the study is very
significant and optimistic  presentation of Mary in Lk 1-2 signals the nature of salvation and the
standards in the fellowship of Gods people which will be further developed in the next part of the
double work of St. Luke (Lk  Acts).

DAS BILD DES GESELLSCHAFTLICHEN UND RELIGIÖSEN
LEBENS MARIAS IM EVANGELIUM DER KINDHEIT JESU (LK 1-2)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die letzte Anwendung von Entdeckungen der Kulturanthropologie und Sozialpsychologie
bewirkte bedeutende negative Konsequenzen in unserem Verständnis der neutestamentlichen Dokumente, darunter insbesondere des Evangeliums der Kindheit Jesu (Lk 12). Der Verfasser des
Artikels bemühte sich, zu beweisen, dass die sozial  wissenschaftlichen Perspektiven und Modelle
in Bezug auf diese Texte lediglich als Teil der umfangreicheren Entstehungs und Interpretationstheorie der literarischen Bedeutung verwendet werden sollten. Der Autor des vorliegenden Artikels beschäftigte sich mit einer detaillierten Frage der Darstellung von gesellschaftlich-religiösem
Status Marias in der Überlieferung von Lukas (Lk 12). Infolge der im Artikel durchgeführten
Analysen kann man bemerken, was für kritische Bedeutung sie für den Evangelisten  St. Lukas
haben. Sehr interessant ist das Ergebnis von Enduntersuchungen  die Bemerkung, dass jenes in
Lk 12 dargestellte Porträt Marias auf eine außergewöhnlich optimistische Weise die Erlösungsnatur und die in der Gemeinschaft des Volkes Gottes geltenden Normen ankündigt, was in dem
weiteren Teil vom Doppelwerk des Heiligen Lukas (Lk  ApG) vollständiger entwickelt wird.
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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Paw³owa refleksja o cz³owieku wyrasta z tradycji starotestamentowo-judaistycznej. Niemniej jednak Pawe³ by³ cz³owiekiem, na którego formacjê intelektualn¹ wp³ynê³a równie¿ stycznoæ z greck¹
refleksj¹ filozoficzn¹, co tak¿e mia³o wp³yw  choæ wyranie nale¿y podkreliæ, ¿e nie decyduj¹cy  na jego rozwa¿ania dotycz¹ce cz³owieka. Jest to
dostrzegalne przede wszystkim w bogatej terminologii antropologicznej.
W niniejszym artykule w pierwszej kolejnoci zaprezentowana zostanie struktura bytowa cz³owieka, a nastêpnie jego kondycja z punktu widzenia genologii,
hamartiologii oraz soteriologii1.

1 W rozwa¿aniach brane s¹ pod uwagê te listy, które w powszechnej opinii egzegetów pochodz¹
bezporednio od Paw³a, a wiêc w hipotetycznej, chronologicznej kolejnoci: 1 Tes, Ga, 1 Kor, Flp, Flm,
2 Kor, Rz, przy czym chronologiczne usytuowanie Flp i Flm nie jest pewne. Wa¿niejsza jednak¿e od
chronologii absolutnej jest chronologia wzglêdna, przede wszystkim pierwszeñstwo Ga w stosunku do
korespondencji z Koryntianami. Zob J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu. Aposto³ i wiadek, przek³. W. Szymona,
Kraków 2001, s. 434n (orygina³: Paulus von Tarsus. Apostel und Zeuge, Freiburg im Breisgau 1996);
H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, Die Theologie des Paulus und ihre
neutestamentliche Wirkungsgeschichte, Göttingen 1993, s. 30.

64

Dominik Nowak
Teologia

1. Struktura bytowa człowieka

1.1. Sw/ma
Pawe³ u¿ywa pojêcia sw/ma w celu scharakteryzowania egzystencji cz³owieka jako istoty cielesnej, bêd¹cej Bo¿ym stworzeniem. W myl teologii aposto³a cielesny wymiar ludzkiej egzystencji ukonstytuowany jest w akcie stworzenia2.
Sw/ma w sensie neutralnym mo¿e oznaczaæ cia³o cz³owieka w sensie jego
widzialnej, fizycznej struktury. Pawe³ wspomina o cielesnej obecnoci (np. 1 Kor
5,3; 2 Kor 10,10), o cielesnym cierpieniu (Ga 6,17) czy o ranach na ciele
(2 Kor 11,24n)3. Cia³o jest siedliskiem s³aboci (1 Kor 9,27). Posiada ono
wiele cz³onków tworz¹cych jego ca³oæ (1 Kor 12,12-26; Rz 12,4n)4.
Sw/ma stanowi fundament egzystencji cz³owieka, któr¹ wiedzie on w konkretnej rzeczywistoci, przynale¿y ono do jego istoty5. Dlatego mo¿e go charakteryzowaæ jako osobê i byæ to¿same z ja lub z innym zaimkiem osobowym (por. 1 Kor 13,3; 9,27)6.
Jako sw/ma cz³owiek stanowi czêæ stworzenia oraz historii, któr¹ kszta³tuje jako istota odpowiedzialna7. Jest wiadomy, ¿e w przysz³oci stanie przed
trybuna³em Chrystusa i odpowie za wszystko, co uczyni³ dia. tou/ sw,matoj
(2 Kor 5,10)8. Cia³o jest miertelne, a czas ¿ycia ograniczony (1 Kor 15,44;
Flp 3,21)9. W cielesnoci cz³owieka wyra¿a siê tak¿e jego indywidualnoæ,
któr¹ sw/ma gwarantuje10.
Sw/ma charakteryzuje cz³owieka zw³aszcza w jego egzystencjalnych
mo¿liwociach. Jako sw/ma pozostaje on okrelonej relacji do samego siebie
2 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie. Jesus  Paulus  Johannes, NeukirchenVluyn
1991, s. 66.
3 G. Bornkamm, Paulus. Zweite, durchgesehene Auflage, StuttgartBerlinKölnMainz 1969,
s. 141.
4 Tak rozumiane sw/ma Pawe³ stosuje w wypowiedziach o charakterze eklezjologicznym. Cia³a
wierz¹cych s¹ cz³onkami cia³a Chrystusa (1 Kor 6,15). Wszyscy wierz¹cy nale¿¹ do jednego cia³a
Chrystusa (1 Kor 12,27; por. 1 Kor 1,13; 6,15n; Rz 12,5 i in.).
5 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a. Cz³owiek i Koció³ w zbawczym planie Boga, Warszawa
1979, s. 31.
6 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 9, Auflage, durchgesehen und ergänzt von
Otto Merk, Tübingen 1984, s. 195. Jako ¿e sw/ma odnosi siê zarówno do cielesnej struktury cz³owieka,
jak i okrela go jako osobê, nale¿y stwierdziæ, ¿e cz³owiek ma cia³o i ¿e jest on cia³em.
7 H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 146.
8 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, prze³. W. Szymona, Kraków 2002, s. 50 (orygina³:
Theologie des Neuen Testaments, Freiburg im Breisgau 1994).
9 Prawdê tê wyra¿aj¹ sformu³owania sw/ma yuciko,n (1 Kor 15,44) czy sw/ma th/j tapeinw,sewj
(Flp 3,21). Nie znaczy to jednak, ¿e sw/ma oznacza gorsz¹ czêæ cz³owieka.
10 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 52.
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 dysponuje swym cia³em (1 Kor 9,27; 13,3)11. W ciele tak¿e komunikuje siê
z innymi ludmi12. Sw/ma stanowi jednak przede wszystkim obszar, w którym
cz³owiek s³u¿y13. W tym aspekcie panuje ambiwalencja  cia³o mo¿e byæ
oddane w s³u¿bê albo grzechowi (por. Rz 6), albo Bogu (por. 1 Kor 6,20; Flp
1,20; Rz 12,1). Sw/ma mo¿e z jednej strony stanowiæ podstawê egzystencji
cz³owieka nieodkupionego (np. Rz 1,24; 4,19), z drugiej za jest ono miejscem, gdzie rodzi siê wiara. Jako takie stanowi ono podstawê egzystencji
cz³owieka odkupionego (por. Rz 8,11.23)14.
Z perspektywy objawienia cz³owiek dowiadcza siebie w swej cielesnoci
jako grzesznika, jednak cielesnoæ oraz zbawienie przynale¿¹ do siebie15.
Myl, ¿e sw/ma jest obiektem zbawczego dzia³ania Boga, jest wyra¿ona szczególnie w tekstach traktuj¹cych o zmartwychwstaniu (1 Kor 15,35-49; Flp 3,20;
2 Kor 5,1-10). Po zmartwychwstaniu wierz¹cy nadal bêdzie istnia³ w ciele-sw/ma,
ale jego doczesne sw/ma ulegnie przemianie. Sw/ma stanowi wiêc o ci¹g³oci
miêdzy doczesn¹ a eschatologiczn¹ egzystencj¹ wierz¹cego, a tym samym
o jego personalnej to¿samoci.
1.2. Sa,rx
W znaczeniu neutralnym sa,rx oznacza miêso w sensie materialnej cielesnoci cz³owieka, innymi s³owy, jego cia³o. Sa,rx dotykaj¹ choroby i cierpienie
(Ga 4,13; 1 Kor 7,28), a jego kresem jest mieræ (1 Kor 5,5). Sa,rx mo¿e tak¿e
oznaczaæ indywidualn¹ osobê (2 Kor 7,5), a ³¹cznie z pa/sa ca³¹ ludzkoæ (Ga
2,16; 1 Kor 2,29)16. Sa,rx mo¿e wyra¿aæ te¿ pokrewieñstwo (np. Rz 9,3.5).
Sa,rx charakteryzuje tak¿e cz³owieka jako istotê s³ab¹ i przemijaln¹ (Ga
1,6; 1 Kor 15,50). Sa,rx oznacza sferê, w której cz³owiek ¿yje, i która nakrela
horyzonty dla jego dzia³añ oraz dowiadczeñ17. Wiod¹c¹ rolê w tym kontekcie pe³ni formu³a evn sarki, (np. Ga 2,20; Flp 1,22). Opisuje ona prowadzenie
11
12
13

R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 197.
H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 147.
E. Schweizer, sw/ma, TWNT VII, s. 1063; W. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie,
StuttgartBerlin 1934, s. 36n.
14 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 69. Owo ambiwalentne rozumienie terminu
sw/ma przez Paw³a ukazuje zw³aszcza Rz 6-8. W miejscu, gdzie jak wskazuje kontekst wypowiedzi,
powinno pojawiæ siê sa,rx, aposto³ u¿ywa pojêcia sw/ma (por. Rz 8,13), stosuje te¿ sformu³owania to. sw/ma
th/j a«marti,aj (Rz 6,6), qnhto.n sw/ma (Rz 6,12), nekro.n sw/ma (Rz 8,10-11) i to. sw/ma tou/ qanatou/
(Rz 7,24), przez co czyni z sw/ma korelat sa,rx. (Rz 1,24). Por. A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa
w soteriologii Listu w. Paw³a do Rzymian, Tarnów 1995, s. 4962.
15 K.A. Bauer, Leiblichkeit  das Ende aller Werke Gottes. Die Bedeutung der Leiblichkeit des
Menschen bei Paulus, Gütersloh 1971, s. 185.
16 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 233234.
17 Ibidem, s. 234.
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¿ycia na sposób ludzki, bez momentu kwalifikacji etycznej czy teologiczno-antropologicznej18. vEn sarki, bywa jednak przeciwstawiane evn pneu,mati,
gdzie to ostatnie oznacza Ducha Bo¿ego. Dlatego wyra¿enie evn sarki,
mo¿e orzekaæ, ¿e ¿ycie w ciele jest grzesznym sposobem egzystencji (np.
Ga 2,20).
Sa,rx zatem to tak¿e sfera tego, co grzeszne. Myl tê wyra¿a zw³aszcza
formu³a kata. sa,rka19. Kto ¿yje kata. sa,rka, ugruntowuje swe ¿ycie nie
w Bogu, lecz w przynosz¹cej zgubê mocy cia³a (2 Kor 11,18). Sa,rx jawi siê
jako spersonifikowana i zniewalaj¹ca moc, sprawuj¹ca nad cz³owiekiem ca³kowit¹ w³adzê.
Sa,rx stanowi ród³o grzechu cz³owieka, ale nie samo z siebie, lecz
w takiej mierze, w jakiej cz³owiek czyni z niego normê swego postêpowania.
Cz³owiek nie potrafi sam z siebie wyzwoliæ siê ze zwi¹zku pomiêdzy mocami
cia³a, grzechu i mierci. Jest to mo¿liwe jedynie dziêki Chrystusowi, który
przyj¹³ cielesn¹ egzystencjê (Rz 8,3) i zniszczy³ moc grzechu tam, gdzie siê
ona ujawnia  w ciele20.
1.3. Yuch,
Termin yuch, pojawia siê u Paw³a rzadko. Mo¿e oznaczaæ naturalne ¿ycie ludzkie (por. Rz 2,9). Aposto³ wspomina o oddaniu swojego lub czyjego
¿ycia (Flp 3,20; 2 Kor 1,23) czy o nastawaniu na czyje ¿ycie (Rz 11,3)21.
Yuch, przynale¿y do sfery ziemskiej i dlatego jest przemijalne. Myl ta dochodzi tak¿e do g³osu w rozwa¿aniach o zmartwychwstaniu. W 1 Kor 15,44-46
Pawe³ pisze o Adamie, ¿e sta³ siê on istot¹ ¿yj¹c¹ (yuch.n zw/san), której
egzystencja, w przeciwieñstwie do Chrystusa okrelonego jako pneu/ma zw|opoiou/n,
by³a ograniczona22. U¿yta antyteza sw/ma yuciko,n sw/ma pneumatiko,n, odpowiednio odniesiona do Adama i Chrystusa, wskazuje, ¿e yuciko,j oznacza to,
18
19

J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 29.
Zwi¹zek cia³a z grzesznoci¹ Pawe³ opisuje za pomoc¹ okrelonych pojêæ i zwrotów, np.
evpiqumei/n/evpiqumi,a  pragn¹æ, po¿¹daæ/pragnienie, po¿¹danie, ¿¹dza (Ga 5,16n., 24; Rz 6,12), merimna/n
 martwiæ siê, niepokoiæ, mieæ staranie o co (1 Kor 7,32n; por. Flp 4,6); kauca/sqai  chlubiæ siê,
che³piæ, chwaliæ siê (1 Kor 1,19-31; Rz 2,17.23.27; por. Ga 6,4; 1 Kor 1,31; 2 Kor 10,17; Rz 11,17n)
oraz pepoiqe,nai evn sarki,  pok³adaæ zaufanie w ciele (Flp 3,3-9; Rz 2,19.23). Por. R. Bultmann,
Theologie des Neuen Testaments, s. 241n; R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pe³n¹ lokalizacj¹ greckich hase³, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995, ad locos.
20 Por. U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 7374; J. Gnilka, Teologia Nowego
Testamentu, s. 72.
21 U. Schnelle, Seele, TBNT II, s. 1622.
22 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 65.
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co doczesne i podlegaj¹ce zniszczeniu23. Cz³owiek naturalny to yuciko.j a;nqrwpoj
(1 Kor 2,14), dlatego te¿ yuch, nie oznacza przeciwieñstwa cia³a ani jakiej
lepszej czêci cz³owieka.
Yuch, w sensie ¿ycie wskazuje te¿ na pe³niê egzystencji cz³owieka.
W zwi¹zku z tym oznacza tak¿e osobê jako ca³oæ (Rz 2,9; 13,1). Tak rozumiane mo¿e stanowiæ synonim zaimka osobowego (np. 1 Tes 2,8)24.
Znamienn¹ wymowê ma raz u¿yty przez Paw³a zwrot mia|/ yuch|/  jak
jeden cz³owiek, jednomylnie (Flp 1,27). Yuch, odniesione jest tu do wolitywnej sfery cz³owieka. Sformu³owanie mia/| yuch|/ dotyczy relacji interpersonalnych i oznacza jednomylnoæ co do ukierunkowania wspólnych d¹¿eñ. Mia/|
yuch|/ winno byæ zasad¹ wspólnotowego ¿ycia.
Raz w pismach Paw³owych wystêpuje zestawienie to. pneu/ma kai. h~« yuch.
kai. to. sw/ma (1 Tes 5,23), które mog³oby sugerowaæ, ¿e prezentuje on trychotomiczn¹ wizjê cz³owieka. Klucz do w³aciwej interpretacji tego fragmentu
stanowi¹ u¿yte w sensie przys³ówkowym przymiotniki o`«lotelh,j  w pe³ni
doskona³y, pe³ny oraz o`«lo,klhroj  ca³kowity, nienaruszony. Wskazuj¹ one,
¿e aposto³ ma tu na myli ca³ego cz³owieka25.
1.4. Pneu/ma
Pneu/ma mo¿e okrelaæ siedzibê myl i oraz aktów woli cz³owieka
(2 Kor 7,13; Rz 1,9). Wyra¿enia evn e`ni. pneumato,j lub koinwni,a pneumato,j
(Flp 1,27; 2,1) opisuj¹ jednomylnoæ w d¹¿eniach i dzia³aniach (2 Kor
12,18)26. Gdy mowa jest o pokrzepieniu ducha (1 Kor 16,18; 2 Kor 7,13) lub
o jego pokoju (2 Kor 2,13), pneu/ma jawi siê jako siedlisko uczuæ i wra¿eñ27.
W po³¹czeniu z odpowiedni¹ przydawk¹ pneu/ma mo¿e charakteryzowaæ usposobienie cz³owieka, np. duch ³agodnoci (1 Kor 4,21), duch wiary (2 Kor
4,13) czy duch niewoli (Rz 8,15)28.
Choæ pneu/ma oznacza najg³êbsz¹ warstwê w strukturze bytowej, jednak
obejmuje ca³ego cz³owieka. Nawet tam, gdzie pojawia siê zestawienie cia³o
i duch (1 Kor 7,34; 2 Kor 7,1), nie chodzi o dualistyczne przeciwstawienie,
23 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 33, przyp. 21; W. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie, s. 79.
24 E. Schweizer, yuch,, TWNT IX, s. 648.
25 G. Harder, U. Schnelle, Seele, TBNT II, s. 1622; A. Sand, yuch,, EWNT III, kol. 12001201.
Zob. te¿ T.M. D¹bek, Duch, dusza i cia³o w 1 Tes 5,23, RBL 40 (1987), nr 4, s. 288296.
26 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 207.
27 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 66.
28 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 35.
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lecz o ukazanie zewnêtrznej i wewnêtrznej strony cz³owieka postrzeganego
jako ca³oæ29.
Duch jest udzielany cz³owiekowi przez Boga i nie stanowi jego autonomicznej w³asnoci (1 Kor 2,11; Rz 8,15n)30. Pneu/ma ukazuje cz³owieka i Boga
w dynamicznej relacji. Duch Bo¿y przekszta³ca ducha ludzkiego31. Nie istnieje
neutralny sposób istnienia  ¿yje siê albo wed³ug cia³a (kata. sa,rka), albo
wed³ug Ducha (kata. pneu/ma). Tê drug¹ mo¿liwoæ daje cz³owiekowi chrzest.
W nim udzielany jest mu Duch Bo¿y (np. Ga 3,2.4). Odt¹d wierz¹cy nie ¿yje
ju¿ sam z siebie, lecz z Boga i wiedzie pneumatyczny sposób egzystencji.
Nowoæ d(D)ucha (Rz 7,6) implikuje nowoæ ¿ycia (Rz 6,4). Cia³o nie jest
wiêzieniem dla d(D)ucha, lecz j(J)ego wi¹tyni¹ (1 Kor 6,19)32. Udzielony dar
Ducha konstytuuje spo³ecznoæ pomiêdzy cz³owiekiem a Chrystusem jako
Jego Panem  s¹ oni jednym duchem (1 Kor 6,17).
1.5. Kardi,a
Kardi,a w pismach Paw³a ma zawsze sens metaforyczny. Stanowi ono
centrum ludzkiego »ja«, najbardziej wewnêtrzn¹ czêæ cz³owieka, przeciwstawian¹ wszystkim zewnêtrznym przejawom33.
Kardi,a to ukryte miejsce w cz³owieku, w nim maj¹ siedzibê jego myli.
Mo¿e ono pozostaæ zakryte przed drug¹ osob¹, ale nie przed Bogiem (np. 1 Tes
2,4)34. Jako organ mylenia, rozwa¿ania oraz poznawania kardi,a zbli¿a siê
znaczeniowo do nou/j, ale aspekt intelektualny pozostaje w tle (np. 1 Kor 2,9;
Rz 2,15)35.
Kardi,a to siedlisko uczuæ i afektów. W sercu pojawia siê np. smutek
(Rz 9,2), strach (2 Kor 2,4) lub mi³oæ (2 Kor 7,3). Tu te¿ rodzi siê interpersonalna wiê (np. 2 Kor 3,2n)36.
Kardi,a odnosi siê tak¿e do sfery wolitywnej. Serce jest miejscem chcenia oraz planowania, jest podmiotem podejmowania decyzji (np. 1 Kor 7,37).
Pragnienia cz³owieka i wynikaj¹ce z nich dzia³ania mog¹ byæ wiadomie zwrócone ku dobru albo z³u (np. Ga 1,7; 4,9). Wola cz³owieka niekoniecznie musi
29
30
31
32

E. Kamlah, W. Klaiber, Geist, TBNT I, s. 705.
E. Schweizer, pneu/ma,, TWNT VI, s. 433434.
Por. J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 67.
Por. U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 5359; L. Goppelt, Theologie des Neuen Testaments. Herausgegeben von Jürgen Roloff. Unveränderter Nachdruck der dritte Auflage, Göttingen 1991, s. 447-453.
33 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 120.
34 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 64.
35 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 37; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 222.
36 V. Stolle, Herz, TBNT I, s. 951.
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wspó³graæ ze sfer¹ wiadomoci. Ujawnia siê wówczas tendencja ludzkiego
ja, której pozytywne nakierowanie mo¿e zostaæ zniekszta³cone przez sk³onnoæ cz³owieka do grzechu (por. Ga 5,17)37 .
Kardi,a, bêd¹ce centrum ja, a tak¿e charakteryzuj¹ce ludzk¹ egzystencjê
w jej ró¿nych przejawach, mo¿e opisywaæ ca³¹ osobê, staj¹c siê niekiedy
synonimem zaimka osobowego (np. Flp 1,7)38.
Przemo¿n¹ rolê odgrywa kardi,a w kontekcie teologicznym. Serce jest
siedzib¹ religijnego ¿ycia cz³owieka, podmiotem wiary lub zw¹tpienia39.
W sercu cz³owiek zwraca siê do Boga, a Bóg dzia³a przez nie w cz³owieku.
W kardi,a swój pocz¹tek maj¹ akt nawrócenia, wiary oraz wyznania (Rz
10,9n). Dziêki darowi Ducha udzielonego do serca jako zadatek (2 Kor 1,22),
cz³owiek jest zdolny do pos³uszeñstwa wiary (por. Rz 6,15n)40. Ludzkie serce
jednak¿e jest zdolne zamkn¹æ siê na Boga (Rz 2,5), dlatego potrzebuje Bo¿ego
owiecenia (2 Kor 4,6)41 .
1.6. nou/j
Wród autorów nowotestamentowych jedynie Pawe³ przypisuje pojêciu
nou/j szczególn¹ rolê42. Uwa¿a, ¿e cz³owiek jest wiadomym podmiotem
chcenia oraz dzia³ania43. Nou/j wyra¿a siê zasadniczo w swej egzystencjalnej
funkcjonalnoci. Jedn¹ z jego funkcji jest racjonalne rozumienie, istotne dla
w³aciwego funkcjonowania spo³ecznoci wierz¹cych (1 Kor 14,14n.19).
Ludzka zdolnoæ rozumowania jest jednak ograniczona (Flp 4,7)44.
37
38
39
40

R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 223224.
J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 38.
J. Behm, kardi,a,, TWNT III, s. 615.
U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 120. H. Schlier, Das Menschenherz nach dem
Apostel Paulus, w: idem, Das Ende der Zeit. Exegetische Aufsätze und Vorträge. III, FreiburgBaselWien
1971, s. 196n.
41 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 64; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments,
s. 221.
42 Prócz listów proto-Paw³owych, termin ten wystêpuje jeszcze jedynie w pismach deuteroPaw³owych (Ef 4,17.23; Kol 2,18; 1 Tm 6,5; 2 Tm 3,8; Tyt 1,15) oraz w £k 24,45 i Ap 13,18; 17,9.
Pawe³ zapo¿yczy³ go z jêzyka filozofii greckiej, wp³yw na niego byæ mo¿e mia³a tak¿e literatura
judaizmu hellenistycznego (np. Mdr 4,12; 2 Mch 15,8; 4 Mch 1,35; FlavAnt VIII 23). Nou/j jest natomiast pojêciem obcym dla Starego Testamentu oraz judaizmu palestyñskiego. Przez nou/j LXX t³umaczy
najczêciej ble/bbe(le (np. Wj 7,23; Joz 14,7), a jeden raz x;Wr (Iz 40,13).
43 Nou/j nie oznacza jakiego boskiego lub spokrewnionego z bóstwem elementu w cz³owieku.
Jest ograniczony czasowo, a nie wieczny, immanentny, a nie transcendentny. Jednoczenie pozostaje on
Bo¿ym darem, który jest udzielony cz³owiekowi przez Stwórcê i przyczynia siê do cz³owieczej godnoci. J. Behm, nou/j, TWNT IV, s. 956; Th. Söding, Denken/Vernunft, TBNT I, s. 276.
44 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 124.
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Zasadniczo jednak nou/j akcentuje nie to, co teoretyczne, lecz to, co przek³ada siê na dzia³anie45. Tak pojmowane odnosi siê do sfery wolitywnej.
Jako nou/j cz³owiek rozumowo do czego d¹¿y, planuje i realizuje swoje zamiary46. Nou/j ma tak¿e zdolnoæ wydawania orzeczeñ o charakterze moralnym.
Cz³owiek oceniany jest w konkretnej sytuacji, a punktem odniesienia jest zawsze wiara i wola Bo¿a (np. Ga 6,4n)47.
W nou/j cz³owiek mo¿e nakierowaæ siê zarówno na to, co dobre, jak i na
to, co z³e. Wed³ug Rz 7,23 prawo w cz³onkach cz³owieka walczy z prawem
jego umys³u. To pierwsze jest identyfikowane z prawem grzechu (Rz 7,23), to
drugie oznacza ja cz³owieka, które zgadza siê w swoim najg³êbszym przekonaniu z wol¹ Bo¿¹. Nou/j cz³owieka zgodny z wol¹ Bo¿¹ sprzeciwia siê grzechowi (Rz 7,25)48. Cz³owiek za, który wiadomie odrzuci³ Boga, ma umys³
nieu¿yteczny, nieistniej¹cy, wiod¹cy go ku niestosownym czynom (Rz 1,28-31).
Jednak, by cz³owiek móg³ rozpoznawaæ Bo¿¹ wolê i stosownie do niej dzia³aæ,
jego umys³ potrzebuje odnowy (por. Rz 12,2).
Wed³ug Paw³a rozum i wiara siê nie wykluczaj¹. Dziêki nou/j mo¿liwoæ
poznania Boga na podstawie stworzenia mieli ju¿ poganie (por. Rz 1,20)49.
Tym bardziej okazuje siê, jak istotn¹ rolê pe³ni nou/j w kszta³towaniu chrzecijañskiej egzystencji. Nou/j wierz¹cego, odnawiany przez Ducha, nie utrudnia
poznania treci Bo¿ego objawienia  on dopiero je umo¿liwia. Poza wiar¹ nou/j
traci swe mo¿liwoci i cel50.
1.7. Sunei,dhsij
Pojêcie sunei,dhsij51 oznacza instancjê samooceny cz³owieka, w której
dokonywana jest krytyczna autorefleksja jego postêpowania52. Sunei,dhsij
z jednej strony zawiera wiedzê o tym, co s³uszne lub nie, z drugiej za dokonu45
46
47
48
49
50
51

W. Gutbrod, Die paulinische Anthropologie, s. 50.
R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 212.
J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 57.
Ibidem.
A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 120; J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 57.
U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 125.
Pawe³ przej¹³ ten termin z filozofii greckiej lub judaizmu hellenistycznego. Pojêcie to nie ma
odpowiednika w tradycji starotestamentowej. Pokrewnym znaczeniowo i funkcjonalnie terminem jest
ble/bbe(le. T¹ sam¹ drog¹ zmierza literatura qumrañska, apokryficzna i pseudoepigraficzna oraz rabinacka
(np. TestJud 5,20; TestRub 4,3). W LXX termin ten pojawia siê trzykrotnie (Kz 10,20; Mdr 17,10; Syr
42,18) i dochodz¹ w niej ju¿ do g³osu wp³ywy hellenizmu. Istotny rozwój w refleksji na temat tego pojêcia
widoczny jest natomiast u Filona (por. 1.2.1.7). Zob. H.Ch. Hahn, M. Karrer, Gewissen, TBNT I, s. 779.
52 Sunei,dhsij stanowi konstytutywny element struktury bytowej cz³owieka, ale zarazem jest ono,
w stosunku do niego samego oraz jego woli, instancj¹ samodzieln¹. Jest autonomicznym g³osem
w cz³owieku, wystêpuje jako samodzielny wiadek i sêdzia. W. Schrage, Ethik des Neuen Testaments,
Göttingen 1989, s. 200.

Homo Salvandus – przyczynek do teologii antropologicznej apostoła Pawła

71

Studia Warmińskie 48 (2011)

je moralnej oceny postêpowania53. Sunei,dhsij ³¹czy wiêc w sobie aspekt intelektualny i moralny  tych, którym brak wiedzy, nazywa siê ludmi o s³abych
sumieniach (por. 1 Kor 8,1-13).
Kryterium oceny moralnej dla sumienia wierz¹cego stanowi Bo¿a wola,
która konkretyzuje siê zw³aszcza w obowi¹zku mi³oci wzglêdem bliniego
(np. 1 Kor 10,23-24). Istot¹ sunei,dhsij jest jego cis³e powi¹zanie z Bogiem,
który jest dla sumienia najwy¿sz¹ instancj¹ odwo³awcz¹54. Kto w swym
postêpowaniu nastaje na sumienie drugiego cz³owieka, grzeszy przeciwko
Chrystusowi (1 Kor 8,12)55. Tak rozumiane sunei,dhsij wyznacza zarazem
granicê wolnoci cz³owieka i wzywa go do odpowiedzialnego dzia³ania. Na tej
podstawie Pawe³ mo¿e apelowaæ do sumienia (Rz 13,5; 1 Kor 10,25-30).
Sunei,dhsij uchodzi dla aposto³a za fenomen ogólnoludzki (por. 2 Kor
4,2n; Rz 13,4). Choæ jego dzia³anie jest u wszystkich ludzi jednakowe, to
ró¿ne s¹ kryteria, do jakich ono siê odwo³uje. W Rz 2,14n Pawe³ opisuje
funkcjê sumienia w odniesieniu do pogan jako wewnêtrzn¹ walkê myli, które
nawzajem siê oskar¿aj¹ lub broni¹. Skoro poganie, nie maj¹c Prawa, potrafi¹ je
wype³niaæ, tzn. ¿e maj¹ oni Prawo Bo¿e wypisane w sercach. Sumienie jest
tego wiadkiem (Rz 2,14)56. Sumienie to nic innego jak Prawo wypisane
w sercach pogan (Rz 2,15a)57.
Sunei,dhsij nosi jednak na sobie znamiona ludzkiej s³aboci, która dotyczy zarówno wiedzy o swym postêpowaniu, jak i zwi¹zanego z nim os¹du,
dlatego jego wskazania nie zawsze s¹ nieomylne58.
2. Kondycja człowieka
2.1. Pochodzenie człowieka

Pawe³ odnosi pochodzenie cz³owieka do Boga. Myl ta wpisana jest
w ca³okszta³t jego przekonania o tym, ¿e Bóg jest pocz¹tkiem wszystkiego, co
istnieje (por. 1 Kor 1,18n; Rz 4,17)59. Aposto³ nie powo³uje siê nigdzie bezpo53
54

R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 217.
W tym momencie ujawnia siê równie¿ cis³a relacja pomiêdzy sunei,dhsij a pi,stij. Dochodzi
ona do g³osu w takiej mierze, w jakiej wiara oznacza dla Paw³a pos³uszeñstwo wobec Bo¿ych ¿¹dañ.
Zob. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 219220.
55 W. Schrage, Ethik des Neuen Testaments, s. 201; K. Romaniuk, Studia nie tylko nad
w. Paw³em, Poznañ 1999, s. 230235.
56 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 61.
57 Wiêcej na temat sposobów interpretacji Rz 2,14n w dziejach egzegezy: U. Wilckens, Der Brief
an die Römer, Teilband 1. Röm 1-5, series: EKK VI/1, ZürichEinsiedelnKölnNeukirchenVluyn
1978, s. 138142.
58 J. Stêpieñ, Teologia wiêtego Paw³a, s. 75.
59 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 4445.
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rednio na starotestamentowe przekazy o stworzeniu cz³owieka, lecz czyni doñ
pewne aluzje. Przewiadczenie o tym, ¿e Bóg jest Stwórc¹ cz³owieka, stanowi
dla Paw³a nie teoretyczn¹ odpowied na pytanie o antropogenezê,
a prawdê determinuj¹c¹ kondycjê ludzkiej egzystencji.
Protoplast¹ rodu ludzkiego jest Adam, który dziêki stwórczemu aktowi
Boga sta³ siê yuch. zw/sa (1 Kor 15,45)60. Powsta³ on z prochu ziemi (evk gh/j
coi?koj: 1 Kor 15,47) i jest cz³owiekiem ziemskim (yuciko.j a;nqrwpoj: 1 Kor
15,47n). Jako taki Adam  a tym samym ka¿dy cz³owiek, gdy¿ ka¿dy nosi
w sobie obraz Adama (th.n eivko,na tou/ coi?kou/: 1 Kor 15,49)  jest istot¹
przemijaj¹c¹ i zniszczaln¹. Czas ¿ycia cz³owieka jest ograniczony, a po jego
up³ywie powraca on do ziemi (por. 1 Kor 15,21-22)61. Cz³owiek, jako ¿e zawdziêcza swe ¿ycie Bogu, jest zupe³nie od Niego zale¿ny i winien Mu siê
podporz¹dkowaæ (Rz 9,20nn)62. Przed Bogiem ka¿dy jest równy (Rz 3,28n)63.
Stworzenie i wiat maj¹ wymiar pozytywny  cz³owiek jest z nimi nierozerwalnie po³¹czony, stanowi¹ one horyzont jego egzystencji i s¹ mu dane do
dyspozycji, ale tak¿e przynale¿y im rys pejoratywny, gdy¿ stanowi¹ obszar
dzia³ania demonicznych mocy (2 Kor 4,4). Jeli cz³owiek zwróci siê do wiata
zamiast do Boga, mo¿e on staæ siê dlañ destrukcyjn¹ moc¹ (Rz 1,25)64.
Aposto³owi znane jest równie¿ wyobra¿enie o stworzeniu cz³owieka, cile mê¿czyzny, na obraz Bo¿y (1 Kor 11,3nn)65. Szczególn¹ rolê odgrywa ono
w kontekcie soteriologii Paw³a. Z jednej strony bowiem nazywa Chrystusa
obrazem Boga (eivkw.n tou/ qeou/; 2 Kor 4,4), co oznacza uto¿samienie Go
60 Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e powy¿sza nauka Paw³a o pochodzeniu cz³owieka pojawia siê
w kontekcie jego rozwa¿añ o zmartwychwstaniu (1 Kor 15).
61 J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu, s. 279280.
62 W. Foerster, kti,zw,, TWNT III, s. 1033.
63 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 232.
64 G. Bornkamm, Paulus, s. 140; R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 230231,
254260.
65 Myl ta pojawia siê ponownie przy okazji, a mianowicie w kontekcie pouczeñ aposto³a
dotycz¹cych w³aciwego porz¹dku i zachowania podczas nabo¿eñstw. W ich ramach pojawia siê nawi¹zanie do jahwistycznego opisu stworzenia niewiasty z mê¿czyzny. Interpretacja omawianego fragmentu
jest doæ problematyczna ze wzglêdu na to, ¿e obecne jest w nim, o teologicznym uzasadnieniu, wyobra¿enie o podporz¹dkowaniu kobiety mê¿czynie  to jedynie mê¿czyzna nazwany jest obrazem i odbiciem chwa³y Bo¿ej (w. 7) i g³ow¹ kobiety (w. 3), kobieta z kolei jedynie chwa³¹ mê¿czyzny (por. w. 7).
Pogl¹dy aposto³a zawarte w 1 Kor 11,3n s¹ przypuszczalnie efektem wp³ywów teologii aleksandryjskiej lub innych nurtów judaizmu. Filon z Aleksandrii wyra¿a ideê podobieñstwa cz³owieka do Boga za
pomoc¹ dwóch szeregów o charakterze zstêpuj¹cym: Bóg  Logos  cz³owiek; Bóg  Logos = Eikon
Boga  a;nqrwpoj kat eivkona  empiryczny cz³owiek. Pawe³ podejmuje tê myl w wierszu 3. Niewykluczone jednak, ¿e aposto³ przedstawi³ tu w³asne pogl¹dy, wykoncypowane z lektury i interpretacji jahwistycznego oraz kap³añskiego opisu stworzenia, choæ nieco dalej wskazuje na równoæ kobiety i mê¿czyzny wobec Pana (w. 11n). Wiêcej na ten temat: H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments,
Bd. 2, s. 176n.
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z Adamem, wzglêdnie wyra¿a ideê Chrystusa nowego Adama66. Z drugiej za
stwierdza, ¿e Bóg przeznaczy³ wierz¹cych, by mieli oni udzia³ w objawionym
w Chrystusie podobieñstwie do Boga (por. Rz 8,29). Proces upodabniania ma
charakter ci¹g³y i narastaj¹cy  rozpocz¹³ siê ju¿, a dope³ni siê w czasie paruzji
Chrystusa. Wskazuje na to w szczególnoci 2 Kor 3,18: My wszyscy za, którzy
ods³oniêt¹ twarz¹ odzwierciedlamy chwa³ê Pana, za spraw¹ Pana, którym jest
Duch, przemieniani jestemy od chwa³y ku chwale w ten sam obraz (th.n auvth.n
eivko,na metamorfou,meqa avpo. do,xhj eivj do,xan). Podobieñstwo do Boga  na co
wskazuje kontekst Rz 8,9, a w 2 Kor 3,18 wyra¿one jest explicite  jest identyczne z do,xa kuri,ou (por. Flp 3,21)67. Tylko ten, kto jest w Chrystusie, jest
obrazem Boga par excellence (por. Rz 3,23). Bycie obrazem Boga i posiadanie Bo¿ej chwa³y przynale¿¹ cile usprawiedliwionemu68. Eivkw,n, jako pojêcie odnosz¹ce siê do relacji pomiêdzy chrzecijaninem a Chrystusem, okrela
szczególny zwi¹zek istniej¹cy miêdzy nimi. Chrystus  jako eivkw,n tou/ qeou
 w³¹cza wierz¹cego w dziejowy proces, u koñca którego znajduje siê jego
przemiana69.
W teologii aposto³a stworzenie i ludzkoæ maj¹ nie tylko tê sam¹ przyczynê istnienia, lecz wzajemnie powi¹zany jest tak¿e ich eschatologiczny los.
Ujête w chrystologicznej perspektywie dzie³o stworzenia ma sw¹ dalsz¹ historiê i nakierowane jest na odkupienie (por. Rz 8,18n)70.
2.2. Grzeszność człowieka

Problem grzesznoci cz³owieka zajmuje w refleksji teologicznej Paw³a
istotne miejsce, jednak nie stanowi on tematu samodzielnego, lecz pozostaje
zwi¹zany z soteriologi¹. Wed³ug aposto³a odkupienie cz³owieka polega
w pierwszej mierze na wyzwoleniu z mocy grzechu i mierci71. Wypowiedzi
o grzechu nale¿y odczytywaæ w perspektywie chrystologicznej  to, co Pawe³
mówi na temat grzechu, wyp³ywa z wyroku wydanego przez Boga nad cz³owiekiem bez Boga w obliczu objawienia Chrystusa i Jego krzy¿a72.
Najwa¿niejszymi z pojêæ, którymi aposto³ opisuje rzeczywistoæ grzechu,
s¹: a`marta,nw  chybiæ celu, pob³¹dziæ; uchybiaæ, grzeszyæ; a`marti,a/a`ma,rthma
66 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 47; U. Luz, Obraz Bo¿y w Chrystusie i cz³owieku
wed³ug Nowego Testamentu, Concilium (wersja polska) 15 (1969), s. 288290.
67 G. Kittel, eivkw,n, TWNT II, s. 395; Ch. Wolff, Der zweite Brief des Paulus an die Korinther,
THNT VIII, Berlin 1989, s. 78n; H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 216n.
68 H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 217n.
69 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 116120.
70 Ibidem, s. 44; H.H. Eßer, Schöpfung, TBNT II, s. 1565.
71 G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 136.
72 W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a,, TWNT I, s. 311.
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 chybienie celu, pob³¹dzenie, utracenie, zawinienie; grzech; a`martwlo,j
 grzeszny, grzesznik, para,ptwma  wykroczenie, przestêpstwo; grzech;
para,basij  przekroczenie, wykroczenie, przestêpstwo; avdike,w  czyniæ niesprawiedliwoæ; krzywdziæ oraz avdiki,a  nieprawoæ, niesprawiedliwoæ73.
Dla Paw³a grzech stanowi przede wszystkim z³owrog¹, demoniczn¹, niemal¿e spersonifikowan¹ moc, która zniewala cz³owieka, niszczy jego ¿ycie
i unieszczêliwia go, to moc, wobec której jest on zupe³nie bezradny (Rz
7,14.18)74. Ka¿dy pojedynczy grzech, przybieraj¹cy ró¿norakie zewnêtrzne
postaci, jest o tyle grzechem, o ile ujawnia siê w nim a`marti,a  moc grzechu75.
Istota grzechu polega na aktywnej postawie wrogoci cz³owieka wzglêdem Boga, innymi s³owy, na d¹¿eniu do samodzielnego rozporz¹dzania sob¹
i swym ¿yciem76. W tym sensie wyobra¿enie o grzesznoci cz³owieka koresponduje cile z pojêciem sa,rx (zob. wy¿ej). Cz³owiek nie jest w stanie sam
wyzwoliæ siê z mocy cia³a i grzechu (Rz 7,24-25). Mo¿liwoæ tê daje mu
jedynie przyjêcie w wierze prawdy o zbawieniu dokonanym w Chrystusie
i otrzymanie w chrzcie daru Ducha wiêtego. Wierz¹cy jest nadal sk³onny do
pope³niania uczynków cia³a, ale równoczenie jest uzdolniony do wype³niania
Bo¿ej woli (Ga 5,19-22n). Walcz¹ w nim ze sob¹ cia³o i Duch (Ga 3,3; Rz 8,12)77.
Grzech ma powszechny charakter. wiat i ludzkoæ s¹ naznaczone nie
tylko stwórczym charakterem (Rz 1,20), lecz tak¿e grzechem78. Nie ma tu
¿adnych wyj¹tków (Ga 3,22; Rz 3,23). Dla ludzi przed i poza Chrystusem
nie istnieje stan bezgrzesznoci, dlatego ca³a ludzkoæ potrzebuje wybawienia
od swej winy i gniewu Bo¿ego (Rz 1,18)79.
W Rz 5,12nn aposto³ wywodzi stan powszechnej grzesznoci od przestêpstwa pierwszego cz³owieka80. Czyn Adama, przez który grzech wszed³ na
73
74

R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, ad locos.
R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 245. Na temat zniewalaj¹cej mocy grzechu
Pawe³ traktuje wyczerpuj¹co w Rz 6,6.12n, gdzie uwik³anie cz³owieka w grzech ujmuje w ramy relacji
pan (= grzech)  niewolnik (= cz³owiek). Stosuje przy tym obrazowe pojêcia: douleu,ein  s³u¿yæ,
kurieu,ein  panowaæ, byæ panem, rz¹dziæ; basileu,ein  królowaæ, panowaæ; u`pakou,ein  byæ pos³usznym, uleg³ym, poddawaæ siê komu/czemu; pari,sthmi  oddawaæ, wystawiaæ do czyjej dyspozycji,
evleuqerwqh/nai  zostaæ wyzwolonym, uwolnionym; dou/loi  niewolnicy, oddani w niewolê. Por.
R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, ad locos.
75 A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 160n.
76 W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a, s. 312.
77 W. Günther, Schuld/Sünde, TBNT II, s. 1600.
78 W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a, s. 313.
79 G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 138; K. Haacker, Zorn/Zank, TBNT II,
s. 2029; E.P. Sanders, Paulus und das palästinische Judentum. Ein Vergleich zweier Religionsstrukturen,
Göttingen 1997, s. 450.
80 Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zasadniczym tematem tej perykopy nie jest kwestia pocz¹tków,
wzglêdnie przyczyny grzechu, lecz rozwa¿ania na temat prawdziwego ¿ycia, którego ród³em jest zbawcze dzie³o Chrystusa. H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, s. 244.
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wiat (Rz 5,12), sytuuje cz³owieka w stanie grzechu, a w jakim cis³ym, choæ
dok³adnie nieokrelonym przez Paw³a zwi¹zku, z jego  Adama  grzechem
pozostaje grzesznoæ wszystkich ludzi (Rz 5,12: evf w|- pa,ntej h[marton; w. 19:
di,a th/j parakoh/j tou/ e`no.j avnqrw,pou a`martwloi. katesta,qhsan oi` polloi,)81.
Adam, jako protoplasta ca³ej ludzkoci, przywiód³ j¹ do grzesznej kondycji
i odt¹d ¿yje ona w sytuacji naznaczonej grzechem, win¹ i mierci¹82. Grzesznoæ jawi siê zatem poniek¹d jako los. Nie oznacza to jednak losu nieuniknionego i tego, ¿e cz³owiek jest pozbawiony odpowiedzialnoci za swe postêpowanie. Du¿o bardziej grzesznoæ stanowi egzystencjaln¹ mo¿liwoæ, która sta³a siê obiektywn¹ rzeczywistoci¹ wraz z grzechem Adama, ale realizowana
jest w indywidualnej odpowiedzialnoci przez ka¿dego cz³owieka83.
Grzech pozostaje w cis³ej relacji do Prawa. Poprzez Prawo dochodzi do
ujawnienia potêgi grzechu (Rz 3,20; 7,7n)84. Grzech istnia³ wprawdzie ju¿
przed i bez Prawa (Rz 5,13n), ale dopiero ono ujawni³o ca³y jego tragiczny
charakter (Rz 7,8). Prawo czy te¿ pojedyncze przykazanie nie jest identyczne
z grzechem, przeciwnie  jest ono wiête, sprawiedliwe i duchowe (Rz
7,12.14), ale jawi siê ono jako moc grzechu (1 Kor 15,56), gdy¿ wzbudza
w cz³owieku ró¿norakie po¿¹dliwoci, którymi grzech pos³uguje siê, by nad
nim zapanowaæ (Rz 7,13)85. Prawo nie tylko nie usunê³o grzechu, lecz zosta³o
nawet wykorzystane w celu jego pomno¿enia i ukazania jego ogromu (Rz 5,20;
7,14). Grzech zamieszkuje w cz³owieku i powoduje w nim tak g³êbokie rozdarcie, ¿e ten, choæ w g³êbi pragnie dobra, czyni w rezultacie to, czego nie chce
(Rz 7,20)86.
Nastêpstwem grzechu jest mieræ  jest ona zap³at¹ za grzech (Rz 6,23),
¿¹d³em mierci (1 Kor 15,56), przez ni¹ grzech zaznaczy³ swe panowanie (Rz
5,21). W panowaniu mierci jawnym staje siê powszechnoæ grzechu (Ga 3,22;
Rz 3,9.23; 5,9.10; 8,7). Jak wspomniano, istnieje cis³y zwi¹zek pomiêdzy
czynem Adama a powszechnym grzesznym stanem ludzkoci oraz jej przezna81 Zwi¹zek grzesznoci wszystkich ludzi z czynem Adama, wyra¿ony przez Paw³a sformu³owaniem evf w|- pa,ntej h[marton, stanowi egzegetyczno-teologiczny problem, który w dziejach egzegezy
doczeka³ siê ró¿nych prób rozwi¹zañ. Wiêcej na ten temat: K. Romaniuk, Soteriologia w. Paw³a,
s. 160164, w szczególnoci podana tam liczna bibliografia; M. Uglorz, Adam  Chrystus (Komentarz
do Rz 5,12-21), TA 14 (1997), s. 318; A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 172n.
82 J. Gnilka, Pawe³ z Tarsu, s. 306.
83 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 76n; G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 138.
84 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, s. 266.
85 U. Schnelle, Neutestamentliche Anthropologie, s. 81.
86 A. Paciorek, Cz³owiek bez Chrystusa, s. 215; zob. te¿ G. Bornkamm, Sünde, Gesetz und Tod.
Exegetische Studie zu Röm 7, w: idem, Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien. Gesammelte Aufsätze,
Bd. 1, München 1958, s. 5169.
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czeniem ku mierci87. mieræ to nie tylko naturalna granica ¿ycia cz³owieka,
lecz tak¿e  w sensie duchowym  ¿ycie chybione i dalekie od Boga88.
Grzech wywo³uje gniew Boga. Aposto³ uwydatnia myl o karz¹cej dzia³alnoci Boga w trakcie s¹du eschatologicznego, ale zdarza siê, ¿e ideê tê
sytuuje ju¿ w teraniejszoci (np. 1 Tes 1,10; 2,16; 5,9; Rz 1,18n). Wyobra¿enie o s¹dzie nie jest jednolite. Z jednej strony pojawia siê myl o s¹dzie powszechnym (Rz 2,5-11; 14,10; 2 Kor 5,10), z drugiej za Pawe³ oczekuje
ponownego przyjcia Chrystusa jako Wybawiciela od gniewu Boga (1 Tes
1,10; Flp 3,20). W zwi¹zku z tym wierz¹cy nie musz¹ obawiaæ siê s¹du, gdy¿
nie jest on dlañ dniem gniewu (Rz 2,5.10), lecz momentem zbawienia (np.
2 Kor 2,15n)89. Zwyciêstwem nad grzechem jest eschatologiczne wydarzenie
Chrystusa. Celem Jego zbawczej misji by³o wydanie s¹du nad grzechem i jego
unicestwienie (Rz 8,3).
2.3. Zbawienie człowieka

Dla Paw³a jest oczywiste, ¿e zbawienia ludzkoci mo¿e dokonaæ jedynie
Bóg. Zbawienie, bêd¹ce dla cz³owieka niezas³u¿onym darem, urzeczywistni³o
siê przez Chrystusa, konkretnie przez Jego krzy¿ i zmartwychwstanie, które postrzega aposto³ w perspektywie cz³owieka i jego zbawienia (por. 1 Kor 15,1-4)90.
Skutki zbawczego wydarzenia Chrystusa maj¹ wieloaspektowy i donios³y
dlañ charakter, dlatego dla ich opisu stosuje bogat¹ terminologiê91. Najwa¿niejsze pojêcia to sw/|zw/swthri,a; katalla,ssw/katallagh,  pojednaæ, byæ pojednanym/pojednanie; avpolu,trwsij  wykupienie, uwolnienie, odkupienie; avgora,zw
 kupowaæ, wykupowaæ; evleuqero,w/evleuqeri,a  wyzwalaæ, czyniæ wolnym/
wolnoæ; oraz dikaio,w/dikaoisunh, (i ich derywaty)  czyniæ sprawiedliwym,
uznawaæ za sprawiedliwego/sprawiedliwoæ92 .
Rzeczywistoæ zbawienia wyra¿ana pojêciami sw/|zw i swthri,a ma dla
Paw³a charakter przysz³y (np. 1 Tes 5,8n; 1 Kor 3,15)93. Jednoczenie sw/|zw
i swthri,a stanowi¹ cel zwiastowania Ewangelii, mog¹cego przynieæ ratunek
87
88
89
90

W. Grundmann, a`marta,nw, a`ma,rthma, a`marti,a, s. 313.
J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 82.
E. Synofzik, Gerechtigkeit/Gericht, s. 750; F. Büchsel, kri,nw, TWNT III, s. 938.
J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 93; J. Jeremias, Neutestamentliche Theologi, Erster
Teil, Die Verkündigung Jesu, Berlin 1973, s. 277.
91 H. Ordon, Dzie³o odkupienia w nauczaniu w. Paw³a, w: R. Rubinkiewicz (red.), Biblia
o odkupieniu, Lublin 2000, s. 177.
92 Por. R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu, ad locos.
93 W tym sensie myl o zbawieniu, wyra¿ana za pomoc¹ pojêæ sw/|zw/swthri,a, jest wyranie
odró¿niana  ale nie oddzielana  od rzeczywistoci usprawiedliwienia i pojednania (por. Rz 5,9n).
J. Schneider, W. Haubeck, Erlösung, TBNT I, s. 371; W. Foerster, sw/|zw ktl, TWNT VII, s. 992.
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ju¿ teraz (1 Kor 9,22; Rz 10,8n)94. Dla wierz¹cych zbawienie jest ju¿ rzeczywistoci¹ teraniejsz¹ (1 Kor 15,2: di ou- [to. euvagge,lion] sw,|zesqe; 2 Kor
6,2: ivdou. nu/n h`me,ra swthri,aj). Znamienne dla Paw³a napiêcie pomiêdzy ju¿
a jeszcze nie wyra¿a prawdê, ¿e wierz¹cy ju¿ teraz ¿yje w zainaugurowanym
przez Chrystusa eschatologicznym eonie, ju¿ teraz znalaz³ siê on w posiadaniu rodków koniecznych do tego, by zjednoczyæ siê z Bogiem, ale zjednoczenie to pozostaje kwesti¹ przysz³oci95.
Ju¿ teraz zbawienia Pawe³ wyra¿a przede wszystkim przez stwierdzenie, stanowi¹ce zarazem podstawow¹ tezê jego soteriologii, ¿e Bóg ju¿ teraz
usprawiedliwia cz³owieka przez wiarê w Jezusa Chrystusa, niezale¿nie od
uczynków wynikaj¹cych z Prawa (Rz 3,28; por. Ga 2,16). Wydarzenie Chrystusa zmieni³o zdecydowanie sytuacjê cz³owieka wobec Boga. Stanowi ono
zarazem objawienie dikaiosu,nh qeou/ (2 Kor 5,21; Rz 1,17; 3,5.21-26)96.
Wyra¿enie dikaiosu,nh qeou/ odnosi siê z jednej strony do Boga  Bóg jest
sprawiedliwy, innymi s³owy, wierny swym zbawczym obietnicom (Rz
3,5.25n). Z drugiej strony dikaiosu,nh qeou/ odnosi siê do cz³owieka  Bóg
czyni go sprawiedliwym, co jest dowodem Jego sprawiedliwoci (Rz 3,26). To
znacznie wiêcej ni¿ jedynie odpuszczenie grzechów  Bóg stawia w ten sposób
cz³owieka w personalnej i nowej relacji wobec siebie97. Jest to Jego ³askawy
dar. Usprawiedliwienie na podstawie uczynków Prawa (Ga 3,11; 5,4) czy sprawiedliwoæ na podstawie Prawa (Ga 3,21; por. Flp 3,9) s¹ wykluczone, gdy¿
nikt nie mo¿e wype³niæ Prawa98.
Usprawiedliwiaj¹cemu dzia³aniu Boga odpowiada ze strony cz³owieka
wiara, która stanowi jedyn¹ drogê wiod¹c¹ do usprawiedliwienia99. Strukturalnymi elementami wydarzenia usprawiedliwienia s¹ ³aska i wiara100. W wierze
cz³owiek partycypuje w Bo¿ym zwróceniu siê ku niemu, przy czym wiara nie
stanowi jego zas³ugi, a jest darem Boga (1 Kor 12,3b; por. Flp 1,29). Wiara
stanowi egzystencjalne za³o¿enie do przyjêcia daru usprawiedliwienia. Jako
94 Tak pojmowane sw/|zw/swthri,a staj¹ siê to¿same z usprawiedliwieniem i pojednaniem.
W. Radl, sw/z| w, EWNT III, s. 770.
95 K. Romaniuk, Soteriologia w. Paw³a, s. 190. W kontekcie tym przemo¿n¹ rolê spe³nia
pojêcie kairo,j  w³aciwa chwila, stosowna pora, w³aciwy czas; czas krytyczny, które u Paw³a nabiera
szczególnego teologicznego i historiozbawczego charakteru.
96 Dikaiosu,nh qeou/ stanowi dla Paw³a wyra¿enie soteriologiczne, z pomoc¹ którego rozwija on
swoj¹ naukê o usprawiedliwieniu. Wiêcej na ten temat: E. Käsemann, Gottesgerechtigkeit bei Paulus,
w: E. Käsemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. 2, Göttingen 1964, s. 220233.
97 L. Goppelt, Theologie des Neuen Testaments, s. 471.
98 K. Grünwaldt, Gerechtigkeit/Gericht, TBNT I, s. 736.
99 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 104.
100 G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, s. 163; E.P. Sanders, Paulus und das palästinische Judentum, s. 464.
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usprawiedliwiony, cz³owiek jest uwolniony od zniewalaj¹cej mocy cia³a, grzechu i mierci, a zarazem uzdolniony oraz wezwany do uwiêcenia, nowego
pos³uszeñstwa oraz odpowiedzialnego dzia³ania. Wydarzenie Chrystusa,
w które wierz¹cy zostaje ontycznie w³¹czony przez Chrzest (Rz 6,1nn; por. Ga
3,27.29) jest dla Paw³a fundamentem chrzecijañskiej etyki101.
Eschatologiczne swthri,a obejmuje z jednej strony aspekt negatywny
 wybawienie od gniewu Bo¿ego (1 Tes 5,9; 1 Kor 3,15), z drugiej za pozytywny  odkupienie cia³a, pe³ne urzeczywistnienie Bo¿ego synostwa (Rz
8,23n), obdarzenie na powrót Bo¿¹ chwa³¹ (Rz 8,30; por. Rz 3,23) i przekszta³cenie na obraz Chrystusa (Rz 8,29)102. Z eschatologicznym swthri,a zwi¹zane
jest równie¿ cielesne zmartwychwstanie. Jak Chrystus zosta³ wskrzeszony
z martwych, tak wierz¹cy mo¿e mieæ nadziejê, ¿e Bóg tak¿e jego wzbudzi
z martwych (np. 1 Tes 4,14; Rz 6,4n). Pawe³ zna zarówno wyobra¿enie
o eschatologii powszechnej, z jej centraln¹ prawd¹ o paruzji (np. 1 Tes 4,13-18;
5,1-5), jak i indywidualnej, zwi¹zanej z byciem z Chrystusem zaraz po
mierci (Flp 1,20-24; 2 Kor 5,1-10)103.
Zakończenie

Dla Paw³owej wizji cz³owieka fundamentalnym punktem odniesienia jest
perspektywa chrystologiczna. Aposto³ Pawe³ nigdy nie postrzega cz³owieka
jako istotê sam¹ w sobie, obcy jest mu sposób abstrakcyjnych rozwa¿añ
o cz³owieku oraz jego dychotomiczna czy te¿ trychotomiczna wizja. W tym
typie antropologii cz³owiek stanowi¹cy psychosomatyczn¹ jednoæ oraz ca³oæ to zawsze cz³owiek przed Bogiem. Aposto³ wprawdzie nie rezygnuje ze
wskazania struktury bytowej cz³owieka, ale dokonuje wyranego przesuniêcia
akcentów. Jego antropologia jest na wskro egzystencjalna. Wed³ug Aposto³a
ludzka egzystencja we wszystkich swych wymiarach ukonstytuowana jest
w Bogu. W ¿yciu cz³owieka nie ma niczego, co nie pochodzi³oby od Boga i nie
by³oby Jego darem. To decyduj¹co determinuje jego stosunek do wiata i do
drugiego cz³owieka. P³aszczyzna teologiczna i antropologiczna wzajemnie
oraz istotnie siê przenikaj¹, warunkuj¹ oraz kwalifikuj¹.
101

H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, Wroc³aw 1985, s. 155n; R. Hoppe, Der Mensch
auf der Suche nach sich selbst. Zu einigen Ansätzen griechisch-hellenistischer und paulinischer Ethik,
Bibel und Kirche 40 (1985), s. 123n.
102 W. Foerster, sw/|zw ktl, s. 993.
103 Por. A. Jankowski, Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987, s. 50n, 195n;
J. Stêpieñ, Nauka w. Paw³a o mierci, RBL 15 (1962), nr 5, s. 283291.
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Aposto³ bardzo jaskrawo opisuje zepsucie cz³owieka i jego grzech. Cz³owiek jest poddany destrukcyjnej mocy grzechu, na skutek czego traci sw¹
podmiotowoæ. Grzech oddziela go tak g³êboko od Boga, ¿e sam nie jest on
w stanie tego oddzielenia pokonaæ i jest tragicznie uwik³any w nierozerwalny
zwi¹zek pomiêdzy mocami grzechu i mierci. Sytuacja cz³owieka jest wiêc
dramatyczna, ale nie beznadziejna. Pawe³ podkrela, ¿e mimo wszystko dla
ludzkoci istnieje ratunek  jest nim Chrystus. Cz³owiek jest istot¹, która, by
wyrwaæ siê spod potê¿nego panowania grzechu, potrzebuje Bo¿ej ³aski i mi³osierdzia, objawionych w Jezusie Chrystusie. Inaczej mówi¹c, cz³owiek jest
homo salvandus  tym, który potrzebuje ratunku od Boga.

HOMO SALVANDUS – THE CONTRIBUTION
FOR ANTHROPOLOGICAL THEOLOGY OF APOSTLE PAUL
(SUMMARY)

Anthropology of apostle Paul is entirely existential. According to him humans life with all
its dimensions has its source in God. In persons life there is nothing that would not come from
God and not be his gift at the same time. At the same time Paul describes very clearly the humans
sin. It separates human from God so much that he himself is not able too overcome it. The human
condition is then dramatic but all the same it isnt hopeless. Paul strongly emphasize that there is
salvation for all the humanity in the person of Jesus. The human for the apostle means homo
salvandus  the one who needs rescue from Gods.

HOMO SALVANDUS – EIN BEITRAG ZUR ANTHROPOLOGISCHEN
THEOLOGIE DES APOSTELS PAULUS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Apostel Paulus ist der älteste anthropologische Theologe des Neuen Testaments. Gültig
bleibt Behauptung Rudolph Bultmanns, dass jeder Satz über Gott zugleich ein Satz über den
Menschen ist und umgekehrt. In diesem Sinne ist die paulinische Theologie zugleich Anthropologie. Dieses organische Beziehung muss in diesem Sinne verstehen werden, daß jede Aussage über
Gott zugleich darüber redet, was er am Menschen tut und von Menschen fordert, und entschprechend umgekehrt  jede Aussage über den Menschen darüber redet, wie Gottes Tat und Forderung
den Menschen qualifizieren und wie sie sollen sich gegen sie verhalten. Durch diese Perspektive
ist auch die paulinische Christologie geprägt. Jede Aussage über Christus, wie er am Menschen für
ihre Heil wirkt, ist zugleich die Aussage über den Menschen und umgekehrt. Die Christologie des
Paulus ist demnach zugleich Soteriologie. Sowohl der Reichtum der anthropologischen Terminologie des Paulus als die Tiefe und Originalität seiner Reflexion über die menschliche Existenz mit
Gott, bzw. ohne Gott, machen den Apostel der größte anthropologische Theologe unter den Autoren des Neuen Testaments.
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Problematyka podjêta w niniejszym przed³o¿eniu wymaga ca³ociowego spojrzenia na osobê i dzie³o wielkiego papie¿a Jana Paw³a II, od 1 maja
2011 r. b³ogos³awionego. Jego pontyfikat (19782005) przypada na okres
roz³o¿onej w czasie i d³ugotrwa³ej odnowy Kocio³a po II Soborze Watykañskim (19621965), który jeszcze siê nie zakoñczy³1 . wiadczy o tym chocia¿by
ograniczona i niepe³na recepcja dokumentów soborowych, niestety czêsto zniekszta³conych w licznych i powierzchownych publikacjach na ich temat, a tak¿e
pilna potrzeba odczytania ich na nowo, w innych warunkach wci¹¿ zmieniaj¹cego siê wiata, dostosowuj¹c je do umys³owoci wspó³czesnego cz³owieka2.
Ponadto trzeba zwróciæ równie¿ uwagê na to, ¿e pos³ugiwanie prymacjalne Papie¿a-Polaka przypada na prze³om wieku XX i XXI. Jan Pawe³ II wprowadzi³ Koció³ w trzecie tysi¹clecie chrzecijañstwa. Jego bogate nauczanie
wyznaczy³o w sposób jasny i niepozostawiaj¹cy w¹tpliwoci zasady i kierunki
dzia³ania wspólnoty wierz¹cych w Chrystusa w nowym millennium. By³o to
mo¿liwe dziêki temu, ¿e Papie¿ potrafi³ odczytywaæ i w³aciwie interpretowaæ
*

Artyku³ jest rozszerzon¹ wersj¹ tekstu opublikowanego w dwumiesiêczniku Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 111 (2011), s. 8391.
1 Zob. Z.J. Kijas, A. Dobrzyñski (red.), Cristo  Chiesa  Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di
Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 2010. Zob. tak¿e K. Wojty³a, U podstaw odnowy. Studium
o realizacji Vaticanum II, Kraków 1988.
2 Zob. Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardyna³em Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori,
KrakówWarszawa 1986, s. 2337.
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znaki czasu, Bo¿e impulsy i natchnienia w historii, zamys³y wobec cz³owieka
i wiata. A nawet wiêcej, sam sta³ siê dla nas Wielkim Znakiem Czasu, Chrystologiem Dziejów, Wiernym wiadkiem Chrystusa i Kocio³a3.
Tak wiêc podejmuj¹c problematykê troski Jana Paw³a II o seminaria duchowne nale¿y zauwa¿yæ, ¿e by³a ona realizowana jako aktualizacja nauczania
II Soboru Watykañskiego4. W swych licznych wyst¹pieniach i dokumentach
dotycz¹cych formacji do kap³añstwa Papie¿ dokona³ relektury akt soborowych
i nada³ im obowi¹zuj¹c¹ wyk³adniê, dostosowan¹ do warunków wspó³czesnoci. Uczyni³ to, poniewa¿ pragn¹³, aby seminarzyci, formowani do wype³niania i kontynuowania misji samego Chrystusa, byli nale¿ycie przygotowani do
podjêcia dziedzictwa i wezwania Soboru w nowych czasach trzeciego tysi¹clecia chrzecijañstwa.
1. Doświadczenie seminarium konspiracyjnego

Niew¹tpliwie na troskê przysz³ego Papie¿a o seminaria duchowne wp³ynê³o jego osobiste dowiadczenie jako alumna seminarium konspiracyjnego
w Krakowie.
Jan Pawe³ II wspomina, ¿e pierwsze oznaki powo³ania do kap³añstwa
pojawi³y siê u niego w okresie gimnazjalnym. Wtedy to, w sposób bardzo
wyrany dla otoczenia, objawia³a siê jego g³êboka religijnoæ i zainteresowanie sprawami Kocio³a. Wybuch II wojny wiatowej, okupacja niemiecka
i zamkniêcie Uniwersytetu Jagielloñskiego przerwa³y rozpoczête w 1938 r.
studia polonistyczne i skierowa³y uwagê m³odego ¿aka na misterium s³owa,
które  wypowiadane i prze¿ywane  jest podstawowym wymiarem ¿ycia duchowego cz³owieka. Umi³owanie s³owa literackiego przybli¿y³o Karola Wojty³ê, jak sam wspomina, do tajemnicy S³owa Odwiecznego5.
Ostateczna decyzja o wst¹pieniu do Krakowskiego Seminarium Duchownego, które dzia³a³o wówczas w pe³nej konspiracji, pod dachem rezydencji
3 Zob. J. Ratzinger  Benedykt XVI, Jan Pawe³ II. Mój umi³owany Poprzednik, Czêstochowa
2007; M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej (red.), Koció³ w czasach Jana Paw³a II, Lublin 2005, s. 562;
K. Kaucha, J. Mastej (red.), Jana Paw³a II inspiracje chrystologiczne, LublinKielceKraków 2006;
A.M. Wierzbicki, C. Ritter, J. Marecki (red.), wiadkowie wiadka, Lublin 2003; L. Accattoli, Karol
Wojty³a. Cz³owiek prze³omu wieków, Wroc³aw 2001; J. Poniewierski, Pontyfikat, Kraków 1999;
G. Weigel, wiadek nadziei. Biografia Jana Paw³a II, Kraków 2000.
4 Nauczanie soborowe dotycz¹ce formacji kap³añskiej, z uwzglêdnieniem instytucji seminarium
duchownego, znalaz³o swój najpe³niejszy wyraz w specjalnym Dekrecie o formacji kap³añskiej Optatam
totius, a nastêpnie w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. (kan. 232264).
5 Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica. W piêædziesi¹t¹ rocznicê moich wiêceñ kap³añskich,
Kraków 1996, s. 814; Kalendarium ¿ycia Karola Wojty³y, oprac. A. Boniecki, Kraków 2000, s. 4547.
6 G. Weigel, wiadek nadziei, s. 98102.
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arcybiskupa metropolity krakowskiego ksiêcia Adama Stefana Sapiehy6, zapad³a jesieni¹ 1942 r. Okres formacji seminaryjnej by³ dla przysz³ego Papie¿a ze
wszech miar wyj¹tkowy, g³ównie ze wzglêdu na warunki wojenne i sytuacjê
powojenn¹. Mimo zrozumia³ych ograniczeñ, co nale¿y podkreliæ, alumni odbywali tok studiów przepisanych prawem, zgodnie z wymogami stawianymi
kandydatom do wiêceñ. Klerycy cieszyli siê troskliw¹ opiek¹ swojego arcybiskupa, jak równie¿ rektora  ks. Jana Piwowarczyka (18891959)7, któremu
pomaga³ prefekt  ks. Kazimierz K³ósak (19111982)8, mieli wyznaczonego
ojca duchownego w osobie ks. Stanis³awa Smoleñskiego (19152006)9. Wród
wyk³adowców nale¿y jeszcze wymieniæ ks. W³adys³awa Wichera (18881969)10
i ks. Ignacego Ró¿yckiego (19111983)11.
Dwa pierwsze lata formacji, powiêcone studium filozofii, ukoñczy³
alumn Karol Wojty³a, pracuj¹c jednoczenie jako robotnik fizyczny w kamienio³omach fabryki chemicznej Solvay. Od wrzenia 1944 r. podj¹³ studiowanie teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, który
w czasie okupacji, podobnie jak ca³e krakowskie seminarium, dzia³a³ w podziemiu. Na pocz¹tku pi¹tego roku abp Sapieha postanowi³ skierowaæ kleryka
Wojty³ê na dalsz¹ edukacjê do Rzymu. W zwi¹zku z tym formacja seminaryjna
przysz³ego Papie¿a zakoñczy³a siê 1 listopada 1946 r. w dniu jego wiêceñ
kap³añskich12.
Wspominaj¹c w³asne dojrzewanie do kap³añstwa, Jan Pawe³ II zauwa¿y³,
¿e w³aciwa formacja seminaryjna by³a wspomagana przez rozmaite rodowiska i znacz¹ce osoby. Przygotowanie seminaryjne zosta³o uprzedzone g³ównie
przez wspólnotê rodzinn¹. Przyk³ad ¿ycia rodziców, zw³aszcza ojca, po mierci
matki i starszego brata, jego g³êbokie zaanga¿owanie modlitewne, najbardziej
wp³yn¹³ na wychowanie religijne m³odego Wojty³y. Z domu rodzinnego wyniós³ przysz³y Papie¿ pobo¿noæ maryjn¹, która od najm³odszych lat towarzyszy³a jego wzrastaniu i tak bardzo by³a widoczna w latach pos³ugiwania
7
8

By³ rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie od 8 IX 1939 do 1945 r.
Profesor filozofii, neotomista. Rozwija³ zagadnienia filozofii przyrody i filozofii Boga. Zob.
W. Chudy, Ks. Kazimierz K³ósak, w: W. Mackiewicz (red.), Polska filozofia powojenna, t. 1, Warszawa
2001, s. 412427.
9 Funkcjê ojca duchownego pe³ni³ od sierpnia 1944 do 1961 r. Od 1970 do 1992 r.  biskup
pomocniczy archidiecezji krakowskiej.
10 Profesor teologii moralnej. By³ promotorem pracy doktorskiej ks. Karola Wojty³y i recenzentem jego pracy habilitacyjnej. W latach 19471954 pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zob. J. Wichrowicz, Ks. W³adys³aw Wicher (18881969), STV 10 (1972), nr 2, s. 269282.
11 Profesor teologii dogmatycznej, cz³onek Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie,
ekspert w pracach II Soboru Watykañskiego. Zob. T. Chmura, Ksi¹dz Profesor Ignacy Ró¿ycki.
W 10. rocznicê mierci, AC 25 (1993), s. 7190.
12 Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 1518; Kalendarium, s. 6990; G. Weigel, wiadek
nadziei, s. 9398.
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kap³añskiego, biskupiego i prymacjalnego. W³asn¹ rodzinê Papie¿ nazwa³
pre-seminarium, pierwszym domowym seminarium13.
Drugim wa¿nym rodowiskiem, które wp³ynê³o na podjêcie decyzji
o wst¹pieniu do seminarium i w latach formacji kszta³towa³o Karola Wojty³ê
by³a w³asna parafia, najpierw ta w Wadowicach, nastêpnie pw. w. Stanis³awa
Kostki na Dêbnikach w Krakowie, prowadzona przez ksiê¿y salezjanów. To
w³anie we wspólnocie parafialnej, w kole ministrantów, poprzez kontakt
z ludmi wielkiej wiary i apostolskiego zapa³u, tak duchownymi, jak i wieckimi, przysz³y Papie¿ uczy³ siê elementarnych metod pracy nad sob¹ i rozwija³
¿ycie wewnêtrzne. Wa¿nym jego wyznacznikiem by³a regularna spowied
wiêta i sta³e kierownictwo duchowe. Jak sam wspomina, prowadzone w parafii na Dêbnikach duszpasterstwo m³odzie¿y, wspólnota ¯ywego Ró¿añca oraz
zalecane lektury dzie³ w. Jana od Krzy¿a i w. Teresy od Jezusa by³y prawdziw¹ duchow¹ formacj¹, wyprzedzaj¹c¹ to wszystko, co znalaz³ potem w seminarium14.
Trzecim wa¿nym rodowiskiem, które kszta³towa³o Karola Wojty³ê
w drodze ku kap³añstwu, przed jak i w czasie studiów seminaryjnych, by³a
praca w kamienio³omach i oczyszczalni wody w fabryce Solvay. Dowiadczenie seminarzysty  robotnika pozwoli³o przysz³emu Biskupowi Rzymu
poznaæ wiat ludzi ciê¿kiej pracy, g³ównie fizycznej, problemy, z jakimi boryka³y siê rodziny robotników, a tak¿e zrozumieæ wartoæ i godnoæ ludzkiej
pracy15.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e wa¿nym elementem kszta³tuj¹cym osobowoæ
przysz³ego kleryka Karola Wojty³y by³ przyk³ad ¿ycia wiêtych i innych wyj¹tkowych wiadków Chrystusa. W tym gronie trzeba uwydatniæ w. Ludwika
Mariê Grignion de Montfort i jego Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie do
najwiêtszej Maryi Panny16 oraz w. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego)  ¿o³nierza, artystê-malarza, opiekuna najubo¿szych, cz³owieka wielkiej
odwagi i ewangelicznego radykalizmu. W postaci tego ostatniego m³ody Karol odnalaz³ szczególne duchowe oparcie i wzór oraz utwierdzenie w wyborze
drogi powo³ania17.

13
14
15
16

Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 2122, 2831; Kalendarium, s. 2532.
Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 2428.
Ibidem, s. 2224; G. Weigel, wiadek nadziei, s. 7585.
Z tego traktatu Jan Pawe³ II zaczerpn¹³ s³owa swego papieskiego zawo³ania Totus Tuus,
które s¹ skróconym zapisem pe³niejszej formu³y zawierzenia Matce Bo¿ej: Totus Tuus ego sum et
omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.
17 Zob. Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 3234.
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2. Seminarium – „źrenicą oka” biskupów

Ju¿ na pocz¹tku pontyfikatu Jan Pawe³ II da³ wyraz pasterskiej troski
i mi³oci do instytucji seminarium duchownego. Podczas pierwszego spotkania
ze swoj¹ now¹ diecezj¹, 9 listopada 1978 r. w Auli B³ogos³awieñstw, wymieniaj¹c struktury diecezji rzymskiej podkreli³ wa¿n¹ rolê trzech: seminarium
diecezjalnego, Uniwersytetu Nauk Teologicznych i parafii. Powiedzia³ wtedy:
Seminarium jest rzeczywicie »renic¹ oka« nie tylko biskupów, lecz ca³ego
Kocio³a lokalnego i powszechnego18.
Osiemnacie lat póniej, w ksi¹¿ce Dar i Tajemnica, napisanej z okazji
piêædziesi¹tej rocznicy wiêceñ kap³añskich, Jan Pawe³ II rozwin¹³ tê teologiczn¹, g³êbok¹ i zarazem piêkn¹ myl: Ka¿dy biskup wraca czêsto myl¹
i sercem do seminarium. Stanowi ono szczególny przedmiot jego troski. Mówi
siê, ¿e seminarium duchowne stanowi »renicê oka« (pupilla oculi) ka¿dego
biskupa. Cz³owiek chroni i zabezpiecza renicê swego oka, poniewa¿ pozwala
mu ona widzieæ otaczaj¹c¹ go rzeczywistoæ. I tak biskup widzi swój Koció³
poprzez seminarium, poprzez powo³ania kap³añskie. £aska licznych i wiêtych
powo³añ kap³añskich pozwala mu patrzeæ z ufnoci¹ w przysz³oæ swojej misji. Mówiê to na podstawie wielu lat mojego biskupiego dowiadczenia. Zosta³em biskupem 12 lat po wiêceniach kap³añskich: tak wiêc znaczna czêæ tego
piêædziesiêciolecia jest naznaczona t¹ biskupi¹ trosk¹ o powo³ania. Radoci¹
biskupa jest, gdy Pan Bóg daje Kocio³owi powo³ania, a ich brak zawsze budzi
troskê i niepokój. Tê troskê porówna³ Pan Jezus do troski ¿niwiarza: ¯niwo
wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o. Procie Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³
robotników na swoje ¿niwo (Mt 9, 37)19.
18
19

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. I, PoznañWarszawa 1987, s. 51.
Jan Pawe³ II, Dar i Tajemnica, s. 9495. O odpowiedzialnoci i trosce biskupów o seminaria
duchowne mówi Papie¿ bardzo wyranie w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis
o biskupie s³udze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei wiata, OsRomPol 1 (2004), nr 48, s. 32:
Pog³êbiaj¹c temat pos³ugi prezbiterów, uwaga Ojców synodalnych zwróci³a siê szczególnie ku zagadnieniu formacji kandydatów do kap³añstwa, maj¹cej miejsce w seminarium. Formacja prezbiterów stanowi dla biskupa sprawê pierwszorzêdnej wagi, po³¹czon¹ z modlitw¹, powiêceniem i trudem.
W zwi¹zku z tym Ojcowie synodalni, wiedz¹c, ¿e seminarium stanowi jedno z najcenniejszych dóbr
diecezji, powiêcili mu nale¿n¹ uwagê i potwierdzili nie podlegaj¹c¹ dyskusji koniecznoæ Wy¿szego
Seminarium, ale potwierdzili tak¿e du¿e znaczenie Ni¿szego Seminarium, miejsca odpowiedniego do
przekazywania wartoci chrzecijañskich prowadz¹cych do naladowania Chrystusa. Ka¿dy biskup powinien wiêc wyra¿aæ swoj¹ troskê przede wszystkim wybieraj¹c z najwiêksz¹ starannoci¹ wychowawców przysz³ych prezbiterów oraz ustalaj¹c najkorzystniejsze i najbardziej odpowiednie formy ich koniecznego przygotowania do sprawowania pos³ugi w sferze tak istotnej dla ¿ycia wspólnoty chrzecijañskiej. Biskup bêdzie równie¿ regularnie odwiedza³ seminarium, tak¿e w przypadkach, gdyby szczególne
okolicznoci sk³oni³y go wraz z innymi biskupami do wyboru, nierzadko koniecznego i wrêcz polecanego, seminarium miêdzydiecezjalnego. Osobista i pog³êbiona znajomoæ kandydatów do prezbiteratu
w Kociele partykularnym jest elementem, którego biskup nie mo¿e pomin¹æ. Na podstawie bezporednich
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S³owa o wielkim ¿niwie i proba o nowych robotników winnicy Pañskiej
dla Kocio³a i wiata znalaz³y siê równie¿ w wyst¹pieniu Papie¿a podczas
pierwszej specjalnej audiencji eucharystycznej dla ponad 140 seminarzystów
rzymskich Seminarium Rzymskiego, seminarium Capranica i Ni¿szego Seminarium (19 XI 1978). Jan Pawe³ II okreli³ wtedy seminarium jako miejsce,
gdzie owocuj¹ talenty powo³anych do kap³añstwa, poniewa¿ jest ono czasem
powa¿nego przygotowania, studium, pracy nad w³asnym ja i wiadomego
kszta³towania »nowego cz³owieka«, który powiêciwszy siê Chrystusowi bez
reszty w s³u¿bie kap³añskiej, prze¿ywanej w celibacie, bêdzie móg³ staæ siê
w sposób szczególny cz³owiekiem »dla drugich«20.
Choæ seminarium duchowne jest renic¹ oka biskupa, okresem ¿ycia
konkretnego m³odego mê¿czyzny, kiedy formuje siê jego powo³anie i dojrzewa
do Chrystusowego kap³añstwa, to jednak  jak podkrela Papie¿  powinno
byæ zawsze przedmiotem sta³ej, wspólnej troski wszystkich diecezjan, duchownych i wieckich, poniewa¿ zapewnia ono ci¹g³oæ i skutecznoæ pos³ugi kap³añskiej we wspólnotach wiernych. St¹d te¿ wszyscy diecezjanie maj¹ obowi¹zek wspierania duchowego i materialnego seminarium21.
Podczas licznych podró¿y apostolskich Jan Pawe³ II wielokrotnie zwraca³
uwagê na potrzebê zapewnienia godziwego bytowania alumnów i moderatorów, stworzenia odpowiednich warunków zewnêtrznych dla formacji, wspiera³
inicjatywy budowy i b³ogos³awi³ nowe seminaria duchowne. Powstawanie nowych
orodków kszta³cenia przysz³ych kap³anów Ojciec wiêty odbiera³ jako trwa³e
wiadectwo ¿ywotnoci Kocio³a lokalnego22. Warto podkreliæ, ¿e podczas
IV pielgrzymki do Polski w 1991 r. Papie¿ pob³ogos³awi³ nowe budynki seminariów duchownych w Koszalinie, Radomiu, £om¿y, Olsztynie i Czêstochowie23.
3. Synod Biskupów i adhortacja Pastores dabo vobis

W duchu odpowiedzialnoci za Koció³ powszechny i jego pos³annictwo,
potwierdzaj¹c sw¹ sta³¹ troskê o powo³ania i formacjê do kap³añstwa, a tak¿e
o instytucje, które temu s³u¿¹, Jan Pawe³ II zwo³a³ w 1990 r. Synod Biskupów,
kontaktów zatroszczy siê on o to, by w seminarium formowa³y siê osobowoci dojrza³e i zrównowa¿one,
zdolne do nawi¹zywania solidnych relacji miêdzyludzkich i duszpasterskich, teologicznie przygotowane,
silne w ¿yciu duchowym i mi³uj¹ce Koció³. Powinien podobnie staraæ siê promowaæ i pobudzaæ inicjatywy o charakterze ekonomicznym maj¹ce na celu wsparcie i pomoc m³odym kandydatom do prezbiteratu.
20 Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. I, s. 85.
21 Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, t. II, 1, Poznañ 1990, s. 3031.
22 Ibidem, s. 117119.
23 Zob. Potrzebuje ciê Chrystus. Jan Pawe³ II w trosce o nowe powo³ania, Kraków 2002, s. 185193,
195198.
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którego VIII Zwyczajne Zgromadzenie Generalne trwa³o od 30 wrzenia do
28 padziernika. Tematem prac synodalnych by³a Formacja kap³anów we wspó³czesnym wiecie, rozpatrywana po up³ywie dwudziestu piêciu lat od zakoñczenia II Soboru Watykañskiego, a tak¿e realizacja nauki soborowej, jej aktualizacja w obecnych warunkach. Punktem wyjcia obrad biskupów z ca³ego
wiata zgromadzonych wokó³ Biskupa Rzymu sta³ siê wspó³czesny kontekst
historyczny i kulturowy. Formacja przysz³ych kap³anów zosta³a przedstawiona na sesjach synodalnych jako problem duszpasterski, jako jedno z najdelikatniejszych i najwa¿niejszych zadañ Kocio³a w s³u¿bie nowej ewangelizacji24.
Owocem kolegialnej pracy wspomnianego synodu biskupów by³a og³oszona przez Jana Paw³a II adhortacja apostolska o formacji kap³añskiej Pastores dabo vobis (25 III 1992). Ten papieski dokument formu³uje zasady formacji kandydatów do kap³añstwa, wskazuje jej cele, udostêpnia bogactwo dowiadczeñ i programów towarzyszenia osobie powo³anej. Papie¿ omawia ró¿ne
wymiary formacji: ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Ponadto
prezentuje rodowiska formacji kandydatów do kap³añstwa oraz wskazuje osoby za ni¹ odpowiedzialne. Wród nich, na pierwszym miejscu przedstawia
seminarium duchowne jako instytucjê niezbêdn¹ i konieczn¹, uwiêcon¹ tradycj¹ kocieln¹, która na przestrzeni wieków przynosi oczekiwane owoce ¿ycia
wspólnego i hierarchicznego kandydatów do wiêceñ.
Jan Pawe³ II okrela seminarium duchowne mianem wspólnoty wychowawczej w drodze, która stanowi swoist¹ kontynuacjê wspólnoty aposto³ów
zgromadzonych wokó³ Jezusa, by podj¹æ powierzon¹ sobie misjê25. Dowiadczenie Dwunastu zgromadzonych wokó³ Chrystusa stanowi o to¿samoci seminarium i wyznacza jego normatywny idea³.
Papie¿ podkrela, ¿e seminarium duchowne nie jest tylko miejscem czy
materialn¹ przestrzeni¹, lecz przede wszystkim pewn¹ przestrzeni¹ duchow¹,
drog¹ ¿ycia, rodowiskiem sprzyjaj¹cym takiemu procesowi formacyjnemu,
dziêki któremu cz³owiek powo³any przez Boga do kap³añstwa mo¿e siê staæ,
moc¹ sakramentu wiêceñ, ¿ywym obrazem Jezusa Chrystusa G³owy i Pasterza Kocio³a26.
Jan Pawe³ II stanowczo przypomina, ¿e seminarium jest wychowawcz¹
wspólnot¹ kocieln¹, która uobecnia i korzysta z podstawowego dowiadczenia
Kocio³a  wspólnoty animowanej przez biskupa poprzez pos³ugê rektora
24

Zob. Jan Pawe³ II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kap³anów we wspó³czesnym wiecie, OsRomPol 34 (1992), nr 16, s. 47.
25 Ibidem, nr 60.
26 Ibidem, nr 42.
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i jego wspó³pracowników: prze³o¿onych, ojców duchownych, wyk³adowców.
Jako wspólnota eklezjalna ma swoje specyficzne aspekty; kocielne, a nie
wieckie czy cywilne treci i metody dzia³ania; hierarchiczn¹ strukturê; w wype³nianiu programu kieruje siê przepisami kocielnymi, specjalnymi statutami
i regulaminami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet bardzo skuteczne metody wychowawcze, ale nie respektuj¹ce kocielnego charakteru instytucji seminarium duchownego, nie mog¹ byæ w nim stosowane27.
Biskup Rzymu podkrela, ¿e skutecznoæ formacji w du¿ej mierze zale¿y
od silnej i dojrza³ej osobowoci wychowawców, ich specjalnego przygotowania w zakresie pedagogicznym, duchowym, ludzkim i teologicznym. Dobrze
uformowani formatorzy, daj¹cy wiadectwo ewangelicznego ¿ycia oraz tworz¹cy jednolite kierownictwo, zapewni¹ instytucji niezbêdn¹ spójnoæ programu wychowawczego i wymogów ¿ycia wspólnotowego tak, aby zawsze by³a
zachowana jednoæ duszpasterskiego dzia³ania seminarium. Wspó³praca i duch
komunii miêdzy wychowawcami nie tylko umo¿liwia odpowiedni¹ realizacjê
programu formacyjnego, ale przede wszystkim jest dla przysz³ych kap³anów
buduj¹cym przyk³adem i konkretnym wprowadzeniem we wspólnotê kocieln¹, stanowi¹c¹ fundamentaln¹ wartoæ ¿ycia chrzecijañskiego i pos³ugi duszpasterskiej28.
Ojciec wiêty z ca³¹ moc¹ stwierdza, ¿e wszelkie zabiegi formatorów
mog¹ tylko wtedy odnieæ zamierzony skutek, jeli sam kandydat do kap³añstwa, odpowiedzialnie korzystaj¹c z w³asnej wolnoci, podejmie wysi³ek samowychowania: Oczywicie, tak¿e przysz³y kap³an  i zw³aszcza on  winien
sobie coraz wyraniej uwiadamiaæ, ¿e w³aciwym protagonist¹ jego formacji
jest Duch wiêty, który daj¹c mu serce nowe upodabnia go do Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza i kszta³tuje na Jego wzór. Znaczy to, ¿e kandydat do
kap³añstwa w sposób najbardziej radykalny potwierdza sw¹ wolnoæ, gdy pozwala siê formowaæ Duchowi wiêtemu. Ale przyjmowanie tego dzia³ania
Ducha oznacza równie¿ akceptacjê przez kandydata do kap³añstwa wszystkich
»poredników«, którymi On siê pos³uguje. Dlatego te¿ wysi³ki ró¿nych wychowawców s¹ naprawdê i w pe³ni skuteczne tylko wtedy, gdy przysz³y kap³an
z przekonaniem i szczerze z nimi wspó³dzia³a29.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e niejako owocem wspomnianego Synodu Biskupów z 1990 r. i posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis jest obowi¹zuj¹ce
we wszystkich polskich seminariach duchownych Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia, zatwierdzone przez Kongregacjê ds. Wychowania Katolic27
28
29

Ibidem, nr 6062.
Ibidem, nr 61, 66. Zob. tak¿e Jan Pawe³ II, Pastores gregis, nr 48.
Jan Pawe³ II, Pastores dabo vobis, nr 69.
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kiego dekretem z 26 sierpnia 1999 r. Obficie czerpie ono z nauczania papieskiego, aby skutecznie realizowaæ zbawcze pos³annictwo Kocio³a w trzecim
tysi¹cleciu chrzecijañstwa30.
4. Papież w „Hosianum”

W tym miejscu trzeba wspomnieæ nasze Wy¿sze Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie31, którego nowy gmach Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ 5 czerwca 1991 r. i mieszka³ w nim  dzia³o siê to podczas IV pielgrzymki do Polski32.
Po dwudziestu latach od tamtego pamiêtnego wydarzenia, wspólnota
Warmiñskiego Seminarium Duchownego i ca³a archidiecezja warmiñska czuje
w sercu prawdziw¹ radoæ i wdziêcznoæ Panu Bogu za to, ¿e znalaz³a siê
w krêgu oddzia³ywania Wielkiego Polaka i mog³a dowiadczyæ jego obecnoci, pasterskiej troski oraz mi³oci.
W zaimprowizowanym krótkim przemówieniu wyg³oszonym podczas pob³ogos³awienia nowego budynku Hosianum w olsztyñskiej dzielnicy Redykajny, Jan Pawe³ II przypomnia³, czym seminarium jest i czemu s³u¿y. Zwróci³
uwagê, ¿e seminarium to nie tylko budynek, ale przede wszystkim wspólnota
osób. Tworz¹ j¹ g³ównie alumni i moderatorzy, ale tak¿e i inni pracownicy:
techniczni, administracyjni, a zw³aszcza dobroczyñcy, którzy wspieraj¹ tê instytucjê duchowo i materialnie. Papie¿ podkreli³, ¿e szeroko pojêta wspólnota
seminaryjna, swoim zaanga¿owaniem na rzecz konkretnego dzie³a materialnego, jakim jest tu budowa seminarium, wznosi  zgodnie z zamys³em Bo¿ym
 inn¹ budowlê, w wymiarze duchowym, nadprzyrodzonym. Odwo³uj¹c siê do
myli z Pierwszego Listu w. Piotra33, Biskup Rzymu da³ do zrozumienia, ¿e t¹
Bo¿¹ budowl¹ jest Koció³, wierz¹cy w Chrystusa. On sam jest kamieniem
wêgielnym (lapis angularis) i fundamentem budowli, a tworz¹cy wspólnotê
seminaryjn¹ maj¹ byæ jej ¿ywymi cz³onkami. Bêd¹ nimi tylko wtedy, gdy
zaanga¿uj¹ siê w budowanie Królestwa Bo¿ego.
30 Zob. Zasady formacji kap³añskiej w Polsce, Czêstochowa 1999. Zob. tak¿e K. Pawlina (oprac.
i red.), Polskie Seminaria Duchowne na pocz¹tku nowego tysi¹clecia. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2004.
31 Seminarium duchowne dla diecezji warmiñskiej zosta³o erygowane przez kard. Stanis³awa Hozjusza 21 sierpnia 1565 r., jako owoc uchwa³ soboru trydenckiego. Pierwsz¹ siedzib¹ uczelni by³o Braniewo,
dok¹d Hozjusz sprowadzi³ specjalnie w tym celu jezuitów. Seminarium Warmiñskie jest najstarsze w Polsce.
Zob. A. Szorc, A. Kopiczko, Wy¿sze Seminarium Duchowne Hosianum. Zarys dziejów, Olsztyn 1995.
32 Zob.  w imieniu tego co by³o i tego co jest, dziêkujê Warmii za papie¿a. Jan Pawe³ II
w Olsztynie, 56 czerwca 1991, reprint z wydania archiwalnego, Olsztyn 2005.
33 W 1 P 2, 4-5 czytamy: Zbli¿aj¹c siê do Tego, który jest ¿ywym kamieniem, odrzuconym
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy równie¿, niby ¿ywe kamienie, jestecie
budowani jako duchowa wi¹tynia, by stanowiæ wiête kap³añstwo, dla sk³adania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
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W przemówieniu papieskim nie zabrak³o równie¿ s³ów uznania pod adresem dobroczyñców seminarium, którzy finansowo wspomagali jego budowê.
Wród nich Ojciec wiêty podkreli³ obecnoæ dawnych mieszkañców ziemi
warmiñskiej, którzy obecnie mieszkaj¹ w Niemczech. Wszyscy oni przynale¿¹
do seminaryjnej wspólnoty. Im tak¿e Jan Pawe³ II przypisa³ profetyczn¹ rolê
budowniczych królestwa Bo¿ego34.
Podczas Jubileuszowego Roku 2000 wspólnota Hosianum z³o¿y³a Biskupowi Rzymu swoist¹ rewizytê. W papieskim wyst¹pieniu skierowanym do
alumnów, wychowawców, pracowników wieckich i cz³onków Stowarzyszenia
Przyjació³ Seminarium znalaz³y siê ponownie s³owa troski o budowanie królestwa Bo¿ego w trzecim tysi¹cleciu chrzecijañstwa. Jan Pawe³ II zwróci³ uwagê, ¿e wyzwania wspó³czesnoci, takie jak rozwój nauki, techniki, medycyny,
kultury, myli spo³ecznej i politycznej, a tak¿e rodków przekazu, wymaga
odpowiedniego przygotowania duszpasterskiego kandydatów do wiêceñ, tak,
aby czynnie w³¹czyli siê w dzie³o samego Chrystusa  przybli¿anie ludziom
Królestwa Ojca.
Papie¿ wskaza³ tak¿e wspólnocie seminaryjnej dwa ród³a umocnienia na
drodze realizacji jej powo³ania. Pierwszym jest bogata tradycja Hosianum,
najstarszego seminarium w Polsce, powo³anego przez S³ugê Bo¿ego kard. Stanis³awa Hozjusza, natomiast drugim  wiadectwo ¿ycia absolwentów uczelni,
sporód których wybija siê postaæ ks. W³adys³awa Demskiego, mêczennika za
wiarê, zamordowanego 28 maja 1940 r. w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, beatyfikowanego 13 czerwca 1999 r. wraz z 108. mêczennikami z czasów II wojny wiatowej35.
34

Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone z okazji powiêcenia budynku Wy¿szego Seminarium
Duchownego Diecezji Warmiñskiej, Olsztyn 5 czerwca 1991: Jak widzicie, tym razem nie by³o ¿adnej
przemowy, tylko by³a d³uga rozmowa. Keine Ansprache, nur ein Gespräch. Z wszystkimi po drodze, tak
¿eby wiedzieæ, gdzie wchodzê. Nie tylko wchodzê do budynku, ale wchodzê do wspólnoty, któr¹ tworz¹
ludzie, ró¿ni ludzie. Oczywicie seminarzyci wysuwaj¹ siê niejako na pierwszy plan, trochê w cieniu
ju¿ trzymaj¹ profesorów, ale na tym etapie to jeszcze bardzo wa¿ni s¹ ró¿ni budowniczowie. Oni maj¹
nie tylko funkcjê techniczn¹, ale funkcjê tak¿e i profetyczn¹, poniewa¿ wy wszyscy macie byæ budowniczymi królestwa Bo¿ego. Jestecie wezwani do budowania królestwa Bo¿ego. Wiêc ci budowniczowie
w znaczeniu technicznym wskazuj¹ na co, co was czeka jako wasze w³aciwe powo³anie. No i prócz
tego s¹ ró¿ni szczodrzy dobrodzieje, którzy wspieraj¹ tê budowê w znaczeniu bezporednio technicznym, ale tak¿e i porednio, celowo, intencjonalnie w tym znaczeniu profetycznym, w tym, czemu
seminarium oczywicie ma s³u¿yæ. Ci nasi dobrodzieje z ró¿nych stron  bardzo wielu pochodzi
z Niemiec, bardzo wielu tutaj siê urodzi³o, ale ju¿ przybywa do nas w charakterze goci  wszyscy oni
maj¹ tê w³anie intencjê budowania przez tê budowê innej budowy, Bo¿ej budowy, co wspaniale wyra¿a³ w. Piotr, kiedy mówi³ o ¿ywych kamieniach i kiedy mówi³ o pierwszym i podstawowym ¿ywym
kamieniu, którym jest sam Chrystus, kamieniu wêgielnym  lapis angularis. To tyle, okaza³o siê, ¿e
prócz Gespräch by³a tak¿e Ansprache, ale Ansprache wynik³a z Gespräch (Czwarta pielgrzymka Jana
Paw³a II do Polski. Przemówienia. Dokumentacja, PoznañWarszawa 1991, s. 118).

Troska Jana Pawła II o seminaria duchowne. Papież w „Hosianum”
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* * *
Przywo³ane powy¿ej wypowiedzi Jana Paw³a II skierowane do wspólnoty
Hosianum, choæ nieraz krótkie, skondensowane, zawieraj¹ bogat¹ treæ teologiczn¹. S¹ wyranym wiadectwem troski Biskupa Rzymu o seminaria duchowne. Odczytuj¹c je w kontekcie ca³ego nauczania papieskiego mo¿na je
potraktowaæ jako swoiste podsumowanie podjêtych w niniejszym artykule rozwa¿añ i wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Seminarium duchowne jest kocieln¹ instytucj¹ wspólnotow¹.
2. Ojciec wiêty poszerzy³ rozumienie wspólnoty seminaryjnej. Tworz¹
j¹ nie tylko alumni i moderatorzy, ale tak¿e ludzie wieccy (budowniczowie,
pracownicy techniczni, dobroczyñcy, wszyscy diecezjanie), zgodnie ze swym
powo³aniem, wykorzystuj¹c charyzmaty i inne zdolnoci. Fakt ten wskazuje na
koniecznoæ wspó³pracy powo³anych do kap³añstwa s³u¿ebnego (hierarchicznego) z wiernymi wieckimi, realizuj¹cymi kap³añstwo powszechne.
35 Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone do wspólnoty Wy¿szego Seminarium Duchownego
Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie, Watykan 24 padziernika 2000: Bardzo serdecznie
witam wspólnotê Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej »Hosianum« z Olsztyna:
alumnów, wychowawców wraz z Ksiêdzem rektorem, pracowników wieckich, a tak¿e cz³onków Stowarzyszenia Przyjació³ Seminarium. Z wdziêcznoci¹ wspominam chwile, kiedy w roku 1991, zatrzymuj¹c siê na mym pielgrzymim szlaku w Olsztynie, mia³em mo¿liwoæ odwiedziæ wasz¹ wspólnotê.
Cieszê siê, ¿e dzi mogê gociæ was u siebie. Przybylicie do Rzymu w Roku Jubileuszowym, aby
u grobów aposto³ów Piotra i Paw³a prosiæ o ³aski i b³ogos³awieñstwo na czas obecny i na przysz³oæ.
W perspektywie nowego tysi¹clecia ta jubileuszowa modlitwa jest szczególnie aktualna i potrzebna.
Wiek dwudziesty przyniós³ ze sob¹ wiele przemian w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Szybki rozwój nauki,
techniki, medycyny, kultury, myli spo³ecznej i politycznej czy wreszcie rodków przekazu nie pozostaje
bez wp³ywu na ¿ycie duchowe poszczególnych osób, rodzin i ca³ych narodów. Mo¿na siê spodziewaæ,
¿e i w nadchodz¹cym tysi¹cleciu podobne przemiany w rzeczywistoci tego wiata bêd¹ stanowiæ ród³o
nowych wyzwañ dla cz³owieka, szczególnie dla cz³owieka wierz¹cego. Aby stawiæ im czo³o, wierni
musz¹ znaleæ solidne oparcie w kap³anach dobrze przygotowanych do swej pos³ugi. Dlatego rola
seminarium, jako wspólnoty, która wychowuje przysz³ych duszpasterzy, jest dzi szczególnie wa¿na.
Seminarium musi byæ rodowiskiem ludzi g³êbokiej wiary, niezachwianej nadziei i ofiarnej mi³oci;
ludzi otwartych na dzia³anie Ducha wiêtego, który budzi w uczniach Chrystusa pragnienie czynnego
w³¹czenia siê w dzie³o przybli¿ania Królestwa Ojca. Seminarium musi byæ równie¿ miejscem kszta³towania kap³anów po ludzku dojrza³ych, umiej¹cych korzystaæ ze zdobyczy wspó³czesnej kultury i chc¹cych j¹ tworzyæ. Dzisiejszy cz³owiek potrzebuje kap³anów o szerokich horyzontach w myleniu i dzia³aniu, chêtnych do wychodzenia naprzeciw wszelkim potrzebom braci. Seminarium Warmiñskie cieszy siê
d³ug¹ tradycj¹. W tym roku mija 435 lat od powo³ania przez S³ugê Bo¿ego Kardyna³a Stanis³awa Hozjusza, tego pierwszego na polskiej ziemi Seminarium Duchownego z siedzib¹ w Braniewie. Trudno obj¹æ
w kilku zdaniach ca³¹ historiê instytucji, dzieje ludzi, którzy j¹ tworzyli i dzie³o kap³anów, którzy z niej
wyszli. Niech zatem wystarczy wspomnienie ks. W³adys³awa Demskiego, którego dane mi by³o wynieæ
do chwa³y o³tarzy poród 108 mêczenników. Ten bohaterski kap³an, który wyszed³ z waszego Seminarium,
odda³ swoje ¿ycie za Prawdê, broni¹c krzy¿a Chrystusa i wiary chrzecijañskiej. Niech jego wiadectwo
bêdzie dla was wszystkich wzorem i umocnieniem na drodze powo³ania. Modlê siê, aby ten posiew krwi
nieustannie wydawa³ owoce w postaci nowych powo³añ do kap³añstwa w Archidiecezji Warmiñskiej.
Proszê Boga, aby w czasie tej jubileuszowej pielgrzymki obdarzy³ was wielorakimi ³askami. Chrystus,
Najwy¿szy i Wieczny Kap³an, niech was prowadzi w nowe tysi¹clecie i niech wam b³ogos³awi!.
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3. Seminarium przygotowuje budowniczych królestwa Bo¿ego. Nigdy
nie mog¹ oni zapomnieæ, ¿e to budowanie dokonuje siê na trwa³ym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus.
4. wiadectwo bogatej i chlubnej historii seminarium, a przede wszystkim przyk³ad ¿ycia jej absolwentów stanowi dla alumnów wzór i umocnienie
na drodze powo³ania.
5. Dzia³ania materialne podejmowane w Kociele powinny byæ rozumiane w szerszym kontekcie nadprzyrodzonym jako praca na rzecz wzrostu Królestwa Bo¿ego.
6. W seminarium duchownym, jak w soczewce, skupia siê obraz Kocio³a lokalnego, ze wszystkimi jego uwarunkowaniami, z ca³ym bogactwem jego
tradycji i sytuacji wspó³czesnej.

JOHN PAUL II’S CARE FOR SEMINARIES. THE POPE IN HOSIANUM
(SUMMARY)

John Paul IIs care for seminaries falls within the implementation of the broadly understood
teaching framework of the Second Vatican Council. In his numerous addresses and documents on
the subject of becoming a priest the Pope reinterpreted the Council documents in a way which was
attuned to modern times. He did this, since he wanted seminarians, who are educated to fulfill and
continue the mission of Christ himself, to be properly prepared to take on the legacy and teachings
of the Council in the third millennium of Christendom.
John Paul II describes seminaries as educational collectivity on the way constituting
a certain continuation of Christs disciples collectivity, whose experience determines the seminarys identity and its normative ideal.

DIE SORGE VON JOHANNES PAUL II. UM DIE PRIESTERSEMINARE.
DER PAPST IN HOSIANUM
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Sorge von Johannes Paul II. um die Priesterseminare ist ein Teil der weitgefassten
Aktualisierung der Lehre des II. Vatikanischen Konzils. In seinen zahlreichen Auftritten und
Dokumenten zur Priesterausbildung schuf der Papst eine neue Lesart der Konzilsdokumente und
gab ihnen eine verpflichtende Interpretation, die an die gegenwärtigen Verhältnisse angepasst ist.
Er tat dies, weil er wollte, dass die Seminaristen, die zur Erfüllung und Weiterführung der Mission
Christi ausgebildet werden, entsprechend vorbereitet sind, um das Erbe und den Auftrag des
Konzils in den neuen Zeiten des dritten christlichen Jahrtausends annehmen zu können.
Johannes Paul II. beschreibt das Priesterseminar als eine Erziehungsgemeinschaft auf dem
Weg, die die Gemeinschaft der um Jesus versammelten Apostel auf ihre spezifische Art fortsetzt,
um die ihr anvertraute Mission anzugehen. Die Erfahrung der um Christus versammelten Zwölf
bildet die Identität des Seminars und zeigt sein normatives Ideal auf.
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Wród rozlicznych cia³ niebieskich wyró¿nia siê gwiazda zaranna,
zwana równie¿ jutrzenk¹ i zorz¹. wieci ona, janiej ni¿ pozosta³e gwiazdy, przed wschodem s³oñca. Pojawia siê znów po jego zachodzie na przeciwleg³ej stronie nieba. Autorom biblijnym s³u¿y³a do ró¿norakich porównañ. Prorocy zapowiadali w jej obrazie nadejcie czasów mesjañskich. Izajasz nawo³ywa³
¯ydów: Do objawienia i do wiadectwa! Jeli nie bêd¹ mówiæ zgodnie z tym
has³em, to nie ma dla nich jutrzenki (Iz 8,20), i zapowiada³: Naród krocz¹cy
w ciemnociach ujrza³ wiat³oæ wielk¹; nad mieszkañcami kraju mroków
wiat³o zab³ys³o (Iz 9,1). Odnowiona Jerozolima bêdzie pe³na wiat³oci. Z niej
bêdzie siê ona rozszerzaæ na inne narody: Powstañ! wieæ, bo przysz³o twe
wiat³o i chwa³a Pañska rozb³yska nad tob¹. Bo oto ciemnoæ okrywa ziemiê
i gêsty mrok spowija ludy, a ponad tob¹ janieje Pan, i Jego chwa³a jawi siê
nad tob¹. I pójd¹ narody do twojego wiat³a, królowie do blasku twojego
wschodu (Iz 60, 1-3). Ozeasz za przepowiada³, ¿e przyjcie Pana jest pewne
jak wit poranka (Oz 6,3)1 . Urzeczywistni³o siê ono wraz z Chrystusem. S³awi¹ Go £ukaszowe kantyki jako Wschodz¹ce S³oñce (£k 1,78-79; 2,32) dla
tych, którzy s¹ w ciemnoci. wiêty Piotr porównuje z kolei s³owa proroków
do lampy wiec¹cej w ciemnym zak¹tku. Pe³ny blask nastanie jednak dopiero
wtedy, kiedy dzieñ zawita, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach
1

Por. J. Kútnik, Litania loretañska, Kraków 1983, s. 174175.
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(2 P 1,19), tj. przy powtórnym przyjciu Chrystusa. Obraz ten przej¹³ wielkanocny hymn Exultet2. W Apokalipsie w. Jana wyra¿enie gwiazda poranna
jest symbolem Jezusa i Jego nieograniczonej w³adzy (Ap 2,28). W epilogu
potwierdza On prawdziwoæ Janowego objawienia, gdy wyznaje: Jam jest [...]
Gwiazda wiec¹ca, poranna (Ap 22,16)3. Wynika z tego, ¿e zasadniczo wyra¿enia gwiazda zaranna, jutrzenka, zorza s¹ biblijnymi i liturgicznymi
obrazami Chrystusa przynosz¹cego zbawienie ca³emu wiatu.
Do Maryi te metaforyczne tytu³y odnosz¹ siê wtórnie. Pojawi³y siê ju¿
w patrystyce. Chrzecijanie zwykli nazywaæ J¹ Gwiazd¹ Zarann¹, gdy¿ pojawienie siê Jej w historii wiata poprzedzi³o i zapowiedzia³o tajemnicê odkupienia. Jej »poprzedzenie« przyjcia Chrystusa  konkretyzuje Jan Pawe³ II
 znajduje rokrocznie odzwierciedlenie w liturgii Adwentu. [...] [Maryja] poród »nocy« adwentowego oczekiwania zaczê³a wieciæ jako prawdziwa
»Gwiazda Zaranna« (Stella matutina). Istotnie, tak jak gwiazda, »jutrzenka«,
poprzedza wschód s³oñca, tak Maryja, od swego niepokalanego poczêcia, poprzedzi³a przyjcie Zbawiciela, wschód S³oñca Sprawiedliwoci w dziejach
rodzaju ludzkiego4. Przydomek ten, choæ nie ma wprost rodowodu biblijnego,
nawi¹zuje jednak do tekstów Pisma wiêtego, szczególnie Pieni nad pieniami: Kim¿e jest ta, która wieci z wysoka jak zorza (Pnp 6,10) oraz M¹droci
Syracha: Jak gwiazda zaranna poród chmur (Syr 50,6)5. Funkcjonuje od
wieków w nauce i kulcie Kocio³a, np. w formularzach mszalnych, Liturgii
godzin, Litanii loretañskiej, Godzinkach o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny oraz modlitwach i pieniach maryjnych6.
Niestety, nie mo¿na tego powiedzieæ o posoborowej mariologii  ogólnowiatowej i polskiej. Imiê Gwiazda Zaranna nie doczeka³o siê dot¹d integralnego i pog³êbionego opracowania. Istniej¹ publikacje, w których autorzy wyjaniaj¹ je jedynie przyczynkarsko. Zaliczaj¹ siê do nich komentarze do Litanii
2 Por. Orêdzie wielkanocne, w: Msza³ rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 1986, s. 155 i 161;
A. Gejdos, Lauretanische Litanei als Kompendium der Mariologie. Eine dogmatische Analyse der
Typologien in den Anrufungen Mariens, München 2009, s. 104. W Litanii o Najwiêtszym Imieniu Jezus
zwracamy siê tak¿e do Jezusa jako S³oñca Sprawiedliwoci i wiat³oci prawdziwej (J. Siedlecki,
piewnik kocielny, wyd. 39, Kraków 1990, s. 789790).
3 Por. C. Kammer, Die Lauretanische Litanei, Innsbruck 1960, s. 148149; J. Drozd, Litania
loretañska. Pochodzenie  sens wezwañ  rozwa¿ania, Kraków 1991, s. 137138; A. Tronina, Zawitaj
Pani wiata. Obrazy i symbole biblijne w Godzinkach o Niepokalanym Poczêciu NMP, Niepokalanów
1995, s. 2021.
4 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater o b³ogos³awionej Maryi Dziewicy w ¿yciu pielgrzymuj¹cego Kocio³a (25 III 1987), nr 3, Watykan 1987.
5 Por. D. Mastalska, Jutrzenka, Gwiazda Poranna, Zaranna, EK, t. 8, kol. 283.
6 Obszernie ten w¹tek omawia A. Wojtczak, Pochodzenie i rozwój maryjnego tytu³u Gwiazda
Zaranna, Studia Koszaliñsko-Ko³obrzeskie 2011, nr 2.
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loretañskiej7 lub Godzinek o Niepokalanym Poczêciu NMP8. Spotyka siê nadto
opracowania encyklopedyczne9 , popularnonaukowe10 albo rozprawy naukowe, w których przy omawianiu nauki Jana Paw³a II, szczególnie o Adwencie,
autorzy dotykaj¹ teologicznej treci owego tytu³u11. Jest ona rozleg³a. Jej wieloznacznoæ jest znamienna dla poetyckiego jêzyka u¿ywanego zarówno
w Biblii, jak i pobo¿noci chrzecijañskiej. W niniejszym artykule przyjêto
za³o¿enie, by wype³niæ, przynajmniej po czêci, istniej¹c¹ lukê. Ciekawe, ale
i po¿yteczne, jest zastanowienie siê, czy tytu³ ten nale¿y interpretowaæ wy³¹cznie w sensie chrystologicznym, tzn. ¿e Maryja w oczekiwaniu na Mesjasza
zaczê³a wieciæ jak prawdziwa Gwiazda Zaranna, czy te¿ jednoczenie eklezjalnym, czyli, ¿e towarzyszy Kocio³owi w jego pielgrzymce wiary ku ostatecznemu przeznaczeniu? A je¿eli tak, to w jakim sensie jest Ona dla niego
Jutrzenk¹ i Przewodniczk¹? Czy jedynie wskazuje mu drogê, czy te¿ wspiera
go macierzyñskim wstawiennictwem? Na te i podobne pytania pragniemy daæ
odpowied w niniejszym artykule.
1. Zwiastująca historyczne przyjście Mesjasza

Ju¿ stworzenie wiata by³o pierwszym krokiem wyjcia Boga ku cz³owiekowi. Ca³y bowiem wiat widzialny zosta³ stworzony dla niego. Zamys³ ten
zrodzi³ siê w Bogu z mi³oci. Okaza³a siê ona w odwiecznym wybraniu cz³owieka w Chrystusie, Wcielonym S³owie. Wskazuje na to w. Pawe³: W Nim
bowiem wybra³ nas przed za³o¿eniem wiata, abymy byli wiêci i nieskalani
przed Jego obliczem (Ef 1,4). Jednak wród wszystkich ludzi, których Ojciec
wybra³ w Chrystusie, Maryja zosta³a wybrana w sposób zupe³nie szczególny,
poniewa¿ zosta³a przeznaczona, ¿eby byæ Matk¹ Chrystusa. W tajemnicy
Chrystusa  czytamy w Redemptoris Mater  jest Ona obecna ju¿ »przez
7 Por. np. J. Kútnik, Litania loretañska, s. 174179; J. Colgen, So bittet dich die Kirche. Die
Lauretanische Litanei, Leutesdorf 1989, s. 124127; W. Dürig, Die Lauretanische Litanei. Entstehung,
Verfasser, Aufbau und mariologische Inhalt, St. Ottilien 1990, s. 5760; J. Drozd, Litania loretañska,
s. 137139; G. Basadonna, G. Santarelli, Litania loretañska, Warszawa 1999, s. 130131; A. Pronzato,
Módl siê za nami! Litania loretañska  rozwa¿ania, Kraków 2005, s. 191193; A. Gejdos, Lauretanische
Litanei als Kompendium der Mariologie, s. 104107.
8 Por. np. A. Tronina, Zawitaj Pani wiata, s. 20-21; Z. Zió³kowski, Biblijny komentarz do
Godzinek o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny, Warszawa 2009, s. 4750.
9 Por. np. W. Dürig, Morgenstern, ML, t. 4, s. 517; D. Mastalska, Jutrzenka, kol. 283284.
10 Por. np. T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, Niedziela 49 (1987), s. 1 i 7.
11 Por. np. F. Courth, Maria als Morgenstern. Zum adventlichen Marienbild von Johannes Paul II.,
Lebendiges Zeugnis 4 (1989), s. 266287; D. Mastalska, Maryja Adwentem wed³ug Jana Paw³a II,
SalvM 4 (2003), s. 120138.
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za³o¿eniem wiata« jako Ta, któr¹ Ojciec »wybra³« na Rodzicielkê swojego
Syna we wcieleniu  a razem z Ojcem wybra³ J¹ Syn i odwiecznie zawierzy³
Duchowi wiêtoci12. Innymi s³owy, zosta³a w³¹czona w pierwszy odwieczny Adwent S³owa, predysponowany przez mi³oæ Ojca dla stworzenia i dla
cz³owieka13. Bóg, stwarzaj¹c cz³owieka, jednoczenie zamierzy³ istnienie
Chrystusa i Jego Matki  przewidzia³ Ich i zaplanowa³, podobnie jak przewidzia³ grzech.
Kiedy pojawi³ siê pierwszy grzech, z nieoczekiwan¹ hañb¹ pierwszych
rodziców, wtedy równie¿ Bóg objawi³ po raz pierwszy Odkupiciela wiata,
zapowiadaj¹c zarazem Jego Matkê. Dokona³o siê to w s³owach, w których
Tradycja dostrzeg³a Protoewangeliê, tj. zarodek i zapowied samej Ewangelii,
Dobrej Nowiny: Wprowadzam nieprzyjañ miêdzy ciebie a niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmia¿d¿y ci g³owê, a ty zmia¿d¿ysz
mu piêtê (Rdz 3,15). Tak oto Maryja zosta³a obiecana razem ze swoim Synem,
Odkupicielem wiata. Wespó³ z Nim mia³a byæ te¿ oczekiwana, bowiem Mesjasz-Emmanuel mia³ byæ oczekiwany jako Syn Niewiasty14. Wynik³a z tego
swoista dwubiegunowoæ: z jednej strony by³a Ona organicznie zwi¹zana
z przyjciem na wiat oczekiwanego Zbawiciela, z drugiej za znalaz³a siê po
stronie tych wszystkich, którzy potrzebowali odkupienia, czyli oczekuj¹cych
na przyjcie Odkupiciela.
Wyczekiwanie mia³o ich przygotowaæ na Jego przyjêcie. Ca³e Stare Przymierze by³o okresem Bo¿ych obietnic i zbawczych zapowiedzi, jak i stopniowego przygotowywania na przyjêcie Mesjasza. Tymczasem czas poprzedzaj¹cy
Jego przyjcie okry³a ciemnoæ. Naród izraelski zapomina³, ¿e sw¹ nadziejê
z³o¿y³ w Bogu. Ulega³ pokusie zapewnienia sobie przysz³oci poprzez ziemskie
przymierza. Prorocy karcili go za to i zapowiadali Mesjasza, który przyjdzie
i przemieni ludzkie serca. Zab³ynie On jak wielka wiat³oæ nowego poranka,
która owietli wszystkie narody, przyci¹gnie je swoim blaskiem oraz sprowadzi
na powrót na drogê Przymierza, które bêdzie doskonalsze od pierwszego. Obiecany Mesjasz jawi³ siê zatem jako wspania³a nadzieja, która zepchnie w niepamiêæ porzucenie niewiernego narodu wybranego i przyniesie mu zbawienie15.
Czas oczekiwania wype³ni³ siê, kiedy pojawi³a siê Maryja. Jej poczêcie
i narodzenie przygotowywa³o i zapowiada³o wprost przyjcie Mesjasza. A za12
13

Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 8.
Jan Pawe³ II, Maryja, Matka naszego Adwentu: do prawdy, sprawiedliwoci, pokoju (homilia
w Bazylice Santa Maria Maggiore, 8 XII 1979), w: A. Szostek (red.), Jan Pawe³ II o Matce Bo¿ej
(19781998), t. 2, Warszawa 1998, s. 108. Por. D. Mastalska, Maryja Adwentem, s. 122.
14 Por. Jan Pawe³ II, Maryja, Matka naszego Adwentu, s. 108.
15 Por. A. Wojtczak, Maryja  Gwiazda Nadziei, w: K. Michalczak (red.), Teologia dogmatyczna,
t. 3, Spe salvi, Poznañ 2008, s. 79.
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tem, jak czytamy w tekstach liturgicznych jednej z mszy maryjnych, Jej b³ogos³awione narodzenie zwiastowa³o radoæ ca³emu wiatu16. W Niej ludzkoæ
sta³a siê gotowa na przyjêcie zbawienia. Ona bowiem bêdzie ziemsk¹ Matk¹
Mesjasza, który przyniesie wszystkim zbawienie. Obecnoæ Jej poród Izraela
 dyskretna i chyba przez wspó³czesnych Jej nie zauwa¿ona  pozostawa³a
równoczenie przejrzysta i jawna wobec Przedwiecznego, który z t¹ ukryt¹
»Cór¹ Syjonu« (por. Sof 3,14; Za 2,14) zwi¹za³ swój zbawczy plan obejmuj¹cy
ca³e dzieje ludzkoci17.
Maryja prze¿ywa³a najg³êbiej Adwent ludzkoci oczekuj¹cej na Odkupiciela. W Niej têsknota ludzkoci za zbawieniem by³a najwiêksza. By³a Ona
bowiem pierwsz¹ poród pokornych i ubogich Jahwe, którzy z ufnoci¹ oczekiwali od Niego zbawienia. Sk³adali sw¹ ufnoæ jedynie w Bogu i przyzywali
Jego nadejcia. S³uchaj¹c uwa¿nie proroczych zapowiedzi, Maryja pamiêta³a
zapewne o wizji, która o¿ywia³a w Jej sercu mesjañsk¹ nadziejê. Nale¿a³a Ona
bowiem do tych pokornych i wielkich dusz w Izraelu, które  jak Symeon
 oczekiwa³y pociechy Izraela (£k 2,25), jak Anna oczekiwa³y wyzwolenia
Jerozolimy (£k 2,38). ¯y³a wiêtymi pismami Izraela, które mówi³y o nadziei,
tzn. obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu (por. £k 1,55)18. Wczytuj¹c siê w plany Boga wzglêdem wiata, wnika³a w Jego odwieczne rozporz¹dzenia. Lepiej ni¿ pozostali rozumia³a, ¿e Bóg dokonuje cudownych rzeczy.
Tak¿e napomnienia kierowane do ludu niewiernego sk³ania³y J¹ do jeszcze
wiêkszej wiernoci wobec Przymierza  gotowoci chodzenia Bo¿ymi drogami
i wiernego przywi¹zania do wskazañ Najwy¿szego. W tym sensie by³a niewiast¹ nadziei. Tylko dlatego  podkrela Benedykt XVI w Deus caritas est  ¿e
wierzy³a w obietnice Bo¿e i oczekiwa³a zbawienia Izraela, anio³ móg³ przyjæ
do Niej i wezwaæ J¹ do ostatecznej s³u¿by tym obietnicom19. Tak zatem w Jej
prostym, zwyczajnym ¿yciu otworzy³a siê po stronie cz³owieka w sposób definitywny wewnêtrzna przestrzeñ Nowego i Wiecznego Przymierza, w której
Przedwieczny Bóg móg³ nape³niæ ludzkoæ wszelkim b³ogos³awieñstwem duchowym [...] w Chrystusie (Ef 1,3). Przestrzeñ tê stanowi³a g³êboka wiara
Maryi20.
Obecnoæ Maryi w odwiecznym zamyle Boga wzglêdem cz³owieka zak³ada³a, oprócz Bo¿ego macierzyñstwa, tak¿e Jej niepokalane poczêcie. Stanos. 148.

16

NMP, Przyczyna Naszej Radoci, w: Zbiór Mszy o Najwiêtszej Maryi Pannie, Poznañ 1998,

17
18
19

Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 3.
Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50, Poznañ 2007.
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 41, Poznañ 2006. Por. A. Wojtczak, Maryja,

s. 7980.
20

Por. T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
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wi³o ono st¹d zasadnicze przygotowanie na przyjcie Zbawiciela21. Pius IX
stwierdza w bulli Ineffabilis Deus, ¿e Maryja w niepokalanym poczêciu objawi³a siê wiatu jako »Jutrzenka«, promieniej¹ca naoko³o swoim blaskiem22 .
Aby przybli¿yæ siê do tej tajemnicy, nale¿y cofn¹æ siê poza próg grzechu
pierworodnego. Wiêcej, poza próg dziejów cz³owieka. Trzeba cofn¹æ siê przed
wszelki czas, odnaleæ siê w niezg³êbionym wymiarze samego Boga. Niejako
w »czystym wymiarze« odwiecznego wybrania, którym wszyscy jestemy objêci w Jezusie Chrystusie. [...] Jestemy za wybrani w Nim do wiêtoci23.
Jednak¿e Maryja zosta³a odkupiona w sposób wyj¹tkowy. Jako pierwsza skorzysta³a z dzie³a odkupienia Jezusa Chrystusa. Poczê³a siê jako wolna od dziedzictwa grzechu pierworodnego, pe³na ³aski. W dziejach ludzkoci niepokalane poczêcie stanowi najdoskonalsz¹ realizacjê dzia³ania ³aski Ducha wiêtego,
który ukszta³towa³ J¹ i uczyni³ od pocz¹tku nowym stworzeniem, ziemi¹ wiêt¹ i nieskalan¹24. St¹d niepokalane poczêcie rzuca niejako nadprzyrodzone
wiat³o na nasze ludzkie ¿ycie i budzi w nas nadziejê spe³nienia Bo¿ych przeznaczeñ25. Precyzyjniej mówi¹c, stanowi ono zapowied Dobrej Nowiny
o zbawieniu. Chrystus, Odkupiciel wiata, przezwyciê¿y noc grzechu w dziejach ludzkoci. Tak jak zwyciê¿y³ moc grzechu pierworodnego w swej Matce,
tak przezwyciê¿y³ j¹ w ka¿dym z nas26. W ostatecznoci  sumuje w¹tek
M.G. Masciarelli  ³aska niepokalanoci Maryi zosta³a przewidziana przed
wiekami przez Boga i jest ³ask¹, która w czasie Izraela przybra³a »postaæ
obietnicy«, a czasie Kocio³a »postaæ spe³nienia«, które Maryja zainaugurowa³a we w³asnej osobie27. Odt¹d Bóg konsekwentnie poprowadzi w kierunku
przywrócenia ludziom stanu pierwotnej sprawiedliwoci.
Dzieje zbawienia, które aktualizuj¹ siê w strukturze Przymierza Boga
z cz³owiekiem  Przymierza, które inicjuje Bóg  zak³adaj¹ i domagaj¹ siê
odpowiedzi cz³owieka na zbawcze wyjcie, na zbawczy dar Boga. Odpowiedzi
tej, gdy nadesz³a pe³nia czasu (Ga 4,4), udzieli³a w doskona³y sposób Maryja.
21 Por. Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus o rozwoju nale¿ycie pojêtego kultu
maryjnego, (2 II 1974), nr 3, Niepokalanów 1984.
22 Pius IX, Ineffabilis Deus, nr 8, w: K. Kowalik, K. Pek (red.), Niepokalana Matka Chrystusa.
Materia³y z sympozjum mariologicznego. Lublin, 2324 kwietnia 2004 roku, CzêstochowaLublin 2004,
s. 261.
23 Jan Pawe³ II, Aby przybli¿yæ siê do tajemnicy niepokalanego poczêcia (homilia w Bazylice
Matki Boskiej Wiêkszej, 8 XII 1987), w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 7.
24 Jan Pawe³ II, Wielka tajemnica maryjna (Anio³ Pañski, 8.12.1983), w: ibidem, t. 5, s. 111.
25 Jan Pawe³ II, Rok wiêty w sposób szczególny odnosimy do Niej (homilia w Bazylice Matki
Bo¿ej Wiêkszej, 8 XII 1983), w: ibidem, t. 2, s. 236. Por. D. Mastalska, Maryja Adwentem, s. 124125.
26 Jan Pawe³ II, Jutrzenka naszego odkupienia (medytacja na placu Hiszpañskim, 8 XII 1995),
w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 220.
27 M.G. Masciarelli, Znak niewiasty. Maryja w teologii Josepha Ratzingera, Kraków 2008, s. 22.
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By³a to odpowied na pe³niê ³aski (£k 1,28), jak¹ obdarzy³ J¹ Bóg, a która
by³a zapowiedzi¹ nadejcia Odkupiciela28. Stosowne jest zestawienie przez
Sobór Watykañski II Jej niepokalanego poczêcia i zwiastowania. Pierwsze
z nich mówi o pierwszej rzeczy, jak¹ Bóg uczyni³ dla Maryi, a drugie
o pierwszej rzeczy, jak¹ Ona uczyni³a dla Boga. Pomiêdzy darem Bo¿ym
i odpowiedzi¹ Maryi nie zachodzi jednak ca³kowita symetria, gdy¿ Jej wierna odpowied zosta³a udzielona w obecnoci ³aski Bo¿ej, która j¹ uprzedzi³a
i umo¿liwi³a29.
Zwiastowanie by³o zapewne decyduj¹c¹ scen¹ w dziejach wiêzi Boga
z Jego ludem. Czas Przymierza z Izraelem by³ jak d³ugi okres narzeczeñstwa.
Nastêpnie nadszed³ czas zalubin, ustanowienia Nowego i Wiecznego Przymierza. Stoj¹ca przed Bogiem Maryja reprezentowa³a ca³¹ ludzkoæ. By³o to
tak  komentuje Benedykt XVI  jakby Bóg za porednictwem przes³ania
anielskiego owiadczy³ siê ludziom30. Zrozumia³y by³ zatem wiêty lêk, jaki
ogarn¹³ Maryjê, kiedy anio³ oznajmi³ Jej, ¿e ma wydaæ na wiat Tego, który
jest nadziej¹ Izraela i którego wiat oczekuje31. w. £ukasz zauwa¿a, ¿e
Maryja, s³uchaj¹c s³ów Bo¿ego pos³añca, zmiesza³a siê i je rozwa¿a³a (£k 1,29),
co mia³yby one znaczyæ. Wynika st¹d, ¿e Jej nadzieja nie by³a ³atwowiernym
oczekiwaniem realizacji Bo¿ych obietnic. Pytanie: Jak¿e siê to stanie, skoro
nie znam mê¿a (£k 1,34) dotyczy³o w istocie przedmiotu nadziei, czyli tego,
w kim ma j¹ pok³adaæ: w cz³owieku czy Bogu? Dopiero otrzymana odpowied: Duch wiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê (£k 1,35)
pozwoli³a Jej w pe³ni zaufaæ Bogu i z nadziej¹ oczekiwaæ realizacji Jego zamierzeñ. Pochyli³a siê przed wielkoci¹ zadania i powiedzia³a  w imieniu
wszystkich ludzi  Oto ja, s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug
twego s³owa (£k 1,38). W ten sposób wyrazi³a nadziejê, ¿e Najwy¿szy dokona
w Niej tego, co zapowiedzia³, czyli, ¿e bêdzie w swym ³onie nosi³a Zbawiciela,
który bêdzie zbawieniem wszystkich ludzi32. Bo¿a obietnica, na któr¹ przysta³a, zawiera³a podwójn¹ konkretyzacjê: Bóg przyjdzie jako Mesjasz i zamieszka
w Niej. W ten sposób sta³a siê Ona Jutrzenk¹, która nie tylko zwiastowa³a
nadejcie Odkupiciela, ale tak¿e umo¿liwi³a Jego wcielenie33.
28
29
30

Por. T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
Por. M.G. Masciarelli, Znak niewiasty, s. 23 i 25.
Benedykt XVI, Maryja prowadzi nas drog¹ wiernoci (Anio³ Pañski, 20 VII 2008), OsRomPol
9 (2008), s. 32.
31 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
32 Od pierwszej chwili da³a wyraz przede wszystkim »pos³uszeñstwu wiary«, zdaj¹c siê na takie
znaczenie powy¿szych s³ów zwiastowania, jakie nada im Ten, od kogo s³owa te pochodz¹, jakie nada im
sam Bóg (Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 15).
33 Por. A. Guillaume, Le litanie della Santissima Vergine. Commentario dottrinale di ogni invocazione, Alba 1942, s. 413.
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Jej odpowied pos³usznej wiary by³a tak pe³na, ¿e  jak g³osz¹ Ojcowie
Kocio³a  sta³a siê ród³em Jej Bo¿ego macierzyñstwa: nim poczê³a Chrystusa
w ciele, poczê³a Go najpierw duchem  przez sw¹ wiarê34. W niej Maryja
zaczê³a wieciæ poród nocy adwentowego oczekiwania jako prawdziwa
Gwiazda Zaranna35. Po d³ugim oczekiwaniu na urzeczywistnienie siê obietnicy
nadesz³a nowa ekonomia zbawienia, kiedy Syn Bo¿y przyj¹³ z Niej ludzk¹
naturê. W Maryi spe³ni³y siê nadzieje mesjañskie. Przez swe »tak« otwar³a
Bogu samemu drzwi naszego wiata; [...] sta³a siê ¿yj¹c¹ Ark¹ Przymierza36.
Spe³ni³y siê w Niej s³owa Psalmu 67,7: Ziemia wyda³a swój owoc. Maryja
 dowodzi Benedykt XVI  by³a pêdem, z którego wyros³o drzewo odkupienia
i odkupionych. Bóg nie przegra³  jak mog³o siê wydawaæ na pocz¹tku dziejów
Adama i Ewy. Maryja by³a wiêtym Izraelem; powiedzia³a fiat Panu, odda³a
siê zupe³nie do Jego dyspozycji i przez to sta³a siê ¿yw¹ wi¹tyni¹ Boga. Przez
zrodzenie Odkupiciela, S³oñca Sprawiedliwoci i wiat³a dla narodów, przywróci³a wiatu pogr¹¿onemu w ciemnociach blask prawdy i ³aski, czyli upragnion¹ perspektywê zbawienia37.
Dostrzegli ten blask wspó³czeni Maryi. Ustami Jej starszej krewnej,
w. El¿biety, wyrazili b³ogos³awieñstwo Jej wiary: B³ogos³awiona jeste, która uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana (£k 1,45). Uwydatnia ono, ¿e ród³o wielkoci Maryi tkwi w tym, ¿e uwierzy³a. W Niej Bóg
rozpocz¹³ spe³niaæ obietnice dane Abrahamowi i jego potomkom. Spojrza³ na
Ni¹ ³askawie i powo³a³, by by³a Matk¹ Odkupiciela. Dziêki Jej fiat wcielenie
sta³o siê wspania³ym spotkaniem Abrahama z Bogiem38.
Nasuwa siê koñcowy wniosek, ¿e Maryja, któr¹ kontemplujemy w tajemnicy Bo¿ego macierzyñstwa i niepokalanego poczêcia, kieruje nasze spojrzenie
ku Odkupicielowi. W naszych sercach rozlegaj¹ siê s³owa proroka Izajasza:
Naród krocz¹cy w ciemnociach ujrza³ wiat³oæ wielk¹ (Iz 9,1). Maryja jest
promienn¹ Jutrzenk¹ tego dnia niezawodnej nadziei, jest Matk¹ Syna Bo¿ego,
który sta³ siê cz³owiekiem, ¿eby daæ pocz¹tek nowym czasom39. Innymi s³owy,
zwiastowa³a Ona wschód S³oñca, poprzedzi³a Jego przyjcie. Jest jak ostatnia
34 Por. np. Augustyn, De Sancta Virginitate, III, 3, PL 40, 398; Sermo 196, I, PL 38, 1019; Leon
Wielki, Tractatus 21. De natale Domini, I, CChrL 138, 86.
35 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 3; T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
36 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49.
37 Benedykt XVI, Niepokalana Matka pielgrzymuj¹cego Kocio³a (homilia w uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny, 8.12.2005), OsRomPol 2 (2006), s. 43; A. Wojtczak,
Maryja, s. 8182.
38 Jan Pawe³ II, Tu Maryja powiedzia³a Bogu swe fiat (homilia w bazylice Zwiastowania
w Nazarecie, 25 III 2000), OsRomPol 5 (2000), s. 32. Por. D. Mastalska, Maryja Adwentem, s. 130.
39 Por. Jan Pawe³ II, Matka Chrystusa idzie z nami (przemówienie na placu Hiszpañskim, 8 XII
1999), OsRomPol 2 (2000), s. 10.
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gwiazda, która nie ganie, lecz jednoczy w sobie noc i dzieñ, ciemnoæ
i wiat³o. Przynios³a na wiat Bo¿e wiat³o i otworzy³a w historii now¹ epokê,
w której Bóg sta³ siê wiat³em dla ludzkoci. Jest Gwiazd¹ Zarann¹, zwiastunem nowego czasu, który zainaugurowa³ przychodz¹cy Mesjasz40. Poprzez
Ni¹ wszed³ w oczekiwanie ca³ej ludzkoci. W Niej jednej, w Niej samej
 finalizuje w¹tek Jan Pawe³ II  oczekiwanie ca³ego rodzaju ludzkiego na
przyjcie Chrystusa osi¹ga swój zenit. Ona jest szczególn¹ pe³ni¹ tego oczekiwania. Pe³ni¹ Adwentu41. Jest ca³a Adwentem42.
2. Pokorna Służebnica Pana od Nazaretu po Kalwarię

Gwiazda poranna, jutrzenka, obserwowana go³ym okiem, jest wiêksza
i janiejsza od innych gwiazd. Z jej wzejciem bledn¹ one. A przecie¿ jest ona
tylko planet¹ wiec¹c¹ wiat³em odbitym. Staje siê coraz bardziej niewidoczna,
gdy wschodzi s³oñce i ukazuje siê na horyzoncie. Podobnie Maryja przewy¿sza anio³ów i ludzi wiêtoci¹ i matczyn¹ pos³ug¹. Nie ma ich z siebie, ale
otrzyma³a od Boga. Ludzie nie widzieli jeszcze S³oñca, Chrystusa, ale Ono
by³o ju¿ u Ojca i  od momentu wcielenia  w ³onie Matki43. Odt¹d s³u¿y³a
Synowi w sposób dyskretny. Zesz³a na dalszy plan, gdy S³oñce Sprawiedliwoci zaczê³o opromieniaæ wiat.
Wiara okrela³a ukierunkowanie i styl Jej ¿ycia. Przenikniête wiar¹ tak
postawi³o J¹ przy Chrystusie. Bliskoæ fizyczna i matczyna bezporednioæ nie
wystarczy³y Maryi do mo¿liwie jak najg³êbszego wnikniêcia w tajemnicê osoby i misji Chrystusa. Jedynie w wierze mia³a dostêp do Jego tajemnicy44.
Pod¹¿aj¹c w pielgrzymce wiary musia³a pokonaæ wiele trudnoci, jakie Bo¿e
powo³anie stawia³o przed Ni¹. Zna³a sprzecznoci ziemskiego ¿ycia, poniewa¿
ciemnoæ i wiat³o, radoæ i cierpienie by³y Jej udzia³em od Nazaretu po Kalwariê. Jednak nie te okolicznoci mia³y dla Niej decyduj¹ce znaczenie, lecz to,
¿e sz³a wiernie drog¹ swego Syna. £¹czy³a swe matczyne przeznaczenie z Jego
przeznaczeniem: Jego radoci by³y Jej radociami, a Jego cierpienia Jej cierpieniami45. Duch wiêty budowa³ wewnêtrzn¹ harmoniê postaw Matki i Syna,
40 Por. G. Basadonna, Komentarz do inwokacji Litanii loretañskiej, w: G. Basadonna, G. Santarelli, Litania loretañska, s. 130.
41 Jan Pawe³ II, Pielgrzymujemy do Lourdes, a¿eby przybli¿yæ siê do tajemnicy odkupienia (homilia w sanktuarium w Lourdes, 15 VII 1983), w: Jan Pawe³ II, t. 2, s. 210.
42 Jan Pawe³ II, Maryja jest ca³a Adwentem (Anio³ Pañski, 10 XII 1978), w: ibidem, t. 5, s. 11.
43 Por. J. Kútnik, Litania loretañska, s. 178; J. Drozd, Litania loretañska, s. 137.
44 M.G. Masciarelli, Znak niewiasty, s. 101.
45 Por. A. Wojtczak, Maryja, s. 83.
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która pozwala³a Jej urzeczywistniæ w ca³ej pe³ni macierzyñsk¹ rolê wobec
Jezusa i towarzyszyæ Mu w Jego pos³annictwie mesjañskim46.
Wiara Maryi karmi³a siê obficie modlitw¹. Czyni³a ona J¹ otwart¹ na
Boga i ludzi. Benedykt XVI precyzuje, ¿e modlitwa jest tyglem, w którym
nadzieje i oczekiwania zostaj¹ wystawione na wiat³o s³owa Bo¿ego, zanurzone w dialogu z Bogiem, który jest prawd¹, oraz wewnêtrznie oczyszczone
z ukrytych k³amstw i kompromisów z ró¿nymi formami egoizmu47. Przekazy
ewangeliczne wskazuj¹ za, ¿e ulubion¹ form¹ modlitwy Maryi by³a medytacja.
W s³owie Bo¿ym  naucza encyklika Deus caritas est  czu³a siê Ona jak
u siebie w domu, z naturalnoci¹ wychodzi³a i wchodzi³a z powrotem. Mówi³a
i myla³a wedle s³owa Bo¿ego. Sta³o siê ono Jej s³owem, a Jej s³owo rodzi³o siê
ze s³owa Bo¿ego. W ten sposób objawia³o siê, ¿e Jej myli pozostaj¹ w syntonii
z mylami Boga, tak¿e Jej wola idzie w parze z Jego wol¹48. Ca³a Jej ziemska
egzystencja odznacza³a siê postaw¹ s³uchania i wype³niania s³owa Bo¿ego. Od
zwiastowania a¿ po Kalwariê by³a Niewiast¹ w pe³ni gotow¹ na wype³nienie
woli Bo¿ej, uleg³¹ w sposób bezwarunkowy s³owu Bo¿emu. Pos³uszna wiara
kszta³towa³a w ka¿dej chwili Jej ¿ycie w odniesieniu do inicjatywy Boga49.
Tu¿ po zwiastowaniu Maryja wyruszy³a z popiechem, by dotrzeæ do
domu kuzynki, w. El¿biety, i byæ do jej dyspozycji w momencie, kiedy tego
szczególnie potrzebowa³a. Czy¿ mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e ukrytym, bo jeszcze
w ³onie Maryi, lecz najwa¿niejszym uczestnikiem spotkania m³odej Maryi
i dojrza³ej ju¿ El¿biety by³ Jezus?50. Sprawi³ On, ¿e poruszy³o siê z radoci
dzieci¹tko, Jan Chrzciciel, w ³onie El¿biety (por. £k 1,41.44). Kiedy zrodzi³a
go, jego ojciec, Zachariasz, og³osi³ w hymnie na czeæ brzasku Radosnej Nowiny, ¿e dziêki litoci serdecznej Boga naszego, [...] z wysoka Wschodz¹ce
S³oñce nas nawiedzi, by zajanieæ tym, co w mroku i cieniu mierci mieszkaj¹,
aby nasze kroki zwróciæ na drogê pokoju (£k 1,78-79). S³oñce to ju¿ wtedy
znajdowa³o siê, jako S³owo Wcielone, w ³onie Maryi. W brzasku nowych
czasów zaczê³o Ono ju¿ dzia³aæ: owiecaæ ka¿dego cz³owieka (J 1,9), skoro za
Jej porednictwem uwiêci³o proroka Najwy¿szego (£k 1,76), w. Jana Chrzciciela, który te¿ by³ jeszcze w ³onie El¿biety. Mo¿na przyj¹æ, ¿e Maryja
46 Por. Jan Pawe³ II, Pos³uszna s³u¿ebnica Pañska (audiencja generalna, 4 IX 1996), w: Jan
Pawe³ II, t. 4, s. 205.
47 Por. Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 33. Benedykt XVI, Nie ma nadziei bez modlitwy
(homilia w bazylice w. Sabiny, 6 II 2008), OsRomPol 3 (2008), s. 25.
48 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 41.
49 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini o s³owie Bo¿ym w ¿yciu
i misji Kocio³a, nr 27, Poznañ 2010.
50 Benedykt XVI, Gdzie przebywa Maryja, jest obecny Jezus (przemówienie do uczestników
nabo¿eñstwa maryjnego w Ogrodach Watykañskich, 31 V 2006), OsRomPol 910 (2006), s. 37.
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w ziemskich ciemnociach zastêpowa³a wiat³o S³oñca, którego wschód sw¹
obecnoci¹ zwiastowa³a51.
Podobnie by³o w kolejnych wydarzeniach dzieciñstwa Jezusa. Najpierw,
za spraw¹ Ducha wiêtego, zrodzi³a ludzkoci Odkupiciela. Dowiadczenie
wydania Go na wiat prze¿ywa³a w warunkach dotkliwego ubóstwa. Nie mog³a daæ Synowi Bo¿emu nawet tego, co zwykle zapewniaj¹ matki swym nowo
narodzonym dzieciom. Zmuszona by³a po³o¿yæ Go w ¿³obie, gdy¿ nie by³o dla
nich miejsca w gospodzie (£k 2,7). Potem piew anio³ów: Chwa³a Bogu na
wysokociach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania (£k 2,14) objawi³
pasterzom narodziny Jezusa. Udali siê do Betlejem i znaleli Maryjê, Józefa
i Niemowlê (£k 2,16). Po niezwyk³ym spotkaniu z Matk¹ i Synem opowiedzieli
o tym, co im zosta³o objawione o tym Dzieciêciu (£k 2,17). Po nich  jak jest
zapisane w Ewangelii wed³ug w. Mateusza  to samo uczynili Mêdrcy, przedstawiciele wszystkich narodów (Mt 2,1-12). Jednym i drugim Bo¿a Rodzicielka objawi³a Syna swego Pierworodnego jako chwa³ê Izraela i wiat³o dla
narodów52. Równie¿ ofiarowanie Jezusa, które by³o jakby spotkaniem nadziei
Izraela z Mesjaszem, dokona³o siê za porednictwem Maryi. Prorok Symeon,
bior¹c Dzieciê w objêcia, dostrzeg³ w Nim wiat³o na wiecenie pogan (£k
2,32) oraz zapowiedzia³, ¿e bêdzie On znakiem, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹
(£k 2,34). Bolesne konsekwencje tych przeciwnoci dotkn¹ tak¿e Maryjê; bêdzie cierpieæ: A Twoj¹ duszê miecz przeniknie (£k 2,35). Wszystkie przywo³ane wydarzenia wskazuj¹, ¿e zanim Jezus sam zacz¹³ mówiæ o sobie
i swej misji, mówi³a o Nim Maryja, mówi³a tym, którzy przybywali do Dzieci¹tka, pe³ni podziwu i zdumienia dla tego wszystkiego, co Bóg uczyni³ dla
zbawienia Izraela i ca³ej ludzkoci53.
Ewangelie przekazuj¹ sk¹pe wiadomoci o latach spêdzonych przez
wiêt¹ Rodzinê w Nazarecie. Wiê pomiêdzy Synem i Matk¹ przewy¿sza³a
zapewne tê, która normalnie istnieje pomiêdzy matk¹ i dzieckiem, gdy¿ zakorzeniona by³a w szczególnym wymiarze nadprzyrodzonym i pog³êbiona dziêki
szczególnemu dostosowaniu siê Obojga do woli Bo¿ej. wiadomoæ wype³niania zadania powierzonego Jej przez Boga nadawa³a sens codziennemu ¿yciu
Maryi. Obowi¹zki domowe nabiera³y dla Niej szczególnej wartoci, prze¿ywa³a je bowiem jako s³u¿bê pos³annictwu Syna. G³osi³a Mu te¿ Dobr¹ Nowinê,
zanim On sam zacz¹³ realizowaæ j¹ w sobie54. Od momentu znalezienia Go

nr 57.

51
52

Por. J. Colgen, So bittet dich die Kirche, s. 125; J. Drozd, Litania loretañska, s. 138139.
Najwiêtsza Maryja Panna w tajemnicy objawienia Pañskiego, w: Zbiór Mszy, s. 50. Por. KK,

53
54

Jan Pawe³ II, Matka Syna Bo¿ego (Anio³ Pañski, 6 I 1988), w: Jan Pawe³ II, t. 5, s. 222.
Ibidem, s. 223.
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w wi¹tyni jerozolimskiej zacz¹³ objawiaæ jednak coraz pe³niej wiadomoæ, ¿e
jest Synem Bo¿ym, który zosta³ pos³any, aby przynieæ prawdê wiatu, kieruj¹c siê wy³¹cznie wol¹ Ojca. W rezultacie Maryja z Nauczycielki swojego
Syna powoli stawa³a siê pokorn¹ Uczennic¹ Boskiego Nauczyciela, przez Ni¹
zrodzonego55 . Usuwa³a siê w cieñ i zag³êbia³a w Jego s³owa i czyny w kontemplacyjnej ciszy. W ten sposób tworzy³o siê pierwsze ogniwo w ³añcuchu
wydarzeñ, które pomog³y Jej przezwyciê¿aæ naturaln¹ rolê wyznaczon¹ Jej
przez macierzyñstwo, by oddaæ siê na s³u¿bê misji swego Boskiego Syna56.
By³a odt¹d nie tylko Jego Matk¹, ale tak¿e Niewiast¹, która przez pos³uszeñstwo wobec planu Ojca wesz³a w nowy wymiar swej wspó³pracy w tajemnicy
odkupienia.
W czasie publicznej dzia³alnoci Jezusa Matka pozosta³a jeszcze bardziej
w ukryciu. Zachowywa³a siê jakby by³a nieobecna. Gwiazda Zaranna sta³a
siê niewidoczna, gdy wiat zaczê³o opromieniaæ S³oñce Sprawiedliwoci.
Odsunê³a siê na bok  co konkretyzuje w encyklice Spe salvi Benedykt XVI
 aby mog³a wzrastaæ nowa rodzina, któr¹ Jezus przyszed³ za³o¿yæ i która
mia³a siê rozwijaæ dziêki wspó³udzia³owi tych, którzy s³uchaj¹ i przestrzegaj¹
Jego s³owa (por. £k 11,27n)57. Pod¹¿a³a jednak ciemn¹, czêsto dla Niej
niezrozumia³¹ drog¹ Jezusa, z ustawiczn¹ gotowoci¹ stawania pod krzy¿em58. Dowiadczy³a prawdy s³owa o znaku sprzeciwu (por. £k 2,34). Pozna³a wzrastaj¹c¹ si³ê wrogoci, a nawet odrzucenia, która stopniowo narasta³a
wokó³ Jezusa. Dodatkowym ród³em kenozy by³o to, ¿e nie zawsze towarzyszy³a Mu w wêdrówkach apostolskich. Mog³a je ledziæ tylko z oddali, przyjmuj¹c z mi³oci¹ i niepokojem wiadomoci o Jego przepowiadaniu z ust tych,
którzy Go spotykali59.
Maryja sama spotka³a Go na godach w Kanie Galilejskiej, u progu Jego
publicznej misji. Ju¿ na pocz¹tku opowiadania w. Jan mówi, ¿e by³a tam
Matka Jezusa (J 2,1), i dodaje  jakby sugerowa³, ¿e Jej obecnoæ spowodowa³a zaproszenie przez nowo¿eñców tak¿e Jezusa i Jego uczniów: Zaproszono na
to wesele tak¿e Jezusa i Jego uczniów (J 2,2). A zatem Maryja, podobnie jak
w Tajemnicy Wcielenia, by³a T¹, która wprowadzi³a Jezusa. Potem, uprzedzona o braku wina, poprosi³a Go o pomoc, oczekuj¹c skutecznej reakcji. Choæ
55

s. 225.

Jan Pawe³ II, Wychowawczyni Syna Bo¿ego (audiencja generalna, 4 XII 1996), w: ibidem, t. 4,

56 Jan Pawe³ II, Dwunastoletni Jezus odnaleziony w wi¹tyni (audiencja generalna, 15 I 1997),
w: ibidem, s. 236.
57 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
58 H. Urs von Balthasar, Medytacja chrzecijañska, Poznañ 1998, s. 48.
59 Jan Pawe³ II, Uczestnictwo Maryi w ¿yciu publicznym Syna (audiencja generalna, 12 III 1997),
w: Jan Pawe³ II, t. 4, s. 247.

Teologiczny sens maryjnego tytułu „Gwiazda Zaranna”

105

Studia Warmińskie 48 (2011)

us³ysza³a od Niego w odpowiedzi, ¿e nie nadesz³a jeszcze Jego godzina, to
jednak powiedzia³a do s³ug: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).
Sprowokowa³a w ten sposób Jego pierwszy znak, cudowne przemienienie
wody w wino. Przez nie Jezus objawi³ swoj¹ chwa³ê i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie (J 2,11). Mo¿na przyj¹æ, ¿e Maryja rozpoczê³a ju¿ wtedy drogê
wiary Kocio³a, poprzedzaj¹c uczniów i kieruj¹c uwagê s³ug ku Chrystusowi60. Okaza³a siê  po raz kolejny  Gwiazd¹ Zarann¹, która wskazuje na
Mesjasza-S³oñce.
Nie inaczej by³o na Kalwarii. Matka by³a obecna przy Synu. Patrzy³a na
Zbawiciela wiata, Potomka Dawida, Syna Bo¿ego, który umiera³ z ludzkiej
perspektywy jako przegrany, wyszydzony, pomiêdzy ³otrami. Widzia³a Go
zdradzonego, skazanego, osamotnionego. Miecz boleci przenika³ Jej serce.
Uczestniczy³a w Jego cierpieniu, zupe³nym ogo³oceniu. Czy wtedy  pyta
Benedykt XVI  umar³a nadzieja? Czy wiat ostatecznie pozosta³ bez wiat³a,
¿ycie bez celu? [...] Czy mo¿e [panowanie Chrystusa] skoñczy³o siê, nim siê
zaczê³o? Nie [odpowiada Papie¿, zwracaj¹c siê do Maryi] pod krzy¿em, [...]
sta³a siê Matk¹ wiernych. Z t¹ wiar¹, która nawet w ciemnoci Wielkiej Soboty by³a pewnoci¹ nadziei, sz³a ku porankowi Wielkiej Nocy61. W przeciwieñstwie do uczniów, którzy opucili Jezusa, Ona pozosta³a przy Nim, bowiem Jej wiara nosi³a w sobie wiat³o silniejsze od mroku. Dzieli³a z Synem
nadziejê zmartwychwstania. Nie przesta³a odrzucaæ wszelkich pozorów, by
umacniaæ coraz bardziej sw¹ ufnoæ w Bogu62.
Nie wiadomo, co dzia³o siê z Maryj¹ miêdzy mierci¹ a zmartwychwstaniem Jezusa. ¯adne ze róde³ objawionych nie informuj¹ o ukazaniu siê Zmartwychwsta³ego Matce. Mo¿na tylko przypuszczaæ  za prefacj¹ Mszy o Najwiêtszej Maryi Pannie w tajemnicy zmartwychwstania Pañskiego  ¿e oczekiwa³a Jego zmartwychwstania, umocniona wiar¹ wygl¹da³a dnia wiat³a
i ¿ycia, w którym po ust¹pieniu nocy mierci ca³y wiat siê rozweseli, a rodz¹cy siê Koció³ bêdzie podziwia³ z radosnym dr¿eniem chwalebne oblicze swojego niemiertelnego Pana63. Wynika z tego, ¿e radoæ zmartwychwstania
z³¹czy³a Maryjê w nowy sposób z uczniami, którzy mieli staæ siê rodzin¹
Jezusa przez wiarê64. Jej wiara i nadzieja objawiaj¹ siê w pe³ni, gdy porównamy je ze zw¹tpieniem i bojani¹ uczniów Chrystusa, którzy w drodze do wsi,
60

Jan Pawe³ II, Maryja orêdowniczk¹ pierwszego cudu w Kanie (audiencja generalna, 5 III
1997), w: ibidem, s. 245. Por. J.I. Adamska, Pe³ne Boga ubóstwo Maryi, SalvM 4 (1999), s. 55.
61 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
62 Por. E. Schillebeeckx, Maria, Madre della Redenzione, Catania 1964, s. 35.
63 Najwiêtsza Maryja Panna w tajemnicy zmartwychwstania Pañskiego, w: Zbiór Mszy, s. 86.
64 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50.
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zwanej Emaus, [...] zatrzymali siê smutni (£k 24,13.17), a Towarzyszowi ich
wêdrówki wyznali: A mymy siê spodziewali, ¿e On w³anie mia³ wyzwoliæ
Izraela (£k 24,21)65.
3. Gwiazda Przewodnia w wędrówce wiary Kościoła

Zakoñczy³ siê adwent Maryi i ludzkoci, która wyczekiwa³a historycznego przyjcia Zbawiciela. Syn Bo¿y sta³ siê w tajemnicy wcielenia Bogiem
z nami i dla nas. Wszyscy, którzy Go z wiar¹ przyjêli i nadal przyjmuj¹
z pokolenia na pokolenie, staj¹ siê synami Bo¿ymi66. Tak rozrasta siê Koció³.
Jest on w drodze zd¹¿aj¹cej ku swoim ostatecznym przeznaczeniom. Zakoñczy³ siê, blisko dwa tysi¹ce lat temu, jeden adwent, a rozpocz¹³ drugi  adwent
Kocio³a. Jego adwentowe pielgrzymowanie dokonuje siê przez wiarê. Poprzez jej mrok dojdzie on do wiat³a widzenia twarz¹ w twarz (1 Kor
13,12)67. Tej wêdrówce Kocio³a towarzyszy Matka Odkupiciela.
Po wniebowst¹pieniu Jezusa znalaz³a siê w Wieczerniku we wspólnocie
uczniów, by przygotowaæ nowe wylanie Ducha wiêtego  i nowe narodziny:
narodziny Kocio³a68. Kiedy zakoñczy³a swoj¹ ziemsk¹ pielgrzymkê i w chwale
wniebowziêcia z³¹czy³a siê ze swoim Synem, nie oddali³a siê od Kocio³a. Przeciwnie, zachêca go do wstêpowania w Jej lady. Jest Gwiazd¹ Przewodni¹ dla
wszystkich, którzy pielgrzymuj¹ poprzez wiarê. Na tej drodze-pielgrzymce
Kocio³a poprzez przestrzeñ i czas  potwierdza Jan Pawe³ II w encyklice
Redemptoris Mater  a bardziej jeszcze przez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest
obecna jako Ta »b³ogos³awiona, która uwierzy³a«, jako Ta, która »sz³a naprzód
w pielgrzymce wiary«, uczestnicz¹c jak ¿adne inne stworzenie w tajemnicy
Chrystusa69. Dlatego te¿  konkluduje Jan Pawe³ II  je¿eli heroiczna wiara
Maryi »wyprzedza« apostolskie wiadectwo Kocio³a i trwa stale w jego sercu,
[to] wszyscy, [...] którzy maj¹ udzia³ w tajemniczym dziedzictwie, uczestnicz¹
poniek¹d w wierze Maryi70. Janieje przed nimi jako wzór, który zobowi¹zuje
do naladowania go, a tak¿e jako Matka, która wspomaga ich swym macierzyñskim porednictwem w kroczeniu ku ostatecznym obietnicom.
65
66

Por. A. Wojtczak, Maryja, s. 87.
Por. U. Vanni, E da quellora il discepolo la prese nel suo ambiente (Gv 19,27). La presenza
della Madre di Gesù nella comunità giovannea, w: R. Barbieri, I.M. Calabuig, O. Di Angelo (red.), Fons
lucis. Miscellanea di studi in onore di Ermanno M. Toniolo, Roma 2004, s. 139.
67 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 6; T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu, s. 1.
68 Por. Jan Pawe³ II, Udzia³ Maryi w oczekiwaniu na zes³anie Ducha wiêtego (audiencja generalna, 28 VI 1989), w: Jan Pawe³ II, t. 4, s. 50.
69 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 25.
70 Ibidem, nr 27.
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A. Przewodniczka Kościoła poprzez wieki

Prawdê o swoim ziemskim pielgrzymowaniu na spotkanie z Panem
i obecnoci w tej wêdrówce Matki Jezusa prze¿ywa corocznie Koció³ w okresie adwentu. St¹d w liturgii tego okresu  czytamy w adhortacji Marialis cultus
 czêsto wspomina siê Najwiêtsz¹ Dziewicê [...]. W ten sposób wierni, którzy ducha Adwentu z liturgii wprowadzaj¹ w swoje ¿ycie, rozwa¿aj¹c niewypowiedzian¹ mi³oæ, z jak¹ Dziewica-Matka oczekiwa³a Syna, zostaj¹ sk³onieni do tego, ¿e obieraj¹ J¹ sobie za wzór, s¹ gotowi wyjæ naprzeciw nadchodz¹cemu Zbawicielowi, czuwaj¹c na modlitwie i raduj¹c siê w uwielbieniach71. Adwent jest wiêc maryjn¹ szko³¹ ¿ycia uczniów Chrystusa. Aby
czyniæ w niej postêpy, nale¿y naladowaæ Matkê. Jest Ona zobowi¹zuj¹cym
wzorem wiary, nadziei i mi³oci, które kszta³tuj¹ drogê Kocio³a na spotkanie
z Panem w chwale nieba.
W pierwszej kolejnoci Maryja zaprasza, by wejæ na drogê wiary. Uczy
zawierzenia Bogu, tzn. powierzenia siebie samej istotnej prawdzie s³ów Boga
¿ywego, znaj¹c i uznaj¹c z pokor¹, jak niezbadane s¹ Jego wyroki i niezg³êbione Jego drogi72. Wierzyæ znaczy iæ szlakiem wytyczonym przez s³owo Bo¿e.
A Bóg, gdy do Niego przylgniemy w codziennym ¿yciu, myleniu i dzia³aniu,
udziela nam swej mocy. Tak wiêc wiara jest wiat³em, które wskazuje nam
drogê poród burz i zamêtu tego wiata, które rozprasza mroki naszej niewiedzy, wyprowadza z b³êdu i prowadzi ku Prawdzie73. Maryja  uczy Benedykt
XVI  zwraca siê do nas s³owami: »Miej odwagê podj¹æ ryzyko z Bogiem!
Spróbuj! Nie lêkaj siê Go! Miej odwagê podj¹æ ryzyko wiary!«74. Przekonuje
ponadto, ¿e cz³owiek, który oddaje siê ca³kowicie w rêce Boga, nie staje siê
Bo¿¹ marionetk¹ [...]; nie traci swojej wolnoci, [...] ale znajduje prawdziw¹
wolnoæ, rozleg³y i twórczy obszar wolnoci ku dobru. [...] Dziêki Bogu
i z Bogiem staje siê wielki, staje siê boski, staje siê naprawdê sob¹75.
Przyk³ad Maryi zachêca, by zaufaæ Chrystusowi i zarazem poci¹ga do
naladowania Go76. Jej s³owa z Kany (Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie) nawo³uj¹: s³uchajcie Jezusa, idcie za Jego s³owem; uczcie siê mówiæ Mu
tak w ka¿dej okolicznoci ¿ycia. W s³owach tych  zaznacza Jan Pawe³ II
 Maryja wyrazi³a nade wszystko najg³êbszy sekret swego ¿ycia. Za tymi
71 Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus, nr 34. Por. T. Siudy, Gwiazda Zaranna
Adwentu, s. 7.
72 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 14.
73 Jan Pawe³ II, Matka Syna Bo¿ego, s. 222.
74 Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
75 Ibidem.
76 wiêta Maryja, Matka Pana, w: Zbiór Mszy, s. 102.
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s³owami stoi Ona ca³a. Ca³e Jej ¿ycie bowiem by³o jednym wielkim »tak«
Chrystusowi, wielkim »tak« pe³nym radoci i zaufania. Maryja pe³na ³aski [...]
przez ca³e ¿ycie pozostawa³a ca³kowicie otwarta na Boga, w doskona³ej zgodzie z Jego wol¹. [...] Nigdy nie wycofa³a swojego »tak«, poniewa¿ ca³e swoje
¿ycie z³o¿y³a w rêce Boga. [...] W tym krótkim zdaniu zawiera siê ¿yciowy
program, który Maryja-Mistrzyni zrealizowa³a jako pierwsza i którego dzisiaj
uczy równie¿ nas77.
Je¿eli Koció³ patrzy na Maryjê jako swój wzór, to tak¿e dlatego, ¿e
w Niej naprzód zosta³y dokonane przez Ducha wielkie dzie³a Bo¿e, jakie od
dnia Piêædziesi¹tnicy sta³y siê udzia³em Kocio³a: jego wiadomoci i pos³annictwa78. Ta, któr¹ przy wcieleniu S³owa ocieni³ Duch wiêty  jak czytamy
w prefacji mszy Najwiêtsza Maryja Panna z Wieczernika  przy narodzeniu
nowego Ludu [Bo¿ego] znowu otrzyma³a pe³niê Bo¿ego Daru. Dlatego [...]
sta³a siê wzorem Kocio³a, który ubogacony darami Ducha, czujnie oczekuje
drugiego przyjcia Chrystusa79. Uczy nas, abymy byli ulegli g³osowi Ducha
wiêtego, albowiem dziêki Niemu jednoczymy siê z Chrystusem. Wiêcej, o¿ywia On nasz¹ nadprzyrodzon¹ wiarê, nadziejê i mi³oæ. Postawa Maryi przekonuje, ¿e w swojej m¹droci zna On drogê, któr¹ nas prowadzi, umacnia nasz¹
wiernoæ, abymy pozostali wierni danej Bogu obietnicy. Zaprasza nadto do
wspó³pracy z Nim w nadprzyrodzonym odradzaniu wiernych i jednoczenie
uzdalnia do niej.
Wiara karmi siê modlitw¹, która najlepiej przygotowuje na spotkanie Emmanuela. Maryja wskazuje, ¿e modlitwa nie mo¿e byæ ucieczk¹ poza historiê
ani chowaniem siê w k¹cie w³asnego szczêcia, ale wystawieniem w³asnej
wiary na wiat³o s³owa Bo¿ego. Przez to oczyszcza j¹ i pobudza sumienie, aby
nie by³o ono odbiciem samego cz³owieka i jemu wspó³czesnych, którzy wp³ywaj¹ na niego, lecz by³o zdolnoci¹ s³uchania Boga. Nikt nie mo¿e zabroniæ,
abymy zwracali siê do Niego w skrytoci serca. Autentyczna modlitwa otwiera na Niego. Maryja uczy przyznawaæ pierwszeñstwo s³owu Bo¿emu i odpowiadaæ na nie z wiar¹ ¿yw¹ i aktywn¹80. Zachêca do trwania przy nim, bymy
nie zagubili siê poród codziennych burz i ciemnoci, lecz dali siê prowadziæ
jego wiat³u: Twoje s³owo jest lamp¹ dla moich stóp i wiat³em na mojej
cie¿ce (Ps 119,105). Matka Jezusa da³a siê prowadziæ temu niezast¹pieniu
77 Jan Pawe³ II, Orêdzie do m³odych ca³ego wiata na wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Niedzielê
Palmow¹ 1988 (13 XII 1987), OsRomPol 1 (1988), s. 5.
78 Jan Pawe³ II, Maryja by³a pierwsza (homilia w uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego, 22 V
1988), w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 54.
79 Najwiêtsza Maryja Panna z Wieczernika, w: Zbiór Mszy, s. 92.
80 S. De Fiores, Kim jest dla nas Maryja. Odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania,
Czêstochowa 2003, s. 103.
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wiat³u m¹droci, by³a nim przenikniêta. St¹d mobilizuje, by s³owo Bo¿e poznawaæ, zg³êbiaæ, uto¿samiaæ siê z nim, wiernie nim ¿yæ i zwiastowaæ innym81. W ostatecznoci sprawia ono, ¿e oczekiwanie Kocio³a nigdy nie jest
bierne. Za wzorem Maryi przyjmuje on w wierze s³owo Bo¿e, aby daæ je
wiatu. W ten sposób Bóg otwiera przed nim drogê b³ogos³awieñstwa, które
rodzi siê ze s³owa Bo¿ego przyjêtego i zastosowanego w praktyce82.
Z wiar¹ zwi¹zana jest nierozdzielnie nadzieja. Kard. G. Danneels pyta
retorycznie: Czy nadzieja nie jest po prostu wiar¹, która jest m³oda i nie chce
siê zestarzeæ?83. Za prefacja mszy w. Najwiêtsza Maryja Panna, Matka
wiêtej Nadziei uwydatnia, ¿e jej wzorem jest Maryja, która oczekiwa³a
z nadziej¹ i z wiar¹ poczê³a Syna Cz³owieczego, zapowiedzianego przez proroków, a s³u¿¹c Jego misji z gor¹c¹ mi³oci¹, sta³a siê Matk¹ wszystkich ¿yj¹cych. Ona sama, wspania³y owoc odkupienia, jest Siostr¹ wszystkich dzieci
Adama, które d¹¿¹c do pe³nej wolnoci, podziwiaj¹ w Maryi znak pewnej
nadziei i pociechy, a¿ nadejdzie pe³en blasku dzieñ Pañski84. Oznacza to, ¿e
Jej bycie wzorem ma podwójny aspekt: historyczny i ostateczny. Jest Ona
wzorem dla Kocio³a w d¹¿eniu i spe³nieniu.
W pierwszym przypadku uczy nadziei, która pewnie prowadzi do szczêliwego celu poza granic¹ niedoli ziemskiej85. Dlatego wpatrujemy siê w Ni¹,
Gwiazdê Przewodni¹, typ i cel swego pochodu poprzez wieki86. W mrokach
¿ycia mo¿emy w Niej odczytaæ tak¿e warunki, dziêki którym mo¿na osi¹gn¹æ
wype³nienie nadziei87. Maryja, która uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Jej od Pana88, wskazuje, ¿e chrzecijañska nadzieja nie koñczy siê na
realizacji ziemskich pragnieñ, ma³ych i wielkich. Podnosimy wzrok ku Niej,
gdy¿ pokazuje, do jakiej nadziei zostalimy wezwani. Jest uosobieniem tego,
kim jest naprawdê cz³owiek. Poznajemy w Niej wielkoæ i piêkno Bo¿ego
planu w odniesieniu do ka¿dego cz³owieka: ma on staæ siê wiêty i nieskalany
81 Und so spricht Maria mit uns, sie spricht zu uns und lädt uns ein, das Wort Gottes kennenzulernen, das Wort Gottes zu lieben, mit dem Wort Gottes zu leben, mit dem Wort Gottes zu denken
(Benedykt XVI, Wir können unser ganzes Leben immer Maria anvertrauen (Predigt am Hochfest der
Aufnahme Marias in den Himmel, 15 VIII 2005), OsRomD 35 (2005), s. 15. Por. te¿ M.G. Masciarelli,
Maria figlia di Sion e Chiesa nascente nella riflessione di Joseph Ratzinger, Marianum 12 (2006),
s. 358360.
82 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 124.
83 Cyt. za: D.E. Rosage, Maryja, Gwiazda nowego milenium, Warszawa 2007, s. 111.
84 NMP, Matka wiêtej Nadziei, w: Zbiór Mszy, s. 158.
85 KDK, nr 18.
86 Jan Pawe³ II, Wiekuiste ród³o ¿ycia (Anio³ Pañski, 17 IV 1983), w: Jan Pawe³ II, t. 5, s. 62.
87 W. Beinert, Pobo¿noæ maryjna jako szansa pastoralna, ComP 5 (1983), s. 115.
88 Jan Pawe³ II, U pocz¹tku przymierza Boga z cz³owiekiem (liturgia s³owa ku czci Abrahama
w Auli Paw³a VI, 23 III 2000), OsRomPol 4 (2000), s. 8.
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w mi³oci (por. Ef 1,4), na obraz naszego Stworzyciela89. W zwi¹zku z tym
wzywa nas, bymy unikali z³a i czynili dobro, pos³usznie kieruj¹c siê Bo¿ym
prawem zapisanym w naszym sercu. Ona, która zachowa³a nadziejê nawet
w najtrudniejszym momencie próby, prosi, bymy nie tracili ducha, kiedy
cierpienie i mieræ pukaj¹ do drzwi naszych domów90. By³o wiele sytuacji,
w których Maryja, prze¿ywaj¹c troski i niepokoje, ca³kowicie zdawa³a siê na
Boga. Czyni³a to w przekonaniu, ¿e On troszczy siê o ludzi, a z Jego zamys³ów
wyniknie jedynie dobro. Zdawa³a siê na wolê Bo¿¹ we wszystkich sprawach
 nawet, gdy nadzieja wydawa³a siê pró¿na. W tym sensie jest natchnieniem
dla wszystkich, którzy powierzaj¹ siê Bo¿ym obietnicom, pok³adaj¹c nadziejê
w Tym, który jest Panem dziejów91. Okazuje siê, ¿e prawdziw¹, wielk¹
nadziej¹ cz³owieka, która przetrwa wszelkie zawody, mo¿e byæ tylko Bóg
 Bóg, który nas umi³owa³ i wci¹¿ nas mi³uje »a¿ do koñca«, do ostatecznego
»wykona³o siê!«92. Umocnieni t¹ wiadomoci¹, idziemy pe³ni ufnoci drog¹
powo³ania chrzecijañskiego, po której prowadzi nas Bo¿a Opatrznoæ.
Wniebowziêta wskazuje równie¿ na ostateczn¹ rzeczywistoæ. Doskonale
z³¹czona z Chrystusem, zosta³a jako pierwsza z ludzi przyjêta do niebieskiej
chwa³y. Osi¹gnê³a ju¿ to, do czego jeszcze zd¹¿amy. Patrz¹c zatem na Ni¹,
patrzymy w sw¹ przysz³oæ i swe przeznaczenie93. W konsekwencji jest dla
Kocio³a antycypacj¹ przysz³ego uwielbienia i zarazem gwarancj¹ realizacji
obietnic Chrystusa. Kontempluj¹c Maryjê w niebieskiej chwale, pojmujemy,
¿e tak¿e dla nas ziemia nie jest ostateczn¹ ojczyzn¹ i je¿eli ¿yjemy d¹¿¹c do
zdobycia dóbr wiecznych, pewnego dnia bêdziemy dzielili Jej chwa³ê94. Nie
oznacza ona jedynie ¿ycia, które trwa w nieskoñczonoæ, ale now¹ jakoæ
¿ycia, w pe³ni zanurzonego w Bo¿ej mi³oci, która wyzwala od z³a i mierci,
i wprowadza na zawsze we wspólnotê ze wszystkimi braæmi i siostrami, maj¹cymi udzia³ w tej samej Mi³oci95.
Wiara i nadzieja aktualizuj¹ siê w mi³oci. Maryja ukazuje nam, czym jest
mi³oæ i sk¹d pochodzi, sk¹d czerpie swoj¹ odnawian¹ wci¹¿ na nowo si³ê96.
89 Benedykt XVI, M³odzie¿ potrzebuje prawdziwej mi³oci i nadziei (Anio³ Pañski, 8 XII 2007),
OsRomPol 2 (2008), s. 37.
90 Benedykt XVI, Maryja przypomina nam, ¿e bez Boga nigdy nie pokonamy nienawici i przemocy (rozwa¿anie na placu Hiszpañskim, 8 XII 2007), OsRomPol 2 (2008), s. 38.
91 Jan Pawe³ II, Do niego nale¿y czas i wiecznoæ (homilia w uroczystoæ wiêtej Bo¿ej Rodzicielki, 1 I 1999), OsRomPol 2 (1999), s. 39.
92 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 27.
93 S.C. Napiórkowski, Matka mojego Pana (problemy  poszukiwania  perspektywy), Opole
1988, s. 93.
94 Benedykt XVI, wietlisty znak nadziei (audiencja generalna, 16VIII 2006), OsRomPol 12 (2006),
s. 12.
95 Benedykt XVI, W drodze ku wiecznoci (Anio³ Pañski, 1 XI 2006), OsRomPol 1 (2007), s. 44.
96 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 42.
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Im bli¿ej cz³owiek jest Boga, tym bli¿ej jest ludzi. Widaæ to u Jutrzenki. To, ¿e
pozostaje Ona ca³kowicie przy Bogu, sprawia, ¿e jest tak¿e bliska ludziom.
Przemierzaj¹c pospiesznie góry Judei, by dotrzeæ do swej krewnej, w. El¿biety, sta³a siê obrazem przysz³ego Kocio³a, który niesie w swoim ³onie nadziejê
dla wiata poprzez góry historii97. Obrazuje ponadto, ¿e cz³owiek, który
oddaje siê w rêce Boga, nie oddala siê od innych, skupiaj¹c siê jedynie na
swoim zbawieniu; przeciwnie, tylko wówczas jego serce doznaje przebudzenia,
a on sam staje siê cz³owiekiem wra¿liwym, czyli ¿yczliwym i otwartym98.
Od Niej mo¿emy uczyæ siê odnosiæ do siebie nawzajem z tak¹ sam¹ mi³oci¹,
z jak¹ Ona odnosi siê do nas wszystkich: do ka¿dego w jego indywidualnoci,
jako chcianego i kochanego przez Boga99. Z tej racji Benedykt XVI pyta
retorycznie: czy Dziewica nie napomina nas, abymy wszyscy byli dla siebie
braæmi, z³¹czeni obowi¹zkiem budowania razem wiata bardziej sprawiedliwego, solidarnego i pokojowego?100, a Jan Pawe³ II dziêkuje Jej, ¿e jest Gwiazd¹ Przewodni¹ w budowaniu lepszej przysz³oci wiata, ¿e jest Patronk¹ w
budowaniu ogólnoludzkiej cywilizacji mi³oci101.
B. Macierzyńskie wsparcie w pielgrzymce wiary

Maryja nie tylko jest wzorem dla Kocio³a, ale tak¿e czym o wiele
wy¿szym102, a mianowicie jego Matk¹. Na Kalwarii Chrystus wyznaczy³ Jej
now¹ misjê macierzyñsk¹. Na mocy Jego testamentu: Niewiasto, oto Syn Twój.
[...] Oto Matka Twoja (J 19,26-27) zrodzi³a siê cis³a wiê mi³oci pomiêdzy
Ni¹ i Jego uczniami. Bo¿a Rodzicielka zosta³a powierzona im za Matkê. Odt¹d
bêdzie na zawsze Matk¹ wierz¹cych, a oni z ufnoci¹ bêd¹ siê do Niej uciekaæ
po wszystkie czasy103. Jest to macierzyñstwo duchowe, czyli w porz¹dku
³aski, poniewa¿ wyjednywa dar Ducha wiêtego, który wzbudza nowych synów Bo¿ych odkupionych Chrystusa ofiar¹104. W ten sposób pielgrzymka
Kocio³a ku paruzji dokonuje siê z pomoc¹ Maryi. Benedykt XVI prosi Boga,
aby postawi³ J¹ te¿ na naszej drodze jako wiat³o, które pomaga nam samym
stawaæ siê wiat³em i nieæ to wiat³o przez noce dziejów105.
97
98
99

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 50. Por. A. Wojtczak, Maryja, s. 99100.
Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
Benedykt XVI, Maryja jest od zawsze znakiem nadziei (modlitwa przed kolumn¹ Maryi na
placu Am Hof w Wiedniu, 7 IX 2007), OsRomPol 1011 (2007), s. 16.
100 Benedykt XVI, Maryja przypomina nam, s. 38.
101 Jan Pawe³ II, Matko, przynoszê Ci ca³y Koció³, wszystkie kraje i narody (modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, 4 VI 1997), w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 238.
102 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 44.
103 Powierzenie Najwiêtszej Maryi Panny, w: Zbiór Mszy, s. 75.
104 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 44.
105 Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
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Podstawow¹ cech¹ Jej pos³annictwa jest gotowoæ wspierania. Jej matczyne uczucie sprawia, ¿e bierze Ona pod opiekê wszystkich wierz¹cych, niezale¿nie od ich jêzyków i kultur, aby ich prowadziæ wespó³, w wielokszta³tnej
jednoci, ku Chrystusowi. Do Niej mo¿emy zwracaæ siê w naszych potrzebach i powierzaæ Jej nasze troski106. I faktycznie tak siê dzieje. Do Jej macierzyñskiej dobroci odwo³uj¹ siê wierni wszystkich czasów i wszystkich stron
wiata ze swymi potrzebami i nadziejami, radociami i cierpieniami, w ich
samotnoci, jak te¿ w dowiadczeniach ¿ycia wspólnotowego. Zawsze dowiadczaj¹ Jej dobroci, niewyczerpanej mi³oci, która p³ynie z serca107. Pewnoæ, ¿e podtrzymuje ich matczyn¹ rêk¹ na ka¿dym odcinku drogi ku celowi
oraz strze¿e z czu³oci¹ i trosk¹, uspokaja ich i napawa ufnoci¹108. Z tej racji
Bernard z Clairvaux ( 1153) przyrównuje Maryjê do gwiazdy, która pomaga
wierz¹cym nie zejæ z drogi: Unoszony przez fale wydarzeñ tego wiata, masz
wra¿enie, ¿e bardziej ni¿ st¹pasz po ziemi, jeste miotany przez ba³wany
i burze; nie odrywaj oczu od blasku tej gwiazdy, jeli nie chcesz, by poch³onê³y ciê fale. [...] Patrz na gwiazdê, przyzywaj Maryi. [...] Id¹c za Ni¹, nie
pomylisz drogi. [...] Jeli Ona ciê chroni, nie bój siê; jeli Ona ciê prowadzi,
nie zmêczysz siê; jeli Ona jest ci ³askawa, dojdziesz do celu109.
Maryjny charakter ¿ycia ucznia Chrystusowego wyra¿a siê zw³aszcza
w synowskim zawierzeniu Bogarodzicy, którego wiadkiem i nauczycielem
sta³ siê Jan Pawe³ II. Jest ono odpowiedzi¹ na mi³oæ osoby, w szczególnoci
na mi³oæ matki110. Chrzecijanie  podobnie jak aposto³ Jan  przyjmuj¹
Matkê Jezusa i wprowadzaj¹ J¹ we wszystko, co stanowi ich w³asne ¿ycie
duchowe, czyli ich ludzkie i chrzecijañskie ja: wzi¹³ J¹ do siebie. Staraj¹ siê
w ten sposób wejæ w zbawczy zasiêg Jej macierzyñskiej mi³oci, poprzez
któr¹ opiekuje siê braæmi Syna i wspó³dzia³a w ich rodzeniu i wychowaniu111.
Im doskonalsze jest zawierzenie, tym bardziej przybli¿a ich do »niewypowiedzianych bogactw Chrystusowych«112 . W sumie  konkluduje Jan Pawe³ II
 powiêciæ siê Maryi  to znaczy przyj¹æ Jej pomoc, aby oddaæ nas samych
i ludzkoæ Temu, który jest wiêty, nieskoñczenie wiêty; przyj¹æ Jej pomoc
106
107

Benedykt XVI, Maryja jest od zawsze, s. 16.
Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 42. Por. wiête Imiê Najwiêtszej Maryi Panny,
w: Zbiór Mszy, s. 107.
108 Benedykt XVI, Maryja naszym wzorem i wsparciem (Anio³ Pañski, 15 VIII 2006), OsRomPol
910 (2006), s. 49.
109 Bernard z Clairvaux, Homilia Super Missus est, II, 17  cyt. za: Benedykt XVI, w. Bernard
z Clairvaux (audiencja generalna, 20 VIII 2006), OsRomPol 12 (2006), s. 30.
110 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 45; T. Siudy, Gwiazda Zaranna Adwentu,
s. 7.
111 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 45.
112 Ibidem, nr 46.
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 uciekaj¹c siê do Jej matczynego Serca, [...] aby oddaæ wiat i cz³owieka [...]
Temu, który jest nieskoñczenie wiêty113.
Uciekanie siê do Maryi w opiekê jest w ostatecznoci wyrazem ufnoci
w pomoc Boga, który da³ nam J¹ za Matkê. W Niej dobroæ Bo¿a przybli¿y³a
siê i wci¹¿ znacznie przybli¿a do nas. Maryja staje przed nami jako znak
pocieszenia, otuchy i nadziei114. Mo¿emy J¹ prosiæ: Oka¿ siê Matk¹ wszystkich i daj nam Jezusa, nadziejê wiata115. Okazuje siê w ten sposób, ¿e Jej
wstawiennictwo u Boga jest szczególnym przejawem Jej macierzyñstwa. Spe³nia je we wspó³pracy zarówno z Duchem wiêtym, jak i z Tym, który na
krzy¿u wstawia³ siê za swoich przeladowców, i którego aposto³ Jan nazywa
naszym Rzecznikiem wobec Ojca (1 J 2,1). Matka broni swoich dzieci i os³ania
je przed szkodliwymi skutkami ich w³asnych grzechów116; wyprasza ³askê
nawrócenia. Potrafi zrozumieæ wszystko i jest dostêpna dla wszystkich moc¹
twórczej dobroci. To w Niej Bóg odcisn¹³ swój wizerunek, wizerunek Tego,
który idzie za zagubion¹ owieczk¹ a¿ w góry, pomiêdzy ciernie i kolce grzechów tego wiata, pozwalaj¹c, aby rani³a Go korona cierniowa grzechów, dopóki nie wemie owieczki na ramiona i nie zaniesie jej do domu117. Jan Pawe³ II
zwraca siê do Maryi w modlitewnej probie: Gwiazdo Zaranna naszego Adwentu. Idziemy za Twoim wzrokiem. Mi³ujemy macierzyñskie spojrzenie. Nie
przestawaj ogarniaæ nas Twoj¹ mi³oci¹. Pozostañ dla nas wszystkich Bram¹,
która ¿ycie ludzkie otwiera ku Chrystusowi118. Kiedy patrzymy na Ni¹
 sumuje za w¹tek Benedykt XVI  Ona pokazuje nam Jezusa. Dziêki temu
mo¿emy odnaleæ w³aciw¹ drogê i wejæ na ni¹, pe³ni radosnej ufnoci, ¿e
droga prowadzi do wiat³a  do radoci wiecznej Mi³oci119.
* * *
Metaforyczny tytu³ Maryi Gwiazda Zaranna ma wieloraki sens teologiczny. Wyra¿a doskona³oæ, piêkno i wznios³oæ Bogarodzicy jako Poprzed113

Jan Pawe³ II, Co znaczy powiêciæ wiat Niepokalanemu Sercu Maryi? (homilia w Fatimie,
13 V 1982), OsRomPol 5 (1982), s. 9.
114 Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
115 Benedykt XVI, Ucz nasz mówiæ zawsze tak naszemu Panu (modlitwa na placu Hiszpañskim, 8 XII 2006), OsRomPol 2 (2007), s. 35.
116 Por. Jan Pawe³ II, Wstawiennictwo Matki £aski Bo¿ej (audiencja generalna, 24 IX 1997),
w: Jan Pawe³ II, t. 4, s. 302.
117 Benedykt XVI, Niepokalana Matka, s. 44.
118 Jan Pawe³ II, Oto Rzym przychodzi dzisiaj do Ciebie (modlitwa na placu Hiszpañskim, 8 XII
1988), w: Jan Pawe³ II, t. 3, s. 61.
119 Benedykt XVI, Poka¿ nam Jezusa (homilia w Mariazell, 8 IX 2007), OsRomPol 1011
(2007), s. 21.
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niczki Mesjasza-S³oñca, która zwiastowa³a nadejcie zbawienia i rozproszenie
mroku grzechu wiat³em wiary. Kiedy S³oñce wzesz³o, poczê³o i narodzi³o siê
z Niej, Gwiazda Zaranna sta³a siê niewidoczna, pozostawa³a jakby w ukryciu, s³u¿¹c Mu macierzyñsk¹ mi³oci¹. Po Jego wniebowst¹pieniu ukaza³a siê
ponownie poród uczniów Chrystusa oczekuj¹cych na zes³anie Ducha wiêtego. Odt¹d przewodzi i pomaga Kocio³owi w jego wêdrówce wiary ku ostatecznym przeznaczeniom. Trafnie oddaje tê Jej funkcjê b³. J.H. Newman: Jest
szczególn¹ cech¹ Maryi, ¿e jest Ona Gwiazd¹ Zarann¹, zapowiadaj¹c¹ S³oñce.
Nie janieje dla samej siebie ani z samej siebie, ale jest odbiciem Jej i naszego
Odkupiciela, i Jego, a nie siebie, wys³awia. Kiedy Ona ukazuje siê w ciemnoci, wiemy, ¿e On jest blisko. On jest Alf¹ i Omeg¹, Pierwszym i Ostatnim,
Pocz¹tkiem i Koñcem120. Tak oto potwierdza siê zasada sformu³owana przez
Jana Paw³a II w Redemptoris Mater, ¿e tylko w tajemnicy Chrystusa wyjania
siê w pe³ni w³asna tajemnica Maryi121.

THEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE MARIAN TITLE
“MORNING STAR”
(SUMMARY)

The article presents theological meaning of the Marian title Morning Star. The article
consists of three paragraphs. The first one portrays Mary as the Morning Star that preceded,
prepared and heralded the historical coming of the MessiahSun. She handed the Light of God to
humanity and opened up a new era in history. The second paragraph discusses Marys participation
in the life and salvific mission of the Son. Before he began talking about himself and his mission,
it was her who talked about him. During his public activity, she receded into the background, in
order for a new family to grow. Being his Teacher, she later became a Disciple of her Son. The
third paragraph introduces the presence of Mary  the Leading Star upon the path of faith of the
Church. After the Ascension of Christ, she is found at the Cenacle among his disciples so as to
prepare the descent of the Holy Spirit and the birth of the Church. Since then she has been leading
the Church towards the ultimate goal. She does so in a twofold way. For the pilgrims, she is
a model of faith, hope and love. She is also the spiritual Mother of all humanity. They plead with
her for her motherly intercession upon the path of faith. All in all, it turns out that Mary-Morning
Star is a reflection of Christ and she praises him, not herself.

120
121

J.H. Newman, Rozmylania i modlitwy, Warszawa 1973, s. 209210.
Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 4.
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DER THEOLOGISCHE SINN DES MARIENTITELS „MORGENSTERN“
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel zeigt die theologische Bedeutung des Marientitels Morgenstern. Der Artikel
besteht aus drei Teilen. Der erste Teil weist auf Maria als Morgenstern hin, die vorausbestimmt,
vorbereitet und verkündigt hat die historische Ankunft des Messias  der Sonne. Maria hat der
Menschheit ein göttliches Licht geschenkt. Der zweite Abschnitt zeigt die Beteiligung Marias im
Leben und der Erlösungsmission des Sohnes. Sie ist ihm im Glauben nachgefolgt und diente ihm
diskret. Sie hat über ihn gesprochen, bevor er sich selbst und seine Sendung erklärt hat. Als Jesus
an die Öffentlichkeit getreten ist, hat sich Maria zurückgezogen, damit eine neue Familie entstehen
kann. Aus Lehrerin wurde sie Schülerin des Sohnes. Sie begleitete ihn auf den Kalvarienberg und
die Aufmerksamkeit der Jünger wies sie auf ihn. Der dritte Teil zeigt die Anwesenheit Marias als
Zeige-Stern auf dem Glaubensweg der Kirche. Nach Christi Himmelfahrt hat Maria mit den
Jüngern in dem Abendmahlsaal auf den Heiligen Geist und die Geburt der Kirche gewartet. Jetzt
führt sie die Kirche zum endgültigen Ziel. Sie tut das auf zwei Weisen. Sie ist für die Pilgernden
das Vorbild des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Sie ist auch die geistliche Mutter aller
Menschen. Maria Der Morgenstern leuchtet nicht für sich, sondern sie ist der Abglanz von
Christus.
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Słowo wstępne

Ewangelizacja wiata andyjskiego rozpoczê³a siê w latach trzydziestych
XVI w. i niemal od samego pocz¹tku by³a prowadzona w miarê dynamicznie.
Zak³adano parafie, tworzono struktury kocielne, zajmowano siê ewangelizacj¹
ludnoci autochtonicznej, opracowywano pomoce katechetyczne oraz homiletyczne w jêzykach autochtonicznych, zw³aszcza w jêzyku keczua oraz w jêzyku ajmara. Na uwagê zas³uguj¹ chocia¿by nastêpuj¹ce pozycje: Doctrina Christiana y Catecismo para instrucción de los Indios y demás personas que han
de ser enseñados en nuestra santa fe z roku 1584; Tercero catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas de Indios
y otros ministros prediquen y enseñen a los Indios y a los demás personas
z roku 1585 oraz Confesionario para los Curas de Indios, con la Instrucción
contra sus ritos y Exhortación para ayudar a bien morir y Suma de sus privilegios y forma de Impedimientos del matrimonio z roku 1585.
Na potrzeby ewangelizacji Indian wypracowano te¿ w pierwszych piêciu
dekadach (w latach 15351585) kilka wa¿kich dokumentów kocielnych, które
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zasadniczo wp³ynê³y na charakter i dynamikê pracy ewangelizacyjnej w ca³ej
Ameryce Po³udniowej. S¹ to przede wszystkim Instrucción de la orden que se
ha de tener en la doctrina de los natrurales1, autorsta biskupa Jerónimo de
Loaysa z roku 1545 oraz dokumenty trzeciego synodu w Limie (15821583)2.
Instrukcja biskupa Jerónimo de Loaysa z roku 1545, czyli Instrucción de
la orden que se ha de tener en la doctrina de los natrurales, dotyczy zaleceñ,
co do sposobów ewangelizacji Indian w wiecie andyjskim. Jest to pierwszy
dokument misyjny z tamtego obszaru geograficzno-kulturowego3.
I. Kontekst historyczny powstania instrukcji (1545)
autorstwa biskupa Jerónimo de Loaysa

Dynamika pracy ewangelizacyjnej w wiecie andyjskim w pierwszym
pó³wieczu XVI w. jest pochodn¹ historycznych uwarunkowañ kolonialnych.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e ewangelizacja wiata andyjskiego by³a dla Korony
Hiszpañskiej, w tym dla zakonów zajmuj¹cych siê ewangelizacj¹, kolejnym ju¿
etapem tej¿e dzia³alnoci w Nowym wiecie.
Po konkwicie, a tym samym pierwszych próbach ewangelizacji ludnoci
autochtonicznej obszarów basenu Morza Karaibskiego na prze³omie XV i XVI w.,
trzy dekady póniej, tj. w latach dwudziestych XVI w. rozpoczê³a siê konkwista Meksyku oraz intensywna ewangelizacja tamtejszych Indian. Tam po raz
pierwszy Hiszpanie zetknêli siê w Nowym wiecie z ludami o bardzo silnej
to¿samoci kulturowej oraz z wysoko rozwiniêtymi tradycjami i strukturami
administracyjno-spo³eczno-religijnymi. Dopiero dziesiêæ lat po podboju Meksyku, konkwistador Francisco Pizarro dokona³ podboju imperium inkaskiego4.
Uwzglêdnienie tej chronologii pozwala lepiej zrozumieæ dynamikê procesu
ewangelizacji wiata andyjskiego. Pomimo oczywistych ró¿nic oraz wyranej
odrêbnoci kulturowej wymienionych wy¿ej obszarów, ewangelizatorzy wiata
andyjskiego korzystali bezporednio lub porednio z dowiadczeñ pracy misyjnej na Antylach, w Meksyku i w Ameryce rodkowej.
1 M. Olmedo Jimenez, La instrucción de Jerónimo de Loaysa para doctrinar a los indios en los
dos primeros concilios limenses (15451567), w: J. Barrado (red.), Actas del II Congreso Internacional
sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo, Salamaca 1990, s. 301354.
2 Tercer Concilio Limense 15821583. Versión castellana original de los decretos con el sumario
del segundo concilio límense, w: E.T. Barata, Publicaciones de la Facultad Pontificia y Civil de Teología
de Lima, Lima 1982.
3 J. Brzozowski, Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani, Warszawa 2007, s. 5560; D.R. Mazurek, Bóg o indiañskim obliczu, Kraków 2007,
s. 136.
4 W.H. Prescott, Podbój Peru, Warszawa 1969, s. 189269.
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Ustalenia tzw. capitulaciones toledanas z roku 1529 przewidywa³y za³o¿enie pierwszej diecezji w wiecie andyjskim w miecie Tumbez. Decyzja ta
zosta³a jednak zweryfikowana, kiedy to konkwistadorzy dotarli w roku 1532
do stolicy imperium inkaskiego Cusco. To w³anie tam, w miecie okrelanym
przez Inków jako pêpek wiata, w roku 1535 za³o¿ono pierwsz¹ diecezjê
wiata andyjskiego. Jednak¿e Cusco ju¿ jako diecezja, przez kolejne 11 lat
by³o zale¿ne w podejmowanych decyzjach i rozstrzygniêciach administracyjnych od archidiecezji w Sewilli5. Pierwszym biskupem w Cusco zosta³ dominikanin Vincente Valverde, który podj¹³ swoj¹ pos³ugê pastersk¹ w tym miecie
w roku 1538. By³ on jednym z dwóch duchownych, którzy towarzyszyli Francisco Pizarro w konkwicie imperium inkaskiego. Pizarro z Ink¹ Atahualpa
uczestniczy³ w Cajamarca w spotkaniu w roku 1532, podczas którego udzieli³
temu w³adcy inkaskiemu sakramentu chrztu, na krótko przed zg³adzeniem go
przez Hiszpanów. To wydarzenie by³o doæ symptomatyczne dla dzie³a ewangelizacji tych ziem. Nawracanie Indian na chrzecijañstwo odbywa³o siê bowiem w kontekcie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z tzw. patronatu królewskiego, wed³ug którego Korona Hiszpañska by³a zobowi¹zana do nawracania
Indian i szerzenia wiary chrzecijañskiej oraz zak³adania struktur kocielnych
w Nowym wiecie.
Pierwsze wysi³ki o charakterze duszpastersko-ewangelizacyjnym na tym
terenie dotyczy³y g³ównie organizowania ¿ycia parafialnego dla Hiszpanów
oraz prób nawracania mieszkañców tych ziem. Cusco i okolice by³y zamieszka³e g³ównie przez Indian Keczua, za tereny po³o¿one na po³udniowy wschód
(basen jeziora Titicaca) przez Indian Ajmara, Urus itd. Wydaje siê, ¿e najwiêksz¹ trudnoci¹ w prowadzeniu dzia³alnoci misyjnej poród tamtejszej ludnoci
w latach trzydziestych XVI w. by³ brak odpowiednio wykszta³conych i przygotowanych ludzi do pracy z ludnoci¹ autochtoniczn¹, ró¿norodnoæ jêzykowa,
rozproszenie na olbrzymim obszarze wysokogórskim, jak równie¿ problemy
wynikaj¹ce z ówczesnego charakteru ewangelizacji, która odbywa³a siê w kontekcie brutalnego procesu konkwisty, bowiem dla Hiszpanów wówczas liczy³o siê przede wszystkim szybkie wzbogacenie siê kosztem Indian, a nie tyle
poszanowanie ich godnoci osobistej i wolnoci.
Diecezja Cusco nie cieszy³a siê zbyt d³ugo przywilejem wy³¹cznoci.
Miasto Cusco, jako stolica imperium inkaskiego, mia³o swoje niezaprzeczalne
znaczenie, ale po³o¿one wysoko w górach, by³o stosunkowo trudno dostêpne.
Dlatego konkwistadorzy podjêli decyzjê o budowie zupe³nie nowego miasta
nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Nowe miasto zosta³o za³o¿one przez
5 Por. A. Garcia y Garcia, Organizacion territorial de la Iglesia, w: P. Borges (red.), Historia de
la Iglesia en Hispanoamerica y Filipinas, t. 2, Madrid 1992, s. 139143.
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F. Pizarro w roku 1535 i nazywa³o siê pocz¹tkowo Cuidad de los Reyes,
czyli Miasto Królów. Z biegiem czasu Lima sta³a siê najwa¿niejszym centrum administracyjnym i religijnym tego obszaru.
W nied³ugim czasie, bo ju¿ w roku 1540, król hiszpañski Carlos V zadecydowa³ o podziale diecezji z Cusco i utworzeniu nowej jednostki administracji kocielnej w Limie. W roku 1541 Lima zosta³a stolic¹ nowej diecezji, a od
w roku 1546 zosta³a podniesiona do rangi archidiecezji. Obszar jurysdykcyjny
tej archidiecezji by³ olbrzymi i obejmowa³ niemal ca³¹ Amerykê Po³udniow¹
(z wyj¹tkiem obszarów, które nale¿a³y do Portugalii). Na pó³nocy granica tej
archidiecezji siêga³a a¿ do Panamy, a na po³udniu a¿ po La Plata. Pierwszym
biskupem Limy zosta³ dominikanin, Jerónimo de Loaysa (15431575). On
przyczyni³ siê do po³o¿enia solidnych fundamentów pod ewangelizacjê ziem
wiata andyjskiego. Jest autorem wspomnianej Instrucción de la orden que se
ha de tener en la doctrina de los natrurales z roku 1545, jak równie¿ inicjatorem dwóch pierwszych synodów prowincjalnych tej archidiecezji6.
Historyk J. Heras uwa¿a, ¿e w historii Kocio³a peruwiañskiego w XVI w.
mo¿na wyró¿niæ dwa zasadnicze okresy7. Pierwszy etap dotyczy tzw. chrystianizacji intensywnej i przypada na czas pomiêdzy przybyciem Hiszpanów na
ziemie peruwiañskie (1532) a pierwszym synodem w Limie w roku 1551.
Autor ten podkrela, ¿e prowadzono ju¿ wówczas intensywn¹ ewangelizacjê
ludów zamieszkuj¹cych tereny imperium inkaskiego, ale praca ta by³a realizowana g³ównie w oparciu o inicjatywê w³asn¹ i cechowa³a j¹ wielka spontanicznoæ. Skutkiem ubocznym owej spontanicznoci by³y niektóre problematyczne, sporne a nawet kontrowersyjne metody i rodki stosowane w nawracaniu
Indian. W tym w³anie okresie i w tym kontekcie, w roku 1545 powsta³a
pierwsza wersja Instrucción de la orden que se ha de tener en la doctrina de
los natrurales Jerónimo de Loaysa. W celu nadania wiêkszej mocy postulatom
zawartym w tej instrukcji, tym bardziej ¿e bp Jerónimo de Loaysa zosta³ rok
póniej arcybiskupem, zwo³a³ on w roku 1551 pierwszy synod prowincjonalny
w Limie (archidiecezji limskiej). Zabrak³o wprawdzie na tym synodzie biskupów, ale byli obecni ich delegaci, w wiêkszoci d³ugoletni dowiadczeni misjonarze i duszpasterze. Tematyka omawiana na tym synodzie dotyczy³a szeroko
pojêtej dyscypliny kocielnej. W dekretach synodalnych zawarto wiele cennych wskazówek dotycz¹cych metod i rodków, którymi nale¿y siê pos³ugiwaæ
w pracy ewangelizacyjnej. Dokumenty koñcowe tego synodu obejmuj¹ kilkadziesi¹t rozdzia³ów. W dokumencie synodalnym znalaz³ siê prawie ca³y tekst
6
7

E.G. Heredia, Peru: La Iglesia diocesana, w: P. Borges (red.), Historia de la Iglesia, s. 479503.
J. Heras, Peru: la evangelización fundante (siglo XVI), w: P. Borges (red.), Historia de la
Iglesia, s. 505506.
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instrukcji z roku 1545. Tym samym instrukcja opracowana pocz¹tkowo na
potrzeby diecezji, znalaz³a zastosowanie na terenie ca³ej archidiecezji limskiej.
Drugi etap J. Heras okrela jako okres wzrastania, a jego czasowe ramy
wyznacza pomiêdzy wspomniany pierwszy synod w Limie z roku 1551
a prze³om XVI i XVII w. Bardzo wa¿nym wydarzeniem w tym okresie by³
zwo³any przez abpa Toribio de Mogrovejo trzeci synod w Limie (1582/83),
zwany Trento de América, który okaza³ siê prze³omowy dla pracy ewangelizacyjno-misyjnej w Peru. Na synodzie tym zlecono m.in. wydanie ujednoliconego, ale trójjêzykowego katechizmu (po hiszpañsku, w keczua i ajmara). Na
ten okres przypada te¿ bardzo intensywna dzia³alnoæ misyjna dominikanów,
franciszkanów, augustianów oraz jezuitów. W tym okresie zwo³ano równie¿
i przeprowadzono 13 synodów diecezjalnych.
II. Instrukcja abpa Jerónimo de Loaysa (1545–1549)

Autorem omawianej Instrucción de la orden que se ha de tener en la
doctrina de los natrurales jest Hiszpan, dominikanin, Jeronimo de Loaysa
(14981575), pierwszy biskup w Limie, a wczeniej biskup w Cartagena de
Indias. Jak ju¿ zaznaczono, instrukcja datowana jest na rok 1545, czyli powsta³a cztery lata po utworzeniu diecezji limskiej. Jak pisze sam autor w koñcowej
czêci instrukcji, w roku 1549 ca³y ten dokument zosta³ ponownie zweryfikowany, poprawiony i opublikowany raz jeszcze i sta³ siê obowi¹zkowy dla ca³ej,
bardzo rozleg³ej archidiecezji limskiej.
Instrukcja jest przeznaczona dla zaanga¿owanych w prace o charakterze
duszpastersko-ewangelizacyjnym, czyli ksiê¿y i zakonników, jak równie¿ wszystkich innych chrzecijan, którzy z naszego zarz¹dzenia czy te¿ kierowani zapa³em
albo z jakiejkolwiek innej przyczyny zostali delegowani do nauczania Indian
naszej wiêtej wiary katolickiej i poznawania Boga Pana naszego (rozdz. 1)8.
W instrukcji zawarto wiele konkretnych wskazówek odnonie do pryncypiów prowadzenia dzia³alnoci ewangelizacyjnej poród Indian. Co wa¿ne, ma
ona charakter pragmatyczny oraz odwo³uje siê do kontekstu kulturowego ludnoci autochtonicznej. Biskup Jerónimo de Loaysa podaje konkretne dyrektywy odnosz¹ce siê do tego, jak maj¹ postêpowaæ i jakich norm maj¹ przestrzegaæ ewangelizatorzy. Zalecenia te dotycz¹: udzielania i form sprawowania sakramentów (chrztu, pokuty, bierzmowania, ma³¿eñstwa); metod, rodków oraz
treci katechetycznych; wolnoci sumienia; zwalczania idololatrii; koniecznoci pos³ugiwania siê jêzykami Indian; budowy kocio³ów itd.
8

Autorskie t³umaczenie tekstu instrukcji.
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1. Celowość budowania kościołów

W pierwszym rozdziale instrukcji podkrelono koniecznoæ budowy kaplic oraz kocio³ów. Wskazano, gdzie nale¿y w pierwszej kolejnoci wybudowaæ koció³ oraz wy³o¿ono, jaki jest sens takiej budowy. W nawi¹zaniu do
realiów ¿ycia i tradycji mieszkañców tych ziem, którzy ¿yli w du¿ym rozproszeniu, ale zawsze przynale¿eli do wioski uwa¿anej za g³ówn¹, w której rezydowa³ miejscowy przywódca plemienia, zalecono, aby pierwsz¹ budowlê, która bêdzie s³u¿y³a w przysz³oci za koció³, wybudowaæ w³anie w takim miejscu: w miejscowoci, gdzie rezyduje g³ówny kacyk, nale¿y zbudowaæ koció³. To sformu³owanie dotyczy praktyki, jaka by³a powszechnie stosowana,
a mianowicie, ¿e w pierwszej fazie budowano, czy te¿ urz¹dzano w jakim
pomieszczeniu skromn¹ kaplicê, a dopiero póniej przystêpowano do budowania kocio³a.
W instrukcji jasno okrelono cel i zadania, jakie ma spe³niaæ kaplica. Ma
to byæ miejsce sprawowania i udzielania sakramentów wiêtych, jak równie¿
miejsce nauczania katechizmu: [miejsce], w którym Indianie bêd¹ siê gromadziæ na nauce podstaw wiary chrzecijañskiej, gdzie bêdzie odprawiana Msza
oraz w tym pomieszczeniu nale¿y udzielaæ sakramentów chrztu i ma³¿eñstwa
oraz pokuty (rozdz. 1). Nie dziwi zatem zalecenie biskupa, który wskazuje na
koniecznoæ ustawienia w takim pomieszczeniu o³tarza, a zarazem zaleca, aby
na tym o³tarzu umieciæ przynajmniej jeden, a w miarê mo¿liwoci kilka wizerunków o treci chrzecijañskiej: o³tarz nale¿y ozdobiæ w jak najlepszy
z mo¿liwych sposobów, ustawiaj¹c na nim jaki obraz albo obrazy (rozdz. 1).
To zalecenie nawi¹zuje z jednej strony do starej tradycji kocielnej
umieszczania krzy¿y i obrazów w o³tarzach, ale z drugiej strony nawi¹zuje te¿
do tradycji autochtonicznych, poniewa¿ w tzw. adoratoriach Indianie pos³ugiwali siê wyobra¿eniami swoich bóstw. Jednoczenie jednak przestrzega siê,
a zarazem obliguje doctrineros, aby mieli na uwadze wychowanie Indian ku
temu, aby traktowali koció³ jako budowlê o specjalnym przeznaczeniu, która
ma charakter sakralny i nie mo¿na w niej przebywaæ z innych powodów ni¿
liturgiczno-katechetycznych: Nie mo¿na zezwoliæ ani dopuciæ do tego, aby
w tym kociele Indianie gromadzili siê w innym celu ni¿ uczestniczenie
w sakramentach, czy te¿ katechizacji, poznawaniu prawd naszej wiêtej wiary
i Boga naszego Pana (rozdz. 1).
Biskup J. Loaysa wskazuje te¿ na aspekt wychowawczy, podkrelaj¹c
koniecznoæ uczenia Indian poszanowania i szacunku dla tej budowli i miejsca:
Mimo ¿e taka budowla nie jest jeszcze prawdziwym kocio³em, co w stosowny sposób nale¿y Indianom wyt³umaczyæ, to trzeba mieæ dla niej poszanowa-
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nie i zachowywaæ siê w niej z szacunkiem (rozdz. 1). Wyjania, dlaczego jest
to takie istotne: chrzecijanie maj¹ wi¹tynie Boga, które s³u¿¹ do tego, aby
wierni mogli siê gromadziæ i oddawaæ chwa³ê Bogu, wielbiæ Go, uczestniczyæ
w liturgii, przyjmowaæ sakramenty, uczestniczyæ w katechizacji, prosiæ Boga
o przebaczenie swoich grzechów (rozdz. 1). Wydaje siê, ¿e w okreleniu
chrzecijanie maj¹ wi¹tynie Boga, nawi¹zuje do faktu, ¿e Indianie równie¿
mieli swoje miejsca kultu, gdzie obowi¹zywa³y okrelone normy zachowania
i postêpowania.
2. Próby zmierzenia się z problemem idololatrii

W instrukcji, która powsta³a w okresie pierwszych lat ewangelizacji terenów diecezji limskiej, nie mog³o zabrakn¹æ kwestii odnosz¹cych siê do praktyk idololatrycznych. Wysi³ek g³oszenia i nauczania prawd wiary chrzecijañskiej musia³ bowiem byæ konfrontowany z problematyk¹ autochtonicznych
wierzeñ i praktyk tamtejszych Indian, które XVI-wieczny kronikarz Garcilaso
de la Vega opisuje nastêpuj¹co: nale¿y wiedzieæ, ¿e w pierwszej z owych
epok [przed Inkami], w starodawnych czasach pogañskich, zdarzali siê Indianie niewiele lepsi od bydl¹t ob³askawionych i inni du¿o gorsi od najdzikszego
zwierza. Zaczynaj¹c zatem od ich bogów, powiadamy, ¿e bogów mieli na
miarê innych prostactw i g³upstw, które praktykowali. Dotyczy to tak samo
wieloci, marnoci i pod³oci rzeczy, które czcili, bowiem ka¿da prowincja,
ka¿dy naród, ka¿da wie, ka¿da dzielnica, ka¿dy ród i ka¿dy dom mieli bogów
odmiennych od innych, poniewa¿ mniemali, ¿e cudzy bóg, kim innym zajêty,
nie mo¿e im pomóc, chyba tylko w³asny. W ten sposób doszli do posiadania
tylu i takiej rozmaitoci bogów, ¿e byli niepoliczalni [...]. Zwracali uwagê tylko na to, aby siê ró¿nili jedni od drugich, a ka¿dy od wszystkich innych; czcili
zatem zio³a, roliny, kwiaty, drzewa wszelkiego rodzaju, szczyty wysokie,
szczeliny skalne, g³êbokie pieczary, otoczaki i kamyki znajdowane w rzekach
i strumieniach ró¿nobarwne, jak jaspis. [...] Niektóre narody za wielkoæ czci³y
ptaka, którego zw¹ Cuntu, i or³y, poniewa¿ szczyci³y siê pochodzeniem od
nich i od Cuntura. [...] Za bogów mieli te¿ ró¿ne mniejsze ¿mije [...]; czcili
jaszczurki, ropuchy i p³azy. W koñcu nie by³o zwierzêcia tak pod³ego i brudnego, którego by nie mieli za boga...9.
Bior¹c pod uwagê powy¿szy opis ówczesnej religijnoci, jak równie¿
bezporednie dowiadczenia ewangelizatorów tych ziem, którzy spotykali siê
na co dzieñ z ró¿norodnymi praktykami autochtonicznymi, nie zaskakuje zale9

Inka Garcilaso de la Vega, O Inkach uwagi prawdziwe, Warszawa 2000, s. 3436.
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cenie zawarte w instrukcji o koniecznoci wywiedzenia siê przez doctrineros,
gdzie Indianie maj¹ swoje haucas, czyli miejsca uwa¿ane za uwiêcone oraz
gdzie przebywaj¹ wed³ug miejscowych wierzeñ ich lokalne duchy opiekuñcze.
Takie huacas by³y bardzo liczne, poniewa¿ ka¿da rodzina i wioska mia³a swoje
miejsca sk³adania ofiar. Jednym z powszechnie wystêpuj¹cych typów huacas
by³y figury lokalnych bohaterów albo te¿ mumie znacz¹cych przodków10.
Do tej rzeczywistoci wierzeñ autochtonicznych w instrukcji znajdujemy
odwo³anie a¿ w piêciu rozdzia³ach. Ewangelizatorzy otrzymali w tym wzglêdzie potrójne zadanie. Mieli zdobywaæ informacje, gdzie siê owe miejsca kultu
autochtonicznego znajduj¹, niszczyæ je oraz stawiaæ na ich miejscu krzy¿: Podobnie starajcie siê dowiedzieæ, gdzie maj¹ swoje »huacas« i adoratora oraz
podejmujcie starania, aby je zniszczyli. Na tych miejscach stawiajcie krzy¿e, dbaj¹c o to, aby miejsca te by³y odpowiednio przygotowane do tego celu (rozdz. 2).
Praktyka stawiania krzy¿y albo te¿ usuwania lokalnych bóstw i umieszczania
w tym miejscu wizerunków chrzecijañskich by³a w Ameryce powszechnie
stosowana, a swoimi korzeniami siêga zaleceñ papie¿a Grzegorza Wielkiego11.
W instrukcji podjêto te¿ kwestiê tzw. hechiseros, czyli lokalnych kap³anów (szamanów), którzy zajmowali siê kultem oraz autochtonicznymi praktykami religijnymi. Kap³ani byli ostojami wierzeñ i praktyk autochtonicznych,
a zarazem wrogami nowej religii g³oszonej przez doctrineros. Powszechnie
przyjmowano, ¿e nawi¹zuj¹ oni kontakt ze wiatem nadprzyrodzonym oraz ¿e
s¹ obdarzeni zdolnoci¹ nawi¹zywania kontaktu z diab³em. Nakazywano nie
tylko wyeliminowanie owych hechiceros, ale zalecano równoczenie podjêcie
wysi³ku ich nawrócenia, poprzez wykazanie im niedorzecznoci ich wiary
i praktyk: starajcie siê wywiedzieæ czy funkcjonuj¹ jeszcze hechiceros albo
Indianie, którzy maj¹ powi¹zania z diab³em i z nim rozmawiaj¹. Wyjaniajcie
im ich zalepienie i g³upotê, daj¹c do zrozumienia, ¿e zniewa¿aj¹ Boga, utrzymuj¹c kontakty z diab³em, wierz¹c w wypowiadane przez niego k³amstwa
(rozdz. 16). W praktyce owe wyjanienia by³y trudne do wype³nienia, poniewa¿ strona ewangelizuj¹ca i ewangelizowana pos³ugiwa³y siê dwoma, zupe³nie
odrêbnymi jêzykami, wyjaniaj¹c wiat wartoci religijnych na zupe³nie odmiennych p³aszczyznach. Wiara chrzecijañska by³a wyra¿ana i t³umaczona za
pomoc¹ koncepcji i pojêæ teologicznych, natomiast Indianie prze¿ywali i wyra¿ali swoj¹ wiarê na p³aszczynie celebracyjno-rytualnej12.
10

J.L. Gonzalez, El huanca y la cruz. Creatividad y autonomía en la religión popular, Lima
1989, s. 2331, 4042.
11 J. Ró¿añski, Wokó³ koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008, s. 121122.
12 O. Harris, Complementariedad y conflicto. Una visión andina del hombre y la mujer, Allpanchis 25 (1985), s. 1742; J. Estermann, Andine Philosohie. Eine interkulturelle Studie zur autochtonen
andinen Weisheit, Frankfurt 1999, s. 125152.
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Autor instrukcji zdawa³ sobie sprawê, ¿e zalecenie zniszczenia autochtonicznych miejsc kultu by³o z ró¿nych wzglêdów niemo¿liwe. Przede wszystkim Indianie niechêtnie dzielili siê wiedz¹ na temat huacas z bia³ymi kolonizatorami. Takich miejsc by³o bardzo wiele, a w miejsce zniszczonych przez
interwencjê ewangelizatorów powstawa³y nowe, czêsto w trudno dostêpnych
miejscach. W praktyce wielu nawróconych Indian praktykowa³o dwuwiarê,
czyli byli praktykuj¹cymi chrzecijanami, którzy nie zerwali ca³kowicie z dotychczasowymi, tj. autochtonicznymi formami religijnoci. Dlatego w instrukcji
zalecano zw³aszcza: zwracajcie szczególn¹ uwagê na to, czy ci, którzy s¹ ju¿
chrzecijanami, nie powracaj¹ do swoich poprzednich ceremonii i rytua³ów, adoruj¹c »huacas« albo te¿ sk³adaj¹ jakie ofiary w tych miejscach (rozdz. 14).
Rozdzia³ 15 instrukcji jest powiêcony konkretnemu zagadnieniu, z którym borykali siê ewangelizatorzy. Chodzi³o o kult zmar³ych, w tym o praktyki
zwi¹zane ze mierci¹ i pogrzebem wa¿nych lokalnych osobistoci, jak np.
kacykowie, wodzowie, naczelnicy. Zalecano, aby pochówki lokalnych osobistoci, je¿eli byli oni chrzecijanami, odbywa³y siê w kocio³ach albo w miejscach uprzywilejowanych, aby tym samym podkreliæ ich spo³eczn¹ rolê
i znaczenie: zobowi¹zujemy, ¿e kiedy umiera jaki kacyk albo inna wa¿na
osobistoæ, która jest chrzecijaninem, nale¿y j¹ pochowaæ w kociele, a je¿eli
nie ma kocio³a, nale¿y to uczyniæ w pobli¿u krzy¿a, który znajduje siê
w wiosce i przy którym gromadz¹ siê ludzie na naukê katechizmu (rozdz. 15).
Podkrela siê daleko id¹c¹ roztropnoæ doctrineros, aby nie zezwalali Indianom na praktykowanie ich starych tradycji i obrz¹dków pogrzebowych, polegaj¹cych m.in. na ponownym wyjmowaniu zmar³ych z ich grobów, przebieraniu ich w rocznicê mierci, czy te¿ zabijania ich ¿on oraz s³ug, aby w ten
sposób mogli zmar³emu dalej w ¿yciu pozagrobowym towarzyszyæ i pos³ugiwaæ. W instrukcji czytamy: zatroszczcie siê o to i czuwajcie, aby po z³o¿eniu
zmar³ego do grobu nie wyjmowali jego cia³a, aby z³o¿yæ je w innym miejscu,
praktykuj¹c swoje ceremonie. Zwracajcie uwagê na to, aby nie zabijali w celu
pochowania razem ze zmar³ym kacykiem jego kobiet albo której z nich, ani
te¿ Indian, którzy mu s³u¿yli, kiedy jeszcze ¿y³, poniewa¿ ten haniebny zwyczaj jest jeszcze przez nich praktykowany (rozdz. 15). Opisane praktyki, niemo¿liwe do pogodzenia z pryncypiami wiary chrzecijañskiej, staj¹ siê jednak
bardziej zrozumia³e, kiedy uwzglêdni siê kontekst wierzeñ autochtonicznych,
gdzie zmarli ci¹gle stanowi¹ wa¿n¹ czêæ wielkiej rodzinnej i wioskowej
wspólnoty. Zmarli maj¹ prawo do wdziêcznoci i wsparcia ze strony osób
¿yj¹cych, ale przejmuj¹ jednoczenie obowi¹zek opiekowania siê osobami ¿yj¹cymi. Owa wspó³praca dokonuje siê w oparciu o autochtoniczn¹ interpretacjê
tzw. zasady dope³nienia i wzajemnoci.
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W tym kontekcie praktyk dotycz¹cych pochówku Indian w instrukcji
wskazano na koniecznoæ chrzecijañskiego wyjanienia i wyt³umaczenia Indianom przez doctrineros, co siê dzieje z cia³em i dusz¹ zmar³ej osoby.
W poni¿szym passusie jest mowa o ¿yciu wiecznym i o szczêliwoci niebiañskiej oraz o potêpieniu wiecznym i o piekle: Nauczaj¹c prawd wiary, starajcie
siê wykorzeniæ b³êdy, daj¹c do zrozumienia, ¿e w momencie mierci, dusze
oddzielaj¹ siê od cia³, i dusze tych, którzy byli dobrymi chrzecijanami id¹ do
chwa³y wiecznej, gdzie ju¿ nie odczuwaj¹ ani g³odu, ani pragnienia, ale dostêpuj¹ prawdziwego, wiecznego odpoczynku i obfitoci, ciesz¹c siê obecnoci¹
Boga, za dusze tych, którzy byli niedobrzy, id¹ do piek³a. Wyjaniajcie katusze piekielne i czym jest wieczne potêpienie oraz to, ¿e cia³a, które znaj¹
i widz¹, równie¿ cia³a kacyków ulegaj¹ rozk³adowi. Tym samym ani zmarli
kacykowie nie mog¹ dowiadczyæ pomocy swoich s³ug, ani te¿ zabijani w tym
celu s³udzy nie mog¹ im s³u¿yæ. Zagrocie im surowymi karami, jakie na nich
spadn¹, je¿eli bêd¹ dalej postêpowaæ w ten sposób (rozdz. 15). Temat zapowiedzianych kar (w rozdziale 15 i 16) nie zosta³ w instrukcji bli¿ej omówiony.
Biskup J. Loaysa w rozdziale 3 omawianej instrukcji wyranie akcentuje
koniecznoæ nawracania Indian. Poznaniu Boga maj¹ s³u¿yæ kazania oraz katechezy, podczas których maj¹ byæ wyjaniane prawdy wiary. Podkrela te¿ koniecznoæ wyjanienia Indianom, na czym polegaj¹ ich b³êdy w wyznawaniu
i praktykowaniu ich dotychczasowych form religijnoci: aby w jaki sposób
pobudziæ u Indian poznanie Boga, nale¿y g³osiæ kazania i t³umaczyæ im ich
dotychczasowe zalepienie i pope³niane b³êdy, dotycz¹ce oddawania czci kamieniom oraz innym stworzeniom, czy te¿ dzie³om przez nich samych wykonanych (rozdz. 3). S¹ to konkretne przyk³ady idolatrii Indian, ale jednoczenie wyt³umaczenie, dlaczego dopiero teraz dotar³a na te ziemie wiara chrzecijañska, która nadaje zupe³nie nowy cel i sens ¿ycia Indianom, którzy przyjmuj¹ wiarê chrzecijañsk¹: Nale¿y im te¿ wyjaniæ, ¿e z powodu pope³nianych przez nich b³êdów oraz innych wystêpków, Bóg by³ na nich »zagniewany« i dlatego nie posy³a³ do nich ani ksiê¿y, ani zakonników, aby ich nauczali
i wyrwali z tego zniewolenia, ale Koció³ powszechny od zawsze prosi³ i prosi
Boga, aby zaprzesta³ swojego zagniewania z tego powodu i pozwoli³ im nawróciæ siê, poznaæ Boga i jak wszyscy chrzecijanie cieszyæ siê szczêliwoci¹, poniewa¿ do tego wszyscy chrzecijanie zostali stworzeni (rozdz. 3).
W tym kontekcie pojawia siê tematyka zwi¹zana z chrzecijañskim zrozumieniem eschatologii: pomagajcie im zrozumieæ jak siê to dzieje, ¿e pomimo
obumierania cia³a, dusze nie umieraj¹. Wszyscy ochrzczeni, czyni¹c to, czego
Bóg nakazuje, w momencie mierci osi¹gaj¹ wieczne szczêcie. G³ocie nauki
dotycz¹ce wy¿ej wymienionych spraw i zbawienia, [...] uwzglêdniaj¹c ich
mo¿liwoci pojmowania (rozdz. 3).
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3. Treści nauczania katechetycznego

Zalecenie biskupa dotycz¹ce mo¿liwoci pojmowania (zrozumienia)
przez Indian prawd wiary, zosta³o rozwiniête w rozdziale 4 instrukcji. Jest tam
mowa o podstawowych prawdach katechetycznych, a wiêc o stworzeniu, raju
i grzechu pierworodnym, o pierwszych rodzicach, szatanie oraz ¿yciu Jezusa
Chrystusa, pocz¹wszy od wcielenia a¿ po wniebowst¹pienie. Biskup podkrela, aby w kazaniach i nauczaniu akcentowaæ te zw³aszcza atrybuty Boga,
które wskazuj¹ na Jego dobroæ oraz przymioty, jak np. uniwersalny stwórca
ca³ego wiata i cz³owieka: Starajcie siê Indianom wyt³umaczyæ, w najlepszy
z mo¿liwych sposobów, podstawowy obowi¹zek wszystkich ludzi wzglêdem
niepojêtej dobroci Boga, który jest stwórc¹ wszystkiego, cz³owieka i wszystkich rzeczy, jakie stworzy³ dla dobra cz³owieka, aby mu s³u¿y³y. [...] Dlatego
nale¿y nauczaæ o tajemnicy wcielenia, jak to pierwszych dwoje ludzi, których
Bóg stworzy³, którymi byli Adam i Ewa, od których wszyscy pochodzimy,
zostali zwiedzeni przez szatana, który bêd¹c niedobry i wynios³y zosta³ str¹cony przez Boga z nieba do piek³a, gdzie pozostanie na zawsze. [...] Ludzie dali
siê oszukaæ jego s³owom i obietnicom, denerwuj¹c tym samym Boga, przeciwstawiaj¹c siê Jego przykazaniom. [...]. Jak zosta³o powiedziane, gdyby ludzie
nie zgrzeszyli, bez umierania mogliby iæ do nieba, jednak¿e z powodu zagniewania, podwoje nieba zosta³y zamkniête i nikt nie móg³ tam wejæ. Jednak¿e
Bóg kocha ludzi, bardziej ni¿ ojcowie swoich synów, pomimo ¿e s³usznie by³
rozgniewany, przyszed³ na ten wiat i sta³ siê cz³owiekiem w ³onie dziewicy,
któr¹ On sam wybra³ jako swoj¹ matkê, bez udzia³u mê¿czyzny. To, co dla
cz³owieka jest niemo¿liwe, On jako Bóg, który mo¿e wszystko, móg³ uczyniæ,
pozostawiaj¹c tê pannê dziewic¹ i nienaruszon¹, jak¹ by³a przed Jego narodzeniem. Wyjaniajcie im to, pos³uguj¹c siê przyk³adami, jak na przyk³ad tym, ¿e
wiat³o przechodzi przez szk³o i cia³a przezroczyste nie niszcz¹c ich, aby w ten
sposób pomóc Indianom w te prawdy uwierzyæ. [...] Wyt³umaczcie te¿ [Indianom], ¿e Jezus przezwyciê¿y³ mieræ dla naszego zbawienia, poniewa¿ w ten
sposób Bóg przesta³ byæ zagniewany z powodu grzechu pierwszych rodziców
oraz wszystkich ludzi, a dziêki mierci Jezusa, nie boimy siê umieraæ, poniewa¿ On otworzy³ nam bramê nieba, a zarazem zapewni³ nas, ¿e my równie¿
tam pójdziemy, je¿eli bêdziemy wype³niali, co On nam poleca czyniæ. Po
mierci na krzy¿u, zdjêli go z krzy¿a i z³o¿yli w grobie, zamykaj¹c go wielkim
kamieniem i ustawiaj¹c uzbrojone stra¿e, aby go strzeg³y. Myleli, ¿e tak zabezpieczony i strze¿ony nie bêdzie móg³ powstaæ z grobu i zmartwychwstaæ.
Jako, ¿e ludzie s¹ niczym przy Bogu i nie mog¹ przeszkodziæ w tym, co On
zamierza uczyniæ, zmartwychwsta³ i po trzech dniach opuci³ grób jako prawdziwy cz³owiek i Bóg, jakim by³ przed swoj¹ mierci¹. Swoim zmartwychwstaniem
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zapewni³ nas o naszym zmartwychwstaniu. Po swoim zmartwychwstaniu przebywa³ 40 dni na tym wiecie, odwiedzaj¹c i rozmawiaj¹c ze swoj¹ matk¹
i swoimi uczniami. Po 40 dniach, na oczach wszystkich wst¹pi³ bez niczyjej
pomocy do nieba, gdzie Bóg Ojciec i wszyscy anieli przyjêli Go z wielk¹
radoci¹, zostawiaj¹c otwart¹ bramê dla wszystkich chrzecijan, pe³ni¹cych
Jego wolê. Umieraj¹c, ich dusze id¹ do nieba, podobnie jak dusze grzeszników,
którzy pokutuj¹ za to, ¿e Boga zdenerwowali, nie przestrzegaj¹c Jego przykazañ (rozdz. 4).
4. Metodologia pracy misyjnej
Z punku widzenia pierwszej ewangelizacji warto zwróciæ uwagê na zalecenie bpa de Loaysa, który proces nauczania prawd katechizmowych widzia³
jako powolny oraz systematyczny, a tak¿e chcia³, by katechizowani znajdowali
w tym przyjemnoæ i rozumieli przekazywane im prawdy wiary: Wed³ug
naszych dowiadczeñ, Indianie s¹ ma³o pojêtni i szybko siê [naukami] mêcz¹.
Dlatego nauczajcie ich stopniowo i w taki sposób, aby znajdowali w tym
przyjemnoæ i mogli to zrozumieæ (rozdz. 4). Fakt ten by³ zwi¹zany z kilkoma
aspektami. Po pierwsze, niektóre prawdy wiary chrzecijañskiej by³y zupe³nie
dla Indian niezrozumia³e, poniewa¿ nie mia³y ¿adnego odniesienia do ich dotychczasowych zasad religijnoci autochtonicznej. Po drugie, religia chrzecijañska zosta³a im narzucona si³¹ w ramach projektu konkwisty, a Indianie byli
zmuszani do pamiêciowego przyswojenia sobie licznych treci teologicznych
w jêzyku hiszpañskim, którego nie znali albo znali bardzo s³abo. Poza tym,
wieccy doctrineros czêsto sami niezbyt dobrze znali chrzecijañskie prawdy
wiary. Stosowali tak¿e metody nauczania oparte g³ównie na systemie kar
i zwykle uciekali siê do przymusu, co raczej deprecjonowa³o Ewangeliê
w oczach s³uchaczy ni¿ sprzyja³o jej chêtnemu przez nich przyjêciu. Tym
bardziej godna jest zauwa¿enia inna uwaga zawarta w omawianej instrukcji:
Przedstawiajcie prawdy wiary i dziesiêæ przykazañ w sposób obrazowy
(rozdz. 7). Wskazuje siê zatem równie¿ aspekt teologiczny, podkrelaj¹c koniecznoæ i znaczenie ³aski, która prowadzi ku nawróceniu: ³askawoæ Boga,
który przyci¹ga ich do swego poznania (rozdz. 7).
Poród wielu zaleceñ wa¿ne by³o podkrelenie wagi modlitwy, w tym
zw³aszcza modlitw maryjnych oraz do wiêtych: nauczajcie ich modlitw, którymi pos³uguje siê Koció³, które s³u¿¹ do oddawania czci Bogu, upraszania
przebaczenia naszych grzechów oraz uciekania siê o pomoc i mi³osierdzie
w naszych potrzebach duchowych i cielesnych. Modlitwy, które zanosimy do
Naszej Pani, to Ave Maria i Salve Regina, przez które prosimy J¹, aby wsta-
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wia³a siê za nami i swojego Syna, aby nam przebaczy³ nasze winy, które
pope³niamy, nie przestrzegaj¹c Jego przykazañ. Jako Jego Matka mo¿e wiele
osi¹gn¹æ, a nas lubi i kocha jako swoich synów. Równie¿ inne modlitwy, które
zanosimy do innych wiêtych maj¹ ten sam cel (rozdz. 4).
Istotne wskazówki odnonie do dynamiki i metod nawracania Indian zosta³y podane w rozdziale 13 omawianej instrukcji. Zawarto w nim wytyczne,
które mia³y na celu u³atwienie i zintensyfikowanie pracy ewangelizacyjnej,
w tym m.in. ³¹czenie rozproszonych Indian w grupy, ale te¿ chodzi³o o formacjê katechetyczn¹ m³odych Indian (synów miejscowych notabli), tak, aby mogli oni kontynuowaæ katechizacjê w poszczególnych wioskach pod nieobecnoæ doctrineros. Zalecamy osobom, które zajmuj¹ siê katechizacj¹ mieszkañców [Indian], aby stara³y siê ich gromadziæ w tych miejscach gdzie przebywaj¹
najd³u¿ej, [w tym] synów naczelników poszczególnych repartimieno, którymi
oni zarz¹dzaj¹ oraz innych Indian, je¿eli jest mo¿liwe do uczynienia, aby ich
dog³êbnie zapoznaæ z prawami naszej wiêtej wiary. Osobicie odwiedzicie
wszystkie pueblos repartimiento, zatrzymuj¹c siê w ka¿dej wiosce szeæ albo
osiem dni, badaj¹c, czy maj¹ huacas albo inne miejsca, w których maj¹ zwyczaj odbywaæ jakie ceremonie lub rytua³y. Miejsca te nale¿y zniszczyæ,
a je¿eli jest do tego stosowne miejsce, nale¿y postawiæ na takim miejscu krzy¿.
Podczas waszego pobytu, nauczajcie ich prawd naszej wiêtej wiary. Pozostawiajcie w ka¿dej wiosce mê¿czyzn, którzy bêd¹ nauczaæ katechizmu, a wszystkich Indian zobowi¹zujcie do tego, aby w niedziele i wiêta, które nale¿y
zachowywaæ, jak to zaleca niniejsza instrukcja, niech siê gromadz¹, aby s³uchaæ o sprawach naszej wiêtej wiary. Ka¿dego dnia o poranku nauczaæ ma
jeden z synów naczelników, których przyprowadzilicie ze sob¹, a który wydaje siê wam byæ najlepszy i który cieszy siê najwiêkszym szacunkiem. [...].
Miejsce gdzie siê schodz¹ powinno byæ jak najdogodniejsze. Je¿eli jest to dom,
ustawcie tam krzy¿ i starajcie siê wyt³umaczyæ koniecznoæ poszanowania
i szacunku, jaki nale¿y okazywaæ krzy¿owi oraz ¿e w tym miejscu nie mo¿na
przechowywaæ innych [wieckich] rzeczy. Tak wiêc w ten sposób, wêdruj¹c
przez wszystkie wioski, które wam podlegaj¹, wprowadzajcie zalecone porz¹dki, powracaj¹c do wioski g³ównego zamieszkania. Baczcie¿, aby co najmniej
raz w roku odwiedziæ wszystkie wioski repartimiento, zachowuj¹c i wykonuj¹c
nasze zalecenia. Odwiedzajcie zawsze chorych oraz tych, którzy wydaj¹ siê
byæ w niebezpieczeñstwie mierci, nauczajcie o rzeczach naszej wiary, przekonujcie ich, aby poprosili o chrzest. Je¿eli prosz¹ o to prawdziwie, udzielajcie
im chrztu, stawiaj¹c wy¿ej wspomniane wymagania [co do znajomoci katechizmu]. W przypadku chrztów dzieci i doros³ych podczas tych wizyt, nale¿y
ich zapisaæ, wed³ug stosownych w tym wzglêdzie zaleceñ (rozdz. 13).
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5. Cartillas – stosowanie języków autochtonicznych w ewangelizacji

Na obszarze jurysdykcyjnym bpa J. de Loaysa pojawi³ siê dosyæ wczenie problem z tzw. cartillas, czyli nieautoryzowanymi pomocami katechetyczno-homiletycznymi. Biskup nakaza³ w instrukcji zebranie wszystkich owych
cartillas, które powinny byæ sprawdzone przez bieg³ych teologów i znawców
jêzyków indiañskich. Jednoczenie zaleci³, aby pos³ugiwaæ siê raczej jêzykiem
hiszpañskim. Nale¿y tutaj podkreliæ, ¿e jêzyki indiañskie, w tym jêzyk keczua
(jêzyk urzêdowy imperium inkaskiego) nie by³y zakazane w ewangelizacji.
Chodzi³o jedynie o czystoæ (ujednolicenie i poprawnoæ) nauczanych prawd
wiary.
Cartillas by³y zazwyczaj anonimowymi manuskryptami rêcznie przepisywanymi, co prowadzi³o do licznych (niewiadomie powielanych) b³êdów. Zawiera³y one dodatkowo sporo niecis³oci, które bp J. de Loaysa chcia³ wyrugowaæ. Dlatego uwaga wstêpna w rozdziale 5 dotyczy zachowania czujnoci
i zaradzeniu temu wszystkiemu, co mog³oby przyczyniæ siê do wprowadzenia
zamêtu: wszêdzie tam, gdzie zaczyna sie g³osiæ Ewangeliê i nasz¹ wiêt¹
wiarê katolick¹, konieczne jest zachowanie czujnoci, aby w porê zapobiec
i zaradziæ temu wszystkiemu, co mog³oby byæ jakim b³êdem. Pocz¹tkowo
mo¿e siê co wydawaæ ma³o istotne, ale bez wczeniejszego zapobie¿enia
mo¿e przynieæ wielkie straty duchowe i wywo³aæ zgorszenie. Jako ¿e mieszkañcy tych ziem s¹ ludmi ma³o pojêtnymi [...], przypadkowo mogliby pomyleæ, ¿e w sprawach naszej wiary jest wiele zmiennoci, albo ¿e siê ich naucza
nowinek (rozdz. 5). Po tym wstêpnym wyjanieniu, nastêpuje przedstawienie
kontrowersyjnych kwestii odnonie do cartillas: dowiedzielimy siê, ¿e kierowani wiêtym i pobo¿nym zapa³em, przygotowano cartillas w jêzykach Indian,
zawieraj¹ce podstawy naszej wiary. Nie jestemy pewni, czy owe cartillas
zawieraj¹ poprawne t³umaczenia z ³aciny albo hiszpañskiego. Dlatego chc¹c
unikn¹æ wy¿ej wymienionych dylematów i aby s³u¿yæ naszemu Bogu i mieæ
czyste sumienie w tak wa¿nym temacie, nakazujemy pod kar¹ ekskomuniki,
aby wszyscy, którzy do tej pory zajmowali siê katechizacj¹ Indian, i w przysz³oci bêd¹ do tego zadania przeznaczeni, w miecie Limie i naszej archidiecezji, nauczali Indian w sposób tradycyjny, pos³uguj¹c siê jêzykiem ³aciñskim
albo hiszpañskim, maj¹c za punkt odniesienia treci z cartillas wydrukowane
w Hiszpanii. Nie u¿ywajcie cartillas w jêzyku Indian tak d³ugo, a¿ nie zostan¹
one sprawdzone przez ich autorów i inne osoby, które znaj¹ ten jêzyk. Wszystkie cartillas nale¿y ujednoliciæ (zredukowaæ) do jednej. Pomimo wieloci colloquios i kazañ, jakie zosta³y opracowane w jêzykach indiañskich, w których
jest mowa o stworzeniu i innych wa¿nych rzeczach, które s¹ pomocne dla
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Indian w poznawaniu naszego Boga, starajcie siê, aby dzieci pos³ugiwa³y siê
i zna³y nasz jêzyk, poniewa¿ doroli ucz¹ siê go z wieloma trudnociami
(rozdz. 5). Ostatnie zdanie to wa¿kie zalecenie odnonie do problematyki jêzyka w ewangelizacji. Jest tam mowa o sensownoci w pos³ugiwaniu siê jêzykiem hiszpañskim. Kry³a siê za tym podwójna korzyæ: eliminowanie b³êdów
i niecis³oci w katechizowaniu oraz nauka jêzyka hiszpañskiego (urzêdowego) przez samych Indian.
W¹tek koniecznoci znajomoci i pos³ugiwania siê przez ksiê¿y jêzykami
indiañskimi pojawia siê po raz kolejny w instrukcji w kontekcie sakramentu
pokuty. Stwierdza siê, ¿e ksiê¿a pracuj¹cy wród Indian powinni znaæ jêzyk,
którym pos³uguj¹ siê ich podopieczni, aby móc godnie sprawowaæ, np. sakrament pokuty: Ksiê¿a s¹ zobowi¹zani do znajomoci jêzyka spowiadaj¹cych
siê, a przynajmniej do ogólnego orientowania siê w tym, co dotyczy grzechów
Indian i aby móc zadawaæ im pytania. Nale¿y im przypominaæ o obowi¹zku
spowiadania siê w okresie wyznaczonym przez Koció³, natomiast ksiê¿y zobowi¹zujemy w sumieniu do tego, aby nauczyli siê jêzyka, przynajmniej na
tyle, aby móc spowiadaæ. W przypadku nieznajomoci jêzyka nale¿y Indian
odes³aæ do Limy albo do najbli¿szego miasta, aby siê tam wyspowiadali. Albo
te¿, co zale¿y od waszej sumieñ, mo¿na zaprosiæ ksiêdza znaj¹cego jêzyk, aby
Indian wyspowiada³ (rozdz. 11). Na uwagê zas³uguje wskazówka, aby ksi¹dz,
który nie zna miejscowego jêzyka, nak³oni³ Indian do spowiedzi u innego
ksiêdza mieszkaj¹cego w s¹siedztwie albo u kap³ana  zaproszonego przez
niego samego  we w³asnej doktrynie.
W instrukcji wymieniono liczne obowi¹zki doctrineros oraz warunki
zwi¹zane z udzielaniem i przyjmowaniem tego sakramentu: je¿eli chodzi
o sakrament pokuty, zobowi¹zujemy ksiê¿y, którzy zajmuj¹ siê katechizowaniem w wioskach zamieszka³ych przez Indian, a zarazem ksiê¿y w miejscowociach zamieszka³ych przez chrzecijan, aby wyjaniali znaczenie tego sakramentu, dziêki któremu odpuszczane s¹ grzechy i otrzymuje siê ³askê rozgrzeszenia, która jest potrzebna dla naszego zbawienia. Na mocy przykazania jestemy zobowi¹zani do spowiadania siê raz w roku w okresie wielkiego postu.
Nale¿y Indianom wyjaniæ, ¿e wyznanie grzechów jest objête tajemnic¹ spowiedzi, tak, aby siê nie bali wyznawaæ swoich grzechów, tym bardziej ¿e Bóg
ustanowi³ ten sakrament, aby dziêki mocy tego sakramentu pojednaæ nas ze
sob¹ i okazaæ nam swoj¹ mi³oæ i ³askê, wiedz¹c, ¿e jestemy sk³onni do
grzechu. Nale¿y te¿ im powiedzieæ, ¿e powinni siê wyspowiadaæ w przypadku
choroby albo przyjmowania innych sakramentów (rozdz. 11).
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6. Warunki udzielania sakramentu chrztu świętego

W instrukcji tej nie mog³o zabrakn¹æ kwestii zwi¹zanej z sakramentem
chrztu wiêtego. Dowiadczenie ewangelizacyjne w Ameryce £aciñskiej wskazywa³o, ¿e wprowadzenie sakramentu inicjacji chrzecijañskiej bêdzie siê wi¹za³o z licznymi problemami. Chodzi³o o ró¿norodne aspekty na p³aszczynie
teologiczno-pastoralnej. Obligatoryjnoæ tego sakramentu, co bezporednio ³¹czy³o siê z takimi kwestiami, jak wolnoæ cz³owieka i (nie)mo¿liwoæ jej pogwa³cenia, czyli dobrowolnoæ jego przyjêcia, czy te¿ prawo odmowy i rezygnacja z przyjêcia sakramentu chrztu. Problemy te nawarstwia³y siê w Kociele od
kilku wieków, ale w kontekcie konkwisty nawracania Indian (w ramach patronatu królewskiego) dyskusja w odniesieniu do tych kwestii nabra³a na sile.
Jednoznacznie zatem wskazywano w instrukcji na to, ¿e nikt nie mo¿e
byæ przymuszany do przyjêcia wiary chrzecijañskiej, a osoby niewierz¹ce
mo¿na jedynie namawiaæ do jej przyjêcia. Wymagano, aby przed udzieleniem chrztu upewniæ siê, czy przez doros³ych sakrament ten jest przyjmowany
dobrowolnie. Natomiast w przypadku ma³ych dzieci z rodzin niechrzecijañskich nale¿a³o siê upewniæ, czy wyra¿aj¹ na to zgodê ich rodzice albo opiekunowie: zgodnie z nauczaniem naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
nikt nie mo¿e byæ zmuszony do przyjêcia naszej wiêtej wiary katolickiej, lecz
nak³oniony i przyci¹gniêty prawd¹ ewangelii oraz prawem ³aski i [jej] wolnoci¹, jak równie¿ nagrod¹ ¿ycia wiecznego. Sakrament chrztu jest bram¹
i wejciem dla wszystkich innych sakramentów Kocio³a katolickiego. Jestemy poinformowani, ¿e niektórzy lekkomylnie (nierozwa¿nie) chrzcz¹ doros³ych Indian, bez wczeniejszego upewnienia siê, czy prosz¹ o chrzest dobrowolnie, czy te¿ ze strachu albo, aby przypodobaæ siê swoim panom. Podobnie
z niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi, bez upewnienia siê, czy ich rodzicie tego
sobie ¿ycz¹. Prowadzi to do lekcewa¿enia sakramentu chrztu oraz naszej wiêtej wiary, kiedy powracaj¹ do swoich rytua³ów i ceremonii. Chc¹c zaradziæ
powy¿szym problemom, nakazujemy wszystkim ksiê¿om i zakonnikom oraz
innym chrzecijanom, aby nikt nie udziela³ sakramentu chrztu dzieciom i m³odzianom, którzy nie osi¹gnêli jeszcze dojrza³oci, bez wiedzy ich [naturalnych]
rodziców, je¿eli takich maj¹ albo osób, które zastêpuj¹ ich rodziców i siê nimi
opiekuj¹ i rozumiej¹, jakie powinnoci przyjmuje ochrzczone dziecko albo
osoba doros³a. Lecz kiedy rodzice czy opiekunowie s¹ chrzecijanami, mo¿na
udzieliæ chrztu tak, jak w przypadku dzieci innych chrzecijan (rozdz. 6).
Innym problematycznym aspektem zwi¹zanym z udzielaniem chrztu by³o
okrelenie czasu koniecznego do przygotowania siê na przyjêcie tego sakramentu oraz przed³o¿enie zakresu wiadomoci katechetycznych, jakie kandydat
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powinien opanowaæ. Odnonie do dorastaj¹cych dzieci zosta³o powiedziane:
w przypadku wieku omiu lat i wzwy¿, nakazujemy aby nie udzielaæ chrztu,
je¿eli nie potrafi¹ uczyniæ znaku krzy¿a, credo, Ojcze nasz, Ave Maria oraz
przykazañ (rozdz. 6). W odniesieniu za do osób starszych: w przypadku,
kiedy osoba doros³a prosi o chrzest, nakazujemy, aby najpierw przynajmniej
przez miesi¹c by³a pouczana w sprawach naszej wiêtej wiary katolickiej oraz
poznaniu naszego Boga. Powinna umieæ uczyniæ znak krzy¿a i prze¿egnaæ siê
oraz znaæ credo, Ojcze nasz, Ave Maria i przykazania (rozdz. 7). Ciekawe jest
spostrze¿enie, odnonie do osób, które maj¹ powa¿ne trudnoci w przyswojeniu sobie prawd wiary chrzecijañskiej: w przypadku, kiedy kto z powodu
swojego prostactwa nie mo¿e siê tego [prawd wiary i modlitw] nauczyæ, powinien co najmniej zrozumieæ, w co powinien wierzyæ oraz co Bóg nakazuje,
czyli znaæ modlitwê Ojcze nasz, Ave Maria (rozdz. 7).
Dodatkowe zalecenia odnosz¹ siê do ksiê¿y, aby udzielali tego sakramentu zawsze w sposób uroczysty, z u¿yciem olejów wiêtych, które powinni mieæ
zawsze przy sobie: udzielacie chrztu w kociele, w sposób uroczysty, z u¿yciem oleju i krzy¿ma. [...] Nakazujemy wszystkim ksiê¿om zajmuj¹cym siê
katechizacj¹ Indian, aby zawsze mieli przy sobie olej i krzy¿mo, tak aby osoby
otrzymuj¹ce chrzest oraz inni Indianie zrozumieli donios³oæ tego sakramentu
(rozdz. 7). W tym kontekcie znajduje siê jeszcze przypomnienie innego obowi¹zku, który nie zawsze by³ przez doctrineros przestrzegany: osoby przez
was ochrzczone, nale¿y zapisaæ w ksiêdze chrztów, podaj¹c dzieñ i rok, wioskê
i grupê [etniczn¹] oraz nazwisko kacyka i rodziców chrzestnych. Osoba udzielaj¹ca chrztu ma obowi¹zek z³o¿enia swojego podpisu (rozdz. 7).
7. Regulacje dotyczące sakramentu małżeństwa

Osobny rozdzia³ zosta³ powiêcony kwestiom zwi¹zanym z zawieraniem
sakramentu ma³¿eñstwa. W instrukcji zalecono, aby jasno wyjaniæ, czym jest
oraz jakie s¹ warunki i konsekwencje zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa: aby
unikn¹æ b³êdów przy zawieraniu sakramentu ma³¿eñstwa zalecamy: w przypadku, kiedy jaki Indianin lub Indianka, bêd¹c chrzecijanami, albo dopiero
co ochrzczonymi, chc¹ zawrzeæ lub, wyjanijcie im znaczenie tego sakramentu, znaczenie ³aski, jak¹ przez ten sakrament otrzymaj¹ oraz obowi¹zek,
jaki niesie ze sob¹ ¿ycie ma³¿eñskie mê¿a wzglêdem ¿ony i ¿ony wzglêdem
mê¿a, zachowuj¹c wzajemnie wiernoæ ma³¿eñsk¹. Nale¿y sprawdziæ, czy
obydwoje s¹ chrzecijanami i s¹ pouczeni w sprawach naszej wiary, jak to
zosta³o wy¿ej powiedziane oraz czy Indianin i Indianka chc¹ zawrzeæ w ten
sposób ma³¿eñstwo.
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Jednym z wiêkszych problemów, z jakimi musieli siê zmierzyæ ewangelizatorzy by³a kwestia tradycyjnego wród Indian wielo¿eñstwa oraz brak zrozumienia dla tzw. wiernoci ma³¿eñskiej. Zalecano zatem, aby doctrineros podjêli
studia dotycz¹ce sposobów zawierania tradycyjnych ma³¿eñstw przez Indian.
Owo zalecenie sprowadza³o siê do takiego rozeznania sytuacji, aby móc
stwierdziæ, czy w indiañskich tradycjach istnieje jaka wyrana forma zawierania ma³¿eñstwa oraz czy istniej¹ specjalne formu³y wypowiadane z tej okazji.
Wystêpowanie takich praktyk pozwala³oby interpretowaæ zawarte w ten sposób ma³¿eñstwa jako zawarte wed³ug prawa naturalnego: jako ¿e w ich niewiernoci mieli wiele kobiet, sprawdzajcie z wielkim taktem, czy maj¹ zwyczaj, wypowiadania jaki s³ów albo praktykowania jaki ceremonii, kiedy bior¹
Indianki za ¿ony, co wystarczy³yby, aby uznaæ ich ma³¿eñstwo wed³ug prawa
naturalnego. [...] W takim przypadku mog¹ zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski
z pierwsz¹ ze swoich kobiet, je¿eli nie s¹ krewnymi ani powinowatymi pierwszego ani drugiego stopnia. W przypadku, kiedy nie mo¿na ustaliæ wystêpowania takich s³ów i wzorców, które by wiadczy³y o zawartym ju¿ ma³¿eñstwie,
mê¿czyzna ma prawo wybraæ sobie now¹ kobietê... (rozdz. 8).
W instrukcji przy udzielaniu sakramentu ma³¿eñstwa zalecano równie¿,
w odniesieniu do stopnia pokrewieñstwa, wczeniejsze zapowiedzi oraz wskazywano miejsce udzielania tego sakramentu i podkrelano zachowywanie praw
kocielnych. Jak w przypadku innych sakramentów, równie¿ tego sakramentu
nale¿a³o udzielaæ tylko w kociele i w sposób uroczysty, aby podkreliæ tym
samym jego wa¿noæ w ¿yciu chrzecijanina. A zatem ma³¿onkowie nie mog¹
byæ krewnymi pierwszego ani drugiego stopnia. [...] Udzielajcie lubu po zapowiedziach, w sposób uroczysty i w kociele, a nie w innym miejscu, przestrzegaj¹c tego, co jest w zwyczaju Kocio³a, i jak Koció³ naucza (rozdz. 8).
W instrukcji oprócz omówienia sakramentu chrztu, pokuty i ma³¿eñstwa,
sakrament bierzmowania zosta³ tylko odnotowany pobie¿nie: przypominajcie
o koniecznoci przyjêcia sakramentu bierzmowania, aby pos³ali swoje dzieci
do miasta [Limy] albo do najbli¿szego miejsca, gdzie przebywa biskup, który
mo¿e im udzieliæ tego sakramentu (rozdz. 12).
8. Zalecenia dotyczące postu i dni świątecznych

W instrukcji nie zabrak³o omówienia kwestii zwi¹zanych z praktykami
postnymi oraz bli¿szego okrelenia okolicznoci dotycz¹cych wstrzemiêliwoci
w spo¿ywaniu pokarmów. Na mocy specjalnych zezwoleñ papie¿a Paw³a III,
Indianie jako nowi chrzecijanie byli zwolnieni z obowi¹zku przestrzegania
wszystkich dni postnych oraz form zachowania postu: odnonie praktyk post-
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nych i powstrzymywania siê [Indian] od spo¿ywania miêsa, sera, mleka, jaj
i mas³a, wed³ug zaleceñ ojca wiêtego Paw³a III, wskazujemy, ¿e [Indianie]
maj¹ obowi¹zek przestrzegania postu tylko w przeddzieñ [w wigiliê] Bo¿ego
Narodzenia i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela oraz w pi¹tki Wielkiego
Postu. W pozosta³e dni, które w tradycji Kocio³a s¹ dniami postu, Indianie
mog¹ pociæ wed³ug swojego uznania, ale nale¿y im wyjaniæ, ¿e chrzecijanie
poszcz¹ ca³y Wielki Post oraz w wy¿ej wymienione dni. Udzielajcie Indianom
rad, aby pocili w niektóre dni, okazuj¹c w ten sposób szacunek dla okresu
Wielkiego Postu oraz innych wa¿nych wi¹t, jak na przyk³ad Wniebowziêcie
NMP. [...] Wyjanijcie Indianom, ¿e jako nowo nawróceni na wiarê chrzecijañsk¹ i nieposiadaj¹cy a¿ tyle jedzenia jak [inni] chrzecijanie, pozwala siê im
jeæ miêso i jaja, ser itd. w pozosta³e dni Wielkiego Postu... (rozdz. 9).
Istotnym elementem ¿ycia chrzecijañskiego s¹ wiêta, a ich przestrzeganie jest okrelone jako obowi¹zek. W instrukcji zawarto wykaz kilkunastu
wi¹t, jakie Indianie mieli obowi¹zek przestrzegaæ, a zarazem zalecono doctrineros, aby wyjaniali Indianom cel i sens obchodzonych dni wi¹tecznych:
odnonie do dni wi¹tecznych, które [Indianie] maj¹ obowi¹zek zachowaæ,
zalecamy, aby na razie przestrzegali nastêpuj¹cych: wszystkie niedziele roku,
Bo¿e Narodzenie i Ofiarowanie Pañskie, Trzech Króli, Zmartwychwstanie,
Wniebowst¹pienie, Zes³anie Ducha wiêtego, Bo¿e Cia³o, Narodziny NMP,
Zwiastowanie, Oczyszczenie Maryi, Wniebowziêcie, wiêto aposto³ów Piotra
i Paw³a oraz inne wiêta. Kiedy siê owe dni zbli¿aj¹, nale¿y Indianom wyjaniæ, w jaki sposób chrzecijanie je obchodz¹ oraz ¿e w tych dniach s¹ zwolnieni z prac, do jakich s¹ zobowi¹zani wzglêdem swoich panów oraz powinni
siê powstrzymaæ od prac na swoich polach, które uprawiaj¹ na swoje utrzymanie i potrzeby. Nale¿y im wyt³umaczyæ, ¿e dni wi¹teczne nie s¹ ustanowione
po to, aby siê gromadziæ w celu upijania siê i praktykowania innych rozwi¹z³oci, ale aby chwaliæ Boga i odpocz¹æ od prac, które wykonuj¹ ca³y tydzieñ
(rozdz. 10).
Podsumowanie

Instrukcja bpa J. Loaysa z roku 1545 by³a pierwszym oficjalnym dokumentem kocielnym, w którym omówiono oraz przedstawiono regulacje odnosz¹ce siê do kwestii dzia³alnoci misyjno-ewangelizacyjnej Kocio³a wiata
andyjskiego. Nie by³a pomylana jako traktat teologiczny, ale przede wszystkim jako zbiór konkretnych wskazówek i zaleceñ, jakimi mieli siê kierowaæ
ewangelizatorzy w pracy z andyjskimi Indianami. Tym samym instrukcja ta

136

O. Tomasz Szyszka SVD
Teologia

wp³ynê³a na kszta³towanie siê ówczesnej wiadomoci ewangelizacyjnej. Na
uwagê zas³uguj¹ niektóre ze wskazañ, jak chocia¿by to odnosz¹ce siê do poszanowania wolnoci sumienia Indian. Poprzez w³¹czenie tej¿e instrukcji
w dekrety pierwszego synodu w Limie (15511552), zalecenia zawarte w instrukcji wesz³y na sta³e do tradycji Kocio³a latynoskiego.

EVANGELIZING DIMENSION „INSTRUCCIÓN DE LA ORDEN QUE
SE HA DE TENER EN LA DOCTRINA DE LOS NATURALES”
FROM THE YEAR 1545, BY BISHOP JERÓNIMO
DE LOAYSA FROM LIMA
(SUMMARY)

Over a dozen years since the beginning of evangelization of Andean world, in year 1545 the
first bishop of Lima Jeronimo de Loaysa issued Instruccion de la orden que se de tener en la
doctrina de los natrurales. In this document he presented his notion about the ways and methods
how to evangelize autochthons. This instruction was addressed to all missionaries who were
involved in evangelizing Indians. In eighteen chapters of this instruction were presented the
following questions: problem of freedom in converting local Indians to Christianity, issue of
administering of sacraments to Indians, the basic catechesis, importance of sacral buildings and
legal regulations concern marriage arrangement, keeping fasts and celebrations of Churchs feasts.
Content of this document was placed in the final document of the First Synod of Lima from year
1552. Directives of bishop Loaysy from the year 1545 showed the directions and main concepts of
evangelization of Indians in South America during the colonial period.

DIE EVANGELISIENDE AUSPRÄGUNG VON „INSTRUCCIÓN
DE LA ORDEN QUE SE HA DE TENER EN LA DOCTRINA
DE LOS NATURALES” AUS DEM JAHR 1545,
VON BISCHOF JERÓNIMO DE LOAYSA AUS LIMA
(ZUSAMMENFASSUNG)

Einige Jahre nach dem Beginn der Evangelisierung der andinen Welt, im Jahre 1545, der
erste Bischof von Lima Jeronimo de Loaysa hat die Instrucción de la Orden que se ha de tener en
la doctrina de los natrurales herausgegeben. In diesem Dokument hat er seine Sichtweisen im
Bezug auf die Art und Weise, wie auch Methoden der Indianer Bekehrung erklärt. In 18 Kapiteln
von unterschiedlicher Größe, wurden Themen wie Freiheit, Respekt für die Umwandlung von
Indianer zum Christentum, die Kriterien für die Gewährung der Indianer von den Sakramenten, die
grundlegenden Inhalte der Katechese, die Bedeutung von religiösen Gebäuden oder die gesetzlichen Bestimmungen über die Ehe, die Einhaltung der Fasten und Feste der Kirche dargelegt. Der
Inhalt dieses Dokuments wurde weitgehend ins Dokument der ersten Synode vom Lima aus dem
Jahr 1552 übernommen. Die Empfehlungen vom Bischof Loaysa aus dem Jahr 1545 bestimmten
also die Richtung und grundlegenden Annahmen der Indianer Evangelisierung in Südamerika
während der Kolonialzeit.

TEOLOGIA

STUDIA WARMIŃSKIE 48 (2011)
ISSN 0137-6624

Ks. Jerzy Kostorz
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski

Zasada chrystocentryzmu w katechezie
w świetle książki Benedykta XVI
Jezus z Nazaretu, cz. I i II

Słowa kluczowe: katecheza, Benedykt XVI, zasada chrystocentryzmu.
Key words:

Catechesis, Benedict XVI, Principle of Christocentrism.

Schlüsselworte: Katechese, Benedikt XVI, christozentrisches Prinzip.

Przepowiadanie katechetyczne w jego szerokim ujêciu, oprócz celebracji
sakramentów, nale¿y do podstawowych i najwa¿niejszych zadañ Kocio³a. Ma
ono na celu przekaz treci wiary (doktryn i norm moralnych), które znajduj¹
siê u podstaw dzia³alnoci ewangelizacyjnej i katechetycznej Kocio³a. Za realizacjê przepowiadania katechetycznego odpowiedzialni s¹ katecheci, duszpasterze, biskupi, papie¿ i wierni wieccy. Ca³a dzia³alnoæ nastêpcy wiêtego
Piotra na mocy misji otrzymanej od Chrystusa zmierza do ewangelizowania
i katechizowania wszystkich ludzi dobrej woli oraz pe³nego wprowadzania
wiernych w ¿ycie Kocio³a. We wspó³czesnych czasach zadanie to nabiera
szczególnego znaczenia, o czym pamiêtaj¹ kolejni nastêpcy wiêtego Piotra.
Równie¿ obecny papie¿ Benedykt XVI, uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e wiele osób ¿yje
dzi tak, jakby Bóg nie istnia³ lub zadowala siê powierzchown¹ religijnoci¹,
która nikomu nie daje mo¿liwoci poznania prawdy i odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce wiary i moralnoci, wychodzi naprzeciw cz³owieka, wyjaniaj¹c
w swoim nauczaniu podstawowe prawdy wiary, stawiaj¹c w centrum osobê Jezusa Chrystusa, o czym zawiadczaj¹ m.in. dwie czêci ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu
jego autorstwa. Taka tematyka jest istotna dla wspó³czesnej katechezy, gdy¿
przypomina o podstawowej zasadzie chrystocentryzmu.
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W niniejszym artykule podjêto próbê odczytania na nowo zasady chrystocentryzmu w katechezie w wietle I i II czêci ksi¹¿ki Benedykta XVI Jezus
z Nazaretu. G³ówny problem bêdzie wiêc dotyczy³ charakterystyki wy¿ej
wspomnianej zasady. Na problematykê sk³adaæ siê bêd¹ zatem zagadnienia
zwi¹zane z rozumieniem chrystocentryzmu. Inn¹, wa¿n¹ kwesti¹ bêd¹ odwo³ania do katechetycznych dokumentów Kocio³a. Chodzi tu o ukazanie wartoci
chrystocentryzmu, które s¹ obecne w wy¿ej wymienionych opracowaniach
i maj¹ pomóc twórcom nowych serii podrêczników oraz katechetom w realizacji zasady chrystocentryzmu w szkolnej i parafialnej katechezie. W kontekcie
tych analiz warto przypomnieæ, ¿e Benedykt XVI podczas ogólnopolskiego
spotkania z m³odzie¿¹ na Krakowskich B³oniach  27 maja 2006 r.  wyg³osi³
katechezê, w której postawi³ s³uchaczom pytanie  co to znaczy budowaæ
dom na skale? i udzieli³ jasnej, konkretnej odpowiedzi, ¿e Budowaæ na skale
to przede wszystkim budowaæ na Chrystusie i z Chrystusem1. Benedykt XVI
zachêca³ wtedy m³odzie¿ do têsknoty za Chrystusem, który jest fundamentem
¿ycia, [...] jest ska³¹ na której warto oprzeæ wszystko!2.
1. Chrystocentryzm jako zasada w katechezie

Katecheza, polegaj¹ca na systematycznym nauczaniu i wychowaniu
w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych zmierza do przekazywania integralnego orêdzia, w którym centralne miejsce zajmuje osoba Jezusa Chrystusa. Jedn¹
z jej fundamentalnych norm postêpowania dydaktyczno-wychowawczego,
sprzyjaj¹c¹ realizacji za³o¿onych celów katechetycznych, jest zasada chrystocentryzmu. Podstawowe za³o¿enia tej zasady s¹ wyprowadzane z celu katechezy definiowanego jako: doprowadzenie [katechizowanych] nie tylko do spotkania z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet do g³êbokiej z Nim za¿y³oci3
oraz udzielanie konkretnej pomocy w ¿ywym, bezporednim i czynnym wyznawaniu wiary4. W³anie chrystocentryczne okrelenie celu katechezy zak³ada, ¿e wszystkie inicjatywy katechetyczne podejmowane w szkole i w parafii
maj¹ d¹¿yæ do tego, by uczeñ pozna³ Chrystusa, nawi¹za³ z Nim osobow¹
relacjê i d¹¿y³ do g³êbokiej przyjani. W ten sposób uwydatniona zostaje centralna rola zasady chrystocentryzmu, w myl której osoba Jezusa Chrystusa
1 Przemówienie Ojca wiêtego Benedykta XVI skierowane do m³odzie¿y podczas spotkania na
B³oniach Krakowskich, 27 V 2006 r., w: Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do
Polski 2528 maja 2006, Warszawa 2006, s. 71.
2 Ibidem, s. 72.
3 CT 5; por. tak¿e DOK 80.
4 DOK 66.
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stanowi centrum dziejów stworzenia i zbawienia oraz przepowiadania katechetycznego5. Z misji i pos³annictwa Chrystusa wynika i do Niego prowadzi ca³a
dydaktyczno-wychowawcza dzia³alnoæ Kocio³a6. Oznacza to, ¿e treci¹ katechezy jest osoba Jezusa Chrystusa7, którego uczniowie maj¹ poznawaæ, kochaæ
i naladowaæ, aby ¿yæ z Nim ¿yciem trynitarnym i z Nim przemieniaæ historiê. Z tak merytorycznie ukierunkowanej katechezy wynika podstawowy cel
katechezy: prowadzenie uczestników (dzieci, m³odzie¿y, doros³ych) do spotkania z Chrystusem i zjednoczenia z Nim, a nawet do g³êbokiej za¿y³oci
i komunii z Jezusem Chrystusem8. W zwi¹zku z tym do zadañ katechety nale¿y ukazywanie Chrystusa historycznego, uwielbionego i aktualizuj¹cego Bo¿e
Królestwo na ziemi, czyli przekazywanie ca³ej prawdy o cz³owieczeñstwie
i bóstwie Chrystusa oraz o Jego zbawczych czynach i s³owach9. Nie wystarczy
bowiem sama wiadomoæ ogólnego nastawienia chrystocentrycznego katechezy, lecz wa¿ny jest przekaz wiedzy o tajemnicy Chrystusa we wszystkich jej
aspektach10. Z zasady chrystocentryzmu wynika tak¿e obowi¹zek g³oszenia
orêdzia ewangelicznego, które przepowiada³ Jezus Chrystus11. Oznacza to, ¿e
w katechezie nale¿y przepowiadaæ w sposób bardzo jasny radoæ i wymagania drogi Chrystusa12, ukazuj¹c Go jako przynosz¹cego orêdzie prawdy
i wolnoci. Równie¿ koncentrowanie tematów wokó³ Chrystusa i odnoszenie
treci do Niego jako centrum historii zbawienia jest wyznacznikiem zasady
chrystocentryzmu w katechezie. Wszystko to okrela tematykê chrystologiczn¹, ukonkretnion¹ w procesie przekazywania wiedzy religijnej.
Pe³ne rozumienie zasady chrystocentryzmu w katechezie obejmuje tak¿e
elementy wychowawcze i formacyjne. Wskazuje bowiem na potrzebê wzorowania siê na Chrystusie jako Pierwszym Katechecie. St¹d te¿ ka¿dy kto zosta³
powo³any do »nauczania Chrystusa«, powinien [...] staraæ siê przede wszystkim o tê »najwy¿sz¹ wartoæ poznania Chrystusa«13. Odkrywaj¹c osobê Jezusa
Chrystusa i nawi¹zuj¹c z Nim g³êbok¹ przyjañ, katecheta odnajduje
w sobie ¿arliwoæ apostolsk¹. W³anie z [ ] przenikniêtego mi³oci¹ pozna5

P. Tomasik. Katecheza z Chrystusem. Wymóg chrystocentryzmu we wspó³czesnej katechezie,
Roczniki Teologiczne Wydzia³u Papieskiego 3 (2003), s. 242.
6 DWCH 4. Zob. te¿ wiêcej o tym np. w: J. Bagrowicz, Chrystocentryzm eklezjalny w katechezie, w: S. Kulpaczyñski (red.), Jezus Chrystus  centrum katechizacji, Lublin 2000, s. 38n; S. Dziekoñski, Wychowanie w nauczaniu Kocio³a od XIX w. do Soboru Watykañskiego II, Warszawa 2000, s. 81n.
7 Por. DCG 39; CT 5-6; DOK 80, 98.
8 Por. CT 5.
9 CT 5-6, 9.
10 Ibidem, 5.
11 Ibidem, 6.
12 KKK, 1697.
13 Ibidem, 428.
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nia Chrystusa rodzi siê pragnienie g³oszenia Go, »ewangelizowania« i prowadzenia innych do »tak« wiary w Jezusa Chrystusa14. Katecheta, dog³êbnie
poznaj¹c osobê Zbawiciela i pog³êbiaj¹c z Nim osobist¹ wiê w sposób przekonuj¹cy potrafi anga¿owaæ siê w formacjê katechizowanych. Znajduje to wyraz w procesie ukazywania uczniom egzystencjalnego znaczenia wiary w obecnoæ i dzia³anie Chrystusa  Porednika i Zbawiciela. Chodzi tu nie tylko
o ukazywanie katechizowanym dzie³ zbawczych, ale równie¿ o ich wype³nianie siê w ¿yciu ka¿dego ucznia. Katecheta w swojej pracy wychowawczej ma
za zadanie pomagaæ uczniom w rozpoznawaniu wezwania Chrystusa do osobistej odpowiedzi i kszta³towania w³asnej egzystencji w wietle Ewangelii15.
Odkrywaj¹c osobê Jezusa Chrystusa, katechizowani mog¹ te¿ lepiej poznawaæ
w³asn¹ to¿samoæ i powo³anie16. Tak wiêc zarówno wiernoæ orêdziu Chrystusa, jak te¿ ukazywanie Jego osoby, s³ów i czynów oraz doprowadzenie
uczniów do spotkania i zjednoczenia z Nim wiadczy o chrystocentrycznym
ukierunkowaniu katechezy. Du¿e znaczenie ma tu tak¿e wiara, ¿e Jezus Chrystus jest obecny w S³owie, liturgii, sakramentach, we wspólnocie Kocio³a
oraz przemawia i wzywa do pójcia za Nim poprzez ¿ycie zgodne z Jego
nauk¹. Chrystocentrycznie ukierunkowana katecheza wype³nia wiêc nie tylko zadania dydaktyczne, ale tak¿e wychowawcze i wtajemniczenia we
wspólnotê Kocio³a. Ta ostatnia funkcja uwidacznia siê w sposób szczególny
w omawianiu dzie³ Chrystusa w liturgii i w sakramentach oraz w kszta³towaniu
postaw liturgicznych poprzez udzia³ w celebracjach liturgicznych i korzystaniu
z sakramentów17.
Uogólniaj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e zasada chrystocentryzmu wskazuje na
osobê Jezusa Chrystusa  jako cel i treæ katechezy. W istocie bowiem katecheza ma prowadziæ uczniów do poznania i umi³owania Chrystusa. Ca³e te¿
przepowiadanie katechetyczne, niezale¿nie od zastosowanych metod, powinno
zmierzaæ do ukazywania z nowym dynamizmem osoby Jezusa Chrystusa jako
cz³owieka, Syna Bo¿ego i Zbawiciela oraz pomagaæ katechizowanym w interpretacji osobistych dowiadczeñ w wietle orêdzia ewangelicznego. Aby by³o
to mo¿liwe potrzebne s¹ odpowiednie opracowania teologiczne, które pomog¹
katechetom w interpretacji nauczania Kocio³a na temat cz³owieczeñstwa
i bóstwa Jezusa Chrystusa oraz Jego cudów i dzie³ zbawczych.

14
15
16
17

Ibidem, 429.
PDK 31, 73.
Ibidem.
Zob. wiêcej o tym np. w: S. £abendowicz, Chrystocentryzm w katechezie, Zeszyty Formacji
Katechetów 1 (2008), s. 1016; J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznañ 1999, s. 3841.
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2. Podstawowe wątki chrystologiczne w książce
Jezus z Nazaretu

Analizuj¹c zasadê chrystocentryzmu w katechezie zawsze nale¿y odnosiæ
siê do konkretnych opracowañ, które nie tylko omawiaj¹ j¹, ale równie¿ zawieraj¹ cenny materia³ merytoryczny. Niejako ostatnim ród³em treci chrystologicznych s¹ ksi¹¿ki Benedykta XVI: Jezus z Nazaretu, czêæ I i II18. Dotycz¹
one fundamentu wiary ka¿dego chrzecijanina  osoby Jezusa Chrystusa. Zawieraj¹ opis kwestii, które wzbudzaj¹ liczne pytania wród katechizowanych,
a niekiedy nawet przyczyniaj¹ siê do prze¿ywania w¹tpliwoci religijnych
i zafa³szowanego postrzegania osoby Jezusa Chrystusa. Tym samym ksi¹¿ki te
s¹ odpowiedzi¹ na wspó³czesny kryzys wiary. Papie¿ Benedykt XVI kompetentnie i przekonuj¹co ukazuje wspó³czesnemu cz³owiekowi kim naprawdê by³
i jest Jezus Chrystus jako cz³owiek, Syn Bo¿y i Zbawiciel. St¹d te¿ zawarte
w publikacjach cenne treci, niezbêdne do poprawnego i rzetelnego przekazu
wiadomoci o osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Benedykt XVI
mówi o fundamentach katechezy integralnej, wiernej Bogu i cz³owiekowi,
choæ nie przedstawia wprost tej koncepcji katechezy i zasady chrystocentryzmu w katechezie. Jednak podjête przez papie¿a kwestie odnosz¹ siê przede
wszystkim do treci istotnych dla chrystocentrycznie ukierunkowanego nauczania katechetycznego. Osoba Jezusa Chrystusa zostaje postawiona w centrum papieskich rozwa¿añ. Benedykt XVI z niezwyk³¹ si³¹ ukazuje wspó³czesnemu cz³owiekowi kim naprawdê by³ i jest Jezus Chrystus jako cz³owiek, Syn
Bo¿y i Zbawiciel w poszczególnych etapach historii zbawienia. Papie¿, jak
sam zaznacza, nie pisze dzie³a ¿ycia Jezusa, lecz zmierza do ukazania postaci
Jezusa Chrystusa i Jego orêdzia.
2.1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia (cz. I)

Chrystocentryzm pierwszej czêci ksi¹¿ki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu
ujawnia siê ju¿ w samym tytule, jak równie¿ w podjêtej tematyce i w strukturze.
W Przedmowie, opatrzonej dat¹ 30 wrzenia 2006 r., papie¿ pisze, ¿e ksi¹¿ka
18 Pierwsza czêæ Od chrztu w Jordanie do Przemienienia ukaza³a siê w jêzyku polskim
w kwietniu 2007 r. Zosta³a ona wydana nak³adem Wydawnictwa M z Krakowa w 2007 r. Autorem
przek³adu jest Wies³aw Szymona OP. Na ok³adce ukazano fragment dzie³a Rafaela Przemienienie
Pañskie, obrazuj¹cego unosz¹cego siê w niebiosach Jezusa w otoczeniu Moj¿esza i Eliasza na b³êkitnym tle. Kontynuacjê pierwszej czêci stanowi druga czêæ zatytu³owana Od wjazdu do Jerozolimy do
Zmartwychwstania, któr¹ opublikowano w marcu 2011 r. Autorem przek³adu jest, podobnie jak czêci
pierwszej, Wies³aw Szymona OP. Druga czêæ Jezusa z Nazaretu ukaza³a siê nak³adem Wydawnictwa
JEDNOÆ z Kielc. Zob. J. Ratzinger  Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I: Od chrztu w Jordanie do
Przemienienia, Kraków 2007; J. Ratzinger  Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II: Od wjazdu do
Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011.
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ta jest owocem jego d³ugiej wewnêtrznej drogi19 i osobistego szukania
»oblicza Pana« (zob. Ps 27,8) (s. 14). Benedykt XVI, jak sam zaznacza,
w analizach, które rozpoczyna od chrztu Jezusa w Jordanie, podejmuje próbê
ukazania Jezusa Ewangelii jako autentycznego Jezusa, jako »Jezusa historycznego« we w³aciwym znaczeniu tego okrelenia (s. 13). Uwa¿a, ¿e w³anie ten Jezus  Jezus Ewangelii  jest postaci¹ dobrze osadzon¹ w historii
i przekonuj¹c¹. Jego ukrzy¿owanie i oddzia³ywanie mo¿na zrozumieæ tylko
dlatego, ¿e sta³o siê co niezwyk³ego: postaæ Jezusa i Jego s³owa zdecydowanie przewy¿szy³y przeciêtne nadzieje i oczekiwania (s. 13). Istotnym celem
analiz Benedykta XVI, rozpoczynaj¹cych siê od chrztu Jezusa, jest przedstawienie postaci i orêdzia Jezusa w Jego dzia³alnoci publicznej i przyczynienie
siê w ten sposób do umacniania ¿ywej z Nim relacji (s. 15). St¹d mo¿na
stwierdziæ, ¿e zamierzenie to koresponduje z podstawowym celem katechezy
ukierunkowanej chrystocentrycznie. Nie tylko bowiem analizowana problematyka, ale tak¿e d¹¿enie do tego, by katechizowany odkry³ osobê Jezusa Chrystusa jako znacz¹c¹ dla jego ¿ycia i nawi¹za³ z Nim wiê przyjani stanowi
istotê zasady chrystocentryzmu w katechezie.
Chrystocentryzm pierwszej czêci Jezusa z Nazaretu ujawnia siê równie¿
w zagadnieniach, jakie analizuje Benedykt XVI. We wstêpie mamy pierwsze
spojrzenie na tajemnicê Jezusa (s. 17 i nastêpne). Papie¿ s³usznie przypomina
o proroctwach, które wype³ni³y siê w osobie Chrystusa i ukazuje Jego synowsk¹ egzystencjê (s. 22) oraz wspólnotê z Ojcem (s. 22). St¹d wynika zadanie dla katechezy, na które porednio wskazuje te¿ Benedykt XVI: ukazywanie
katechizowanym prawdy zbawienia, ¿e uczeñ, który chodzi za Jezusem, jest
wraz z Nim w³¹czany we wspólnotê z Bogiem (s. 22). W rozdziale 1 Chrzest
Jezusa, chrystocentryczny charakter ma ukazywanie Jezusa w relacji do Moj¿esza i Proroków oraz akcentowanie wewnêtrznej jednoci Jego drogi od
pierwszego momentu ¿ycia a¿ po Krzy¿ i Zmartwychwstanie (s. 2334). Dla
katechezy znacz¹ce jest ukazanie powi¹zania chrztu Jezusa z solidarnoci¹
Zbawiciela z grzesznikami. Niemniej istotne s¹ te¿ wyjanienia sensu chrztu
w Jordanie dla wiary wspó³czesnego cz³owieka i dla chrztu, jakiego udziela
Koció³ (s. 3334). W rozdziale 2, którego tematem jest kuszenie Jezusa, chrystocentryzm podkrelony jest przez ukazanie Chrystusa, który wchodzi w dramat ludzkiej egzystencji. Jezus dowiadcza pokus, nastêpnie je przezwyciê¿a,
19 Benedykt XVI pierwsze prace rozpocz¹³ w czasie letniego urlopu w 2003 r., a w sierpniu 2004 r.
papie¿ nada³ ostateczny kszta³t rozdzia³om 14. Po wyborze na papie¿a 19 kwietnia 2005 r. wykorzystywa³ wszystkie wolne chwile na pisanie kolejnych czêci ksi¹¿ki, co zaowocowa³o opublikowaniem
10 rozdzia³ów jako czêci pierwszej. Zob. J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I, s. 5, 15
(w dalszej czêci artyku³u odwo³ania do stron podano w tekcie g³ównym).
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unaoczniaj¹c ludziom sens walki wewnêtrznej i w³aciwe rozumienie Królestwa Bo¿ego (s. 3550). Kontynuacj¹ tej tematyki s¹ zagadnienia podjête
w rozdziale 3, powiêconym Ewangelii o Królestwie Bo¿ym. Papie¿ najpierw
opisuje samo rozumienie Królestwa w dziejach Kocio³a, a nastêpnie analizuje
treæ Jezusowego orêdzia o Królestwie Niebieskim. Dla chrystocentrycznie
ukierunkowanej katechezy cenne jest stwierdzenie, ¿e nowa bliskoæ królestwa, o której Jezus mówi i której g³oszenie stanowi specyficzny moment Jego
orêdzia, to On sam. Przez Jego obecnoæ i dzia³anie Bóg, jako dzia³aj¹cy na
zupe³nie nowy sposób, tutaj i teraz wszed³ w historiê. [...] w Nim dzia³a
i króluje Bóg  króluje na sposób Boski, to znaczy bez uciekania siê do pomocy w³adzy wieckiej: króluje przez mi³oæ »a¿ do koñca (J 13,1)« (s. 62). Na
tym w³anie opiera siê ca³e przepowiadanie katechetyczne, na wszystkich etapach formacji religijnej w szkole i w parafii. W rozdziale 4, zatytu³owanym
Kazanie na Górze (s. 65114), papie¿ analizuje B³ogos³awieñstwa i Torê Mesjasza, zwracaj¹c uwagê m.in. na sens poszczególnych b³ogos³awieñstw, spór
o szabat, czwarte przykazanie w odniesieniu do rodziny, narodu i wspólnoty
uczniów Jezusa. Papie¿ ukazuje Jezusa jako profetycznego interpretatora Tory,
który wskazuje na wielkoæ i godnoæ oraz powo³anie cz³owieka do zjednoczenia z Bogiem i budowania ³adu spo³ecznego (s. 113114). Takie ujêcie osoby
Jezusa Chrystusa jest znacz¹ce dla katechezy, pozwala bowiem na ³¹czenie
wiary z ¿yciem i dowartociowuje wymiar egzystencjalny chrzecijañstwa.
Równie¿ w rozdziale 5, powiêconym Modlitwie Pañskiej, mamy cenne myli
ukierunkowuj¹ce chrystocentrycznie przepowiadanie katechetyczne. Papie¿ interpretuje poszczególne proby z modlitwy Ojcze Nasz, zwracaj¹c uwagê na
koniecznoæ trwania z Jezusem Chrystusem we wspólnocie. Tym samym Benedykt XVI dostarcza treci cennych  od strony merytorycznej  dla przepowiadania katechetycznego. Uzupe³nia je o kolejne kwestie, w których zwraca
uwagê na uczniów Jezusa (rozdzia³ 6; s. 147157), orêdzie ewangeliczne zawarte w przypowieciach (rozdzia³ 7; s. 159186), Ewangeliê Jana i opisane
w niej symbole wody, krzewu winnego, wina, chleba, pasterza (rozdzia³ 8;
s. 187239), wyznanie Piotra i Przemienienie (rozdzia³ 9; s. 241264).
W rozdziale 10, zatytu³owanym Jezus mówi o sobie, papie¿ analizuje przymioty
odnosz¹ce siê do Chrystusa: Syn Cz³owieczy, Syn, Ja jestem (s. 265292).
Trafnie Benedykt XVI stwierdza, ¿e ostatecznie za wszystkimi tymi obrazami
jest to jedno: Jezus daje nam »¿ycie«, dlatego, ¿e daje nam Boga. Mo¿e Go
dawaæ, poniewa¿ sam stanowi jedno z Bogiem. Poniewa¿ jest Synem (s. 291).
Prawda ta zawiera w sobie nie tylko aspekty treciowe, znacz¹ce dla przepowiadania katechetycznego, ale równie¿ podmiotowe, zwi¹zane z wewnêtrzn¹,
pe³n¹ dynamizmu obecnoci¹ Chrystusa  Nauczyciela w ca³ym procesie kate-
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chetycznym skierowanym do cz³owieka. Maj¹c na uwadze inne kwestie zwi¹zane z ow¹ prawd¹, jakie podj¹³ Benedykt XVI w ksi¹¿ce Jezus z Nazaretu czêæ I,
mo¿na zauwa¿yæ koncentryczne uporz¹dkowanie poszczególnych tematów
wokó³ misterium Chrystusa. Poza tym ka¿da kwestia, któr¹ analizuje papie¿,
ujmowana jest nie tylko w aspekcie biblijnym, ale równie¿ historycznym
i egzystencjalnym. Dziêki temu tajemnica Chrystusa zostaje ukazana w powi¹zaniu z obecnoci¹ Chrystusa w historii Kocio³a, w dziejach wiata i w ¿yciu
cz³owieka, co niew¹tpliwie ma znaczenie dla praktycznej realizacji zasady
chrystocentryzmu w katechezie. Dostarcza katechetom materia³u, który zosta³
zapisany  w formie ogólnej  w podstawie programowej oraz w programie
katechezy szkolnej i parafialnej. Z kolei informacje bibliograficzne, zapisane
na koñcu ksi¹¿ki, mo¿na wykorzystaæ w celu pog³êbienia i umocnienia racjonalnych fundamentów w³asnej wiary oraz w procesie ukazywania uczniom
prawdy, ¿e Jezus Ewangelii i historii to ta sama postaæ. W praktyce katechetycznej kwestie chrystologiczne podjête przez Benedykta XVI wymagaj¹ odpowiedniego prze³o¿enia na jêzyk katechizowanych i wykorzystania poszczególnych treci w planowaniu jednostek tematycznych.
2.2. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania (cz. II)

Problemy chrystologiczne, istotne dla katechezy, s¹ równie¿ podejmowane w drugiej czêci ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu. Papie¿ rozwa¿a kolejne etapy
z ¿ycia Jezusa Chrystusa20, takie jak: wjazd Jezusa do Jerozolimy i oczyszczenie wi¹tyni (rozdzia³ 1; s. 1133), eschatologiczna mowa Jezusa (rozdzia³ 2;
s. 3563), umycie nóg (rozdzia³ 3; s. 6587), modlitwa arcykap³añska Jezusa
(rozdzia³ 4; s. 89114), Ostatnia Wieczerza (rozdzia³ 5; 115157), Getsemani
(rozdzia³ 6; s. 159180), proces Jezusa (rozdzia³ 7; s. 181216), ukrzy¿owanie
Jezusa i z³o¿enie do grobu (rozdzia³ 8; s. 217255), zmartwychwstanie Jezusa
(rozdzia³ 9; s. 257294). Obok tych prawd wiary, które s¹ zawarte w Sk³adzie
Apostolskim Benedykt XVI wyjania równie¿ formu³ê wiary: Wst¹pi³ na niebiosa  siedzi po prawicy Ojca (s. 295310). Prowadz¹c swoje rozwa¿ania,
papie¿ zwraca uwagê na rzeczywistego Jezusa, obecnego w dziejach wiata
i cz³owieka, tak¿e wspó³czesnego. D¹¿y do tego, aby jego refleksje, oparte na
tekstach biblijnych oraz nauczaniu Kocio³a i stwierdzeniach teologów, przyczyni³y siê do nawi¹zania przez czytelnika osobowej relacji z Synem Bo¿ym.
Tym samym papie¿ potwierdza, ¿e ka¿de przepowiadanie katechetyczne powinno mieæ na celu nie tylko przekaz wiedzy o Chrystusie, ale równie¿ dopro20

J. Ratzinger  Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, s. 8n.
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wadzenie uczniów do spotkania i osobistej relacji z Jezusem. Takie wnioski
znajduj¹ uzasadnienia tak¿e w stwierdzeniach Benedykta XVI, zapisanych
w przedmowie. Papie¿ zaznacza, ¿e w swoich rozwa¿aniach nie tylko chce
ukazaæ Jezusa w wietle Ewangelii, lecz równie¿ pragnie pobudziæ czytelnika
do tego, by lektura ksi¹¿ki zapocz¹tkowa³a spotkanie z Jezusem w Jego s³owie
i we wspólnocie Kocio³a (s. 89). Przy tym Benedykt XVI d¹¿y do utwierdzenia czytelnika w przekonaniu o historycznoci postaci Jezusa. Ma to istotne
znaczenie dla katechezy ukierunkowanej chrystocentrycznie. Stanowi doskona³¹ lekturê dla katechetów, którzy w ramach permanentnej formacji powinni
wzbogacaæ swoj¹ wiedzê teologiczn¹. Przypomina te¿, ¿e w samym centrum
przepowiadania katechetycznego zawsze powinna byæ osoba Chrystusa oraz
aktualizacja Jego orêdzia, tak, by adresaci katechezy mogli odnaleæ w Chrystusie odpowied na nurtuj¹ce ich pytania egzystencjalne. Równie¿ niektóre
fragmenty ksi¹¿ki mo¿na, po odpowiednim opracowaniu i wzbogaceniu o dodatkowe wyjanienia, wykorzystaæ do pracy z m³odzie¿¹ na lekcji religii czy
podczas spotkañ w parafii. Wszystkie bowiem prawdy rozwa¿ane przez Benedykta XVI mog¹ pomagaæ w ukazywaniu katechizowanym, kim naprawdê by³
i jest Jezus Chrystus. Mog¹ te¿ byæ pomocne w procesie uzasadniania m³odym
prawdy, dlaczego Jezus Chrystus powinien byæ centraln¹ osob¹ w ¿yciu chrzecijanina, ukierunkowuj¹c¹ postêpowanie cz³owieka wierz¹cego. W pe³ni równie¿ harmonizuj¹ z potrzeb¹ ukazywania m³odzie¿y prawdy, ¿e Jezus nie
przychodzi jako burzyciel, nie przybywa z mieczem rewolucjonisty. Przychodzi z darem uzdrawiania. Zwraca siê do tych, którzy z powodu jakiej u³omnoci spychani s¹ na margines w³asnego ¿ycia i na margines spo³eczeñstwa.
Ukazuje Boga jako mi³uj¹cego, a Jego potêgê  jako potêgê mi³oci (s. 33).
Ta prawda wymaga ci¹g³ego przypominania i ukazywania jej w kontekcie
wspó³czesnych problemów spo³ecznych i politycznych.
Zanalizowane przez papie¿a w czêci II kwestie chrystologiczne dope³niaj¹ tematykê czêci pierwszej. Znajdujemy w nich wiele odniesieñ do modlitwy indywidualnej i celebracji eucharystycznej (s. 114, 156157, 309310)
oraz do celebrowania Zmartwychwstania jako daru, w którym Pan b³ogos³awi
(s. 157). St¹d te¿ koresponduj¹ z programem nauczania religii i katechezy
parafialnej (g³ównie w gimnazjum i w szko³ach ponadgimnazjalnych), w którym wiele uwagi powiêca siê tekstom ze Starego i Nowego Testamentu na
temat osoby Jezusa Chrystusa. Rozwa¿ania Benedykta XVI podjête w II czêci
ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu stanowi¹ te¿ doskona³¹ pomoc w podejmowaniu tematów dra¿liwych, dotycz¹cych np. dialogu katolicko-¿ydowskiego. Papie¿
wyjania bowiem kim w³aciwie byli oskar¿yciele Jezusa, którzy nalegali na
wydanie na Niego wyroku mierci (s. 200201). Wskazuje te¿ jaka jest prawda
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o Bogu i cz³owieku, któr¹ Jezus g³osi³ i któr¹ zawiadczy³ swoim ¿yciem
(s. 206 i nastêpne). Benedykt XVI przypomina, ¿e W Jezusie ukazuje siê
cz³owiek jako taki. W Nim ukazuje siê udrêczenie wszystkich zbitych i sponiewieranych. [...] Odk¹d Jezus pozwoli³ siê biæ, odt¹d w³anie poranieni i bici s¹
obrazem Boga, który zechcia³ za nas cierpieæ (s. 214).
W ksi¹¿ce Benedykta XVI mamy równie¿ na nowo wyra¿one wiadectwo wiary w odkupieñcz¹ obecnoæ Jezusa Chrystusa ¿yj¹cego w swoim Kociele. Daje siê zauwa¿yæ mocn¹ wiarê papie¿a w to, ¿e klucz, orodek i cel
ca³ej ludzkiej historii znajduje siê w Osobie Jezusa Chrystusa, który jest ten
sam, wczoraj, dzi i na wieki. W wietle wiêc Chrystusa, papie¿ pragnie przemówiæ do wszystkich katechetów i katechizowanych, aby daæ odpowied na
pytania stawiane przez wspó³czesnego cz³owieka. W ksi¹¿ce Benedykta XVI
katecheci odnajd¹ wiele cennych wyjanieñ i odpowiedzi, tak niezbêdnych
w dyskusjach z m³odzie¿¹. Daje siê w nich zauwa¿yæ chrystocentryzm trynitarny: przez Chrystusa do Ojca w Duchu wiêtym (por. DOK 99). W zwi¹zku
z tym katecheza odwo³uj¹ca siê do refleksji papie¿a ma ukazywaæ wewnêtrzne
¿ycie Boga na podstawie zbawczych dzie³ (od wjazdu do Jerozolimy po Zmartwychwstanie) na rzecz ludzkoci.
Chrystocentryczne ukierunkowanie katechezy w wietle rozwa¿añ Benedykta XVI, zapisanych w ksi¹¿ce Jezus z Nazaretu, czêæ II, nie jest niczym
innym jak postawieniem w centrum treci katechetycznych osoby Jezusa Chrystusa. Koresponduje zatem z dokumentami Kocio³a, w których zwraca siê
uwagê na chrystocentryzm w katechezie21. Ponadto katecheza, jak wy¿ej zauwa¿ono, ma byæ przede wszystkim g³oszeniem Jezusa Chrystusa  Zbawiciela
i Porednika miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Do jej podstawowych zadañ nale¿y wspieranie uczniów w poznawaniu Chrystusa i w nawi¹zywaniu z Nim
osobowej wiêzi. St¹d te¿ katecheta potrzebuje odpowiednich, pog³êbianych
w ramach permanentnej formacji, treci katechetycznych.
Zakończenie

Chrystocentryzm, jak wy¿ej zaznaczono, nale¿y do podstawowych zasad
okrelaj¹cych cele, zadania i treci katechezy. Jego podstawowe rozumienie
wyprowadzane jest z ca³ej ekonomii zbawczej Bo¿ego Objawienia. St¹d te¿
zasada chrystocentryzmu wskazuje na elementy biblijne, historyczne, liturgiczne i egzystencjalne w ukierunkowaniu katechezy. Nie pozwala ograniczaæ
21

Por. DCG 39; CT 5-6, DOK 80, 98; PDK 7374.
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przepowiadania katechetycznego do realizacji konkretnego podrêcznika. Przeciwnie wymaga aktualizacji orêdzia ewangelicznego oraz odwo³ania do dokumentów katechetycznych, podstawy programowej i programów katechetycznych. Niemniej istotn¹ rolê w poszukiwaniu róde³ treci chrystologicznych,
zakorzenionych w Biblii jako depozycie wiary, stanowi¹ opracowania teologiczne. Do nich nale¿y zaliczyæ czêæ pierwsz¹ i drug¹ ksi¹¿ki Jezus z Nazaretu, autorstwa papie¿a Benedykta XVI. Z pewnoci¹ dzie³o to mo¿e pos³u¿yæ do
kszta³towania chrystokszta³tnoci nie tylko u uczniów, ale równie¿ u samych
katechetów. Papie¿ dostarcza bowiem czytelnikom nie tylko gotowych odpowiedzi, uzasadnionych teologicznie i historycznie, lecz równie¿ inspiruje
 poprzez stawianie pytañ i poszukiwanie na nie odpowiedzi  do osobistej
medytacji. W rozwa¿aniach Benedykta XVI zawarte jest te¿ wezwanie do
zwiastowania osoby Chrystusa oraz Jego s³ów i dzie³a zbawienia, niezale¿nie
od zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych oraz od mentalnoci uczestników katechezy. Tak wiêc w refleksji chrystologicznej podjêtej
przez papie¿a rysuje siê troska o przekaz integralnych treci i formacjê postaw
chrzecijañskich. Osoba Jezusa Chrystusa jest ujmowana jako centrum dzie³a
zbawienia i przepowiadania Kocio³a, a wiêc tak¿e katechezy. Opieraj¹c siê na
wiedzy o konkretnym, historycznym i zbawczym dziele dokonanym przez
Chrystusa warto, by autorzy nowych serii podrêczników katechetycznych korzystali z bogactwa treci teologicznych podanych przez Benedykta XVI. Nie
mo¿na bowiem dobrze planowaæ katechezy bez wyranego i czytelnego zorientowania chrystocentrycznego oraz bez aktualizacji treci chrystologicznych. Jasne ukazywanie osoby Jezusa Chrystusa wymaga tak¿e zaanga¿owania
katechety w proces osobistego pog³êbiania wiêzi z Chrystusem. Dopiero tak
ukszta³towany katecheta bêdzie zdolny do ukazywania uczniom  w sposób
przekonuj¹cy, ¿e Pan jest obecny i przychodzi w odpowiednim czasie. [...].
Chrystus przebywaj¹cy u Ojca nie jest daleko od [...] [cz³owieka]; to raczej [...]
[cz³owiek jest] daleko od Niego; jednak droga ³¹cz¹ca [...] [cz³owieka]
z nim jest zawsze otwarta. Nie jest to droga prowadz¹ca w przestrzeni kosmiczno-geograficznej, lecz »droga prowadz¹ca w przestrzeni« serca, droga
przechodzenia od wymiaru zamykania siê w sobie samym do nowego wymiaru
Boskiej mi³oci, oganiaj¹cej ca³y wiat (cz. II, s. 303).
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THE PRINCIPLE OF CHRISTOCENTRISM IN CATECHESIS
IN THE LIGHT OF BENEDICT’S XVI PUBLICATION
JESUS FROM NAZARETH PART I AND II
(SUMMARY)

Catechesis oriented towards christocentrism belongs to the basic and most crucial tasks of
the Church. Its aim is not only transfering knowledge about Christ and his salvation but also
supporting believers in establishing connection with Christ. It requires christocentric orientation in
catechesis.
The aim of this article is an attempt to reread the principle of christocentrism in catechesis
in the light of of Benedists XVI reflections gathered in Ist and IInd volume of his book Jesus from
Nazareth. Firstly, the essential principle of christocentrism in catechesis will be shown. Next, the
main issues connected with understanding of christocentrism in the above mentioned parts of the
book Jesus from Nazareth by The Pope Benedict XVI and their usefulness will be described.

DER CHRISTOZENTRISMUS ALS PRINZIP DER KATECHESE IM LICHT
DER BÜCHER JESUS VON NAZARETH, VON PAPST BENEDIKT XVI
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die christozentrisch orientierte Katechese gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Kirche.
Ihr Ziel ist nicht nur Vermittlung des Wissens über die Person Jesu Christi und sein Heil Werk,
sondern auch eine Unterstützung der Katechisierten bei der Anknüpfung der Beziehungen mit
Christus. Diese Aufgabe verlangt nach christozentrisch orientierte katechetische Verkündigung.
Das Ziel dieses Aufsatzes ist ein Versuch eine neue Ablesung des christozentrischen Prinzips in der Katechese im Licht der beiden Jesu-Bücher von Papst Benedikt XVI. Zuerst wird die
Rolle des christozentrischen Prinzips in der Katechese dargestellt. Dann werden die Hauptideen, die
mit dem Verständnis des christozentrischen Prinzips in den beiden Jesu-Bücher von Papst Benedikt
XVI verbunden sind, und deren Verwendbarkeit in der gegenwärtigen Katechese, präsentiert.
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Wstęp

Idea pokoju w wypowiedziach Magisterium Ecclesiae pojawi³a siê dopiero w ubieg³ym wieku. We wczeniejszych dokumentach Koció³ podejmowa³
g³ównie kwestiê wojny sprawiedliwej. Zdaj¹c sobie sprawê z tragicznych konsekwencji II wojny wiatowej, z wycigu zbrojeñ oraz z napiêcia, jakie nios³a
ze sob¹ zimna wojna pomiêdzy dwoma militarnymi blokami, papie¿e zaczêli
coraz czêciej wypowiadaæ siê o pokoju, wskazuj¹c na realne zagro¿enia, podejmuj¹c jednoczenie inicjatywy, maj¹ce na celu roz³adowanie napiêæ i zachowanie pokoju. Celem niniejszego studium bêdzie scharakteryzowanie
chrzecijañskiego pojêcia pokoju, które pojawia siê we wspó³czesnych dokumentach Magisterium Ecclesiae.
1. Pojęcie pokoju według Jana XXIII

Promulgowana w roku 1963 encyklika Jana XXIII Pacem in terris jest
pierwszym dokumentem w ca³oci powiêconym kwestii pokoju; co wiêcej,
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jest pierwsz¹ chrzecijañsk¹ syntez¹ koncepcji pokoju1. U jej podstaw znajduje
siê augustyñska definicja pokoju, rozumianego jako ordo. W myl tej koncepcji, warunkiem osi¹gniêcia pokoju na wiecie jest zachowywanie porz¹dku
ustanowionego przez Boga. Porz¹dek ten obejmuje ³ad panuj¹cy we wszechwiecie2, harmoniê w cz³owieku, we wnêtrzu którego Stwórca odcisn¹³ swoje
prawo (nr 45; s. 831), jak równie¿ stosunki miêdzyludzkie (nr 67; s. 831).
Postrzegane w tej perspektywie wszelkie zasady i normy reguluj¹ce relacje
miêdzyludzkie znajduj¹ swoje ród³o, pocz¹tek i sens w naturze ludzkiej, gdzie
zapisa³ je Bóg (nr 6; s. 831).
Charakteryzuj¹c zasady reguluj¹ce stosunki miêdzyludzkie, Jan XXIII
zwróci³ uwagê, ¿e u ich podstaw znajduje siê natura cz³owieka, obdarzonego
rozumem i woln¹ wol¹, przez co staje siê podmiotem praw i obowi¹zków
(nr 910; s. 832). Ich powi¹zanie z natur¹ sprawia, ¿e maj¹ one charakter
powszechny i nienaruszalny. Godnoæ osoby ludzkiej ukazuje siê jeszcze bardziej w wietle Objawienia. Cz³owiek zosta³ odkupiony za cenê krwi Jezusa
Chrystusa, sta³ siê moc¹ ³aski Bo¿ej dzieckiem i przyjacielem Boga, ustanowiony dziedzicem chwa³y wiecznej (nr 10; s. 832). Wród praw, wynikaj¹cych z godnoci osoby ludzkiej, w encyklice zosta³y pokrótce omówione prawa do ¿ycia, do korzystania z wartoci moralnych i kulturalnych, do oddawania Bogu czci, do wolnego wyboru stanu, prawo do zrzeszania siê, do emigracji, do udzia³u w ¿yciu publicznym (nr 1127; s. 832835).
Z prawami cz³owieka ³¹cz¹ siê cile jego obowi¹zki, które maj¹ swój
pocz¹tek, treæ i obowi¹zuj¹c¹ moc w prawie naturalnym. Dlatego te¿  jak
zauwa¿a Jan XXIII  ka¿demu prawu naturalnemu jednego cz³owieka odpowiada obowi¹zek innych ludzi, tzn. obowi¹zek uznania i poszanowania tego
prawa (nr 30; s. 836).
Papie¿, podejmuj¹c analizê relacji pomiêdzy w³adz¹ a obywatelami (nr
4648; s. 840841), podkreli³, ¿e w³adza, pojmowana jako s³u¿ba maj¹ca na
celu realizacjê dobra wspólnego spo³eczeñstwa, pochodzi od Boga. Charakteryzuj¹c zakres w³adzy oraz jej zadania, uwypuklona zosta³a zasada dobra
wspólnego, które odnosi siê do ca³ego cz³owieka, tzn. jego cia³a, jak i ducha
(nr 53; s. 842). Opisuj¹c stosunki miêdzynarodowe (nr 8085; s. 848849),
papie¿ zwróci³ m.in. uwagê, ¿e to samo prawo naturalne, bêd¹ce podstaw¹
relacji miêdzyludzkich winno byæ racj¹ stosunków miêdzy pañstwami. Podkrelaj¹c rolê zasad moralnych, Jan XXIII zwróci³ uwagê na aktualnoæ prawdy
1 J. Majka, Koncepcja pokoju chrzecijañskiego w wietle encykliki Pacem in terris, Colloquium
Salutis 5 (1973), s. 8188.
2 Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, nr 1, Znak 332334 (1982), s. 830 (dalsze przywo³ania
numerów i stron w tekcie g³ównym artyku³u).
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(nr 8690; s. 849850), sprawiedliwoci (nr 9193; s. 850851) i solidarnoci
miêdzy narodami (nr 98; s. 852853). Papie¿ koñczy swoj¹ encyklikê nastêpuj¹cymi s³owami: Uwa¿amy zatem, ¿e do najwa¿niejszych zadañ ludzi wielkodusznych nale¿y zaprowadzenie  w oparciu o zasady prawdy, sprawiedliwoci, mi³oci i wolnoci  nowego uk³adu stosunków spo³ecznych miêdzy poszczególnymi obywatelami, miêdzy obywatelami i ich pañstwami, miêdzy samymi pañstwami oraz miêdzy poszczególnymi ludmi, rodzinami, zrzeszeniami i pañstwami z jednej strony a spo³ecznoci¹ ogólnoludzk¹ z drugiej. Nie ma
zaiste szczytniejszego zadania nad wprowadzenie w ten sposób prawdziwego
pokoju wed³ug ustanowionego przez Boga porz¹dku (nr 163; s. 867).
Konkluduj¹c mo¿na stwierdziæ, na podstawie przytoczonego tekstu, ¿e
Jan XXIII przyj¹³ statyczn¹ koncepcjê pokoju w. Augustyna, opart¹ na porz¹dku wszechwiata, któr¹ o¿ywi³, podkrelaj¹c jej aktualizacjê w oparciu
o zasady prawdy, sprawiedliwoci, mi³oci i wolnoci. Zatem pokój nie jest
rzeczywistoci¹ statyczn¹, lecz dynamiczn¹, u której podstaw tkwi godnoæ
osoby ludzkiej oraz ³¹cz¹ce siê z ni¹ cis³e prawo naturalne, które implikuje
praktyczne zastosowanie w relacjach miêdzyludzkich wspomnianych czterech
zasad.
2. Idea pokoju w konstytucji dogmatycznej Gaudium et spes

Rozdzia³ pi¹ty konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes zosta³ podzielony na dwie czêci: Unikanie wojny
oraz Potrzeba utworzenia wspólnoty miêdzynarodowej. Wymienione tytu³y wytyczaj¹ zakres podejmowanych kwestii odnosz¹cych siê do pokoju na wiecie.
Wed³ug ojców soborowych, pokój to nie tylko stan braku wojny lub
zachowania równowagi si³. Jest on skutkiem porz¹dku (ordo), który Bóg powierzy³ spo³eczeñstwu. Poniewa¿ pokój nie zosta³ dany raz na zawsze, dlatego
powinien byæ nieustannie budowany3. Jednym z podstawowych zadañ owego
budowania wymieniono unikanie wojen. Ojcowie soborowi wyrazili zaniepokojenie rosn¹cym wycigiem zbrojeñ oraz mo¿liwoci¹ wybuchu konfliktu nuklearnego. Dokument krytykuje wycig zbrojeñ, który nie jest bezpieczn¹ drog¹ do utrzymania trwa³ego pokoju (nr 81; s. 944). Stan równowagi si³ nigdy
nie bêdzie prawdziwym i pewnym pokojem (nr 81; s. 943). Dlatego Sobór
Watykañski II zwróci³ siê do spo³ecznoci miêdzynarodowych z apelem o ca³3 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes, nr 78, Znak 332334 (1982), s. 940941.
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kowity zakaz prowadzenia wojen. Ponadto potêpi³ wojnê totaln¹, której celem
by³o zniszczenie nie tylko ca³ych miast, ale i wiêkszych po³aci kraju (nr 80;
s. 943).
W konstytucji Gaudium et spes zwraca siê baczn¹ uwagê na przyczyny
konfliktów, proponuj¹c jednoczenie rodki zaradcze, które nale¿y przedsiêwzi¹æ dla ich zapobie¿enia. Wród g³ównych przyczyn konfliktów w wiecie
wymienione zosta³y: nierównoæ gospodarcza, ¿¹dza panowania, pogarda dla
cz³owieka, pycha oraz egoistyczne namiêtnoci (nr 83; s. 946). St¹d te¿ konieczna jest wspó³praca organizacji miêdzynarodowych, s³u¿¹cych sprawie pokoju. Chodzi zarówno o wspó³pracê na p³aszczynie gospodarczej, jak i spo³ecznej (ochrona zdrowia, ubóstwo, wychowanie, praca, wy¿ywienie (nr 85;
s. 947)). Jednoczenie  jak zaznaczono w dokumencie  pokoju nie osi¹gnie
siê bez poszanowania godnoci cz³owieka oraz bez zabezpieczenia dóbr poszczególnych ludzi (nr 78; s. 940).
3. Pokój w nauczaniu Pawła VI

Podstaw¹ pokoju wed³ug Paw³a VI jest, wynikaj¹cy z prawa naturalnego,
³ad spo³eczny. Jest on odbiciem porz¹dku, nadanego przez Stwórcê4. Elementem scalaj¹cym ów porz¹dek jest dobro wspólne, maj¹ce na celu godnoæ
osoby ludzkiej i jej doskonalenie. Papie¿ zwróci³ uwagê na równoæ wszystkich ludzi, co implikuje sprawiedliwoæ. Jej si³¹ napêdow¹ winna byæ mi³oæ,
która broni przed niesprawiedliwoci¹5.
W encyklice Populorum progressio, podobnie jak we wczeniejszych dokumentach Kocio³a, zostaje wyjaniona kwestia pokoju, którego nie mo¿na
rozumieæ tylko jako zaniechanie wojen b¹d d¹¿enie do uzyskania stanu równowagi si³. Pokój wypracowuje siê dzieñ po dniu, zachowuj¹c ustanowiony
przez Boga porz¹dek, domagaj¹cy siê coraz to doskonalszej sprawiedliwoci
pomiêdzy ludmi6.
Dokonuj¹c analizy przemian zachodz¹cych w wiecie, Pawe³ VI
dostrzeg³ zjawiska pozytywne, jak np. wzrost wiadomoci godnoci osoby
ludzkiej, wzrost solidarnoci miêdzy narodami. Zwróci³ tak¿e uwagê na
zjawiska negatywne, których ród³em jest egoizm7. Dlatego te¿ zaakcento4 Pawe³ VI, Encyklika Ecclesiam suam, nr 8, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html#r0 (23 VI 2011).
5 J. ¯ytowiecki, B³ogos³awieni pokój czyni¹cy. Pokój w nauczaniu Jana Paw³a II, Wroc³aw 2002,
s. 44.
6 Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio, nr 76, Znak 332334 (1982), s. 984.
7 Pawe³ VI, List apostolski Octogesima adveniens, nr 44, Znak 332334 (1982), s. 10111012.
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wa³ wymiar moralny pokoju, uto¿samiaj¹c go ze sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹
w wiecie8.
Kolejn¹ zas³ug¹ papie¿a jest ustanowienie 1 stycznia wiatowym Dniem
Pokoju9 oraz powo³anie do ¿ycia papieskiej komisji Iustitia et pax10.
Warto podkreliæ, ¿e Pawe³ VI w swoim nauczaniu wielokrotnie zwraca³ siê
do w³adz miêdzynarodowych z apelem o utworzenie instytucji ogólnowiatowej,
maj¹cej na celu rozwi¹zywanie bie¿¹cych konfliktów11, wspó³pracê miêdzynarodow¹, gospodarcz¹ i kulturaln¹ oraz wychowanie spo³eczeñstw do pokoju12.
4. Kwestia pokoju w ujęciu Jana Pawła II

Przystêpuj¹c do analizy pojêcia pokoju w wypowiedziach Jana Paw³a II
nale¿y stwierdziæ, ¿e zadanie to przekracza ramy niniejszego artyku³u, st¹d
zostanie tu tylko podkrelony jeden z najistotniejszych aspektów jego koncepcji, jakim jest ujêcie teologiczno-antropologiczne.
Wed³ug Jana Paw³a II pokój jest darem Bo¿ym, który ³¹czy siê cile
z tajemnic¹ stworzenia. Odznaczaj¹ce siê ³adem i harmoni¹ stworzenie, Bóg
podda³ cz³owiekowi, aby zarz¹dza³ nim. Jednoczenie Stworzyciel wypisa³ we
wnêtrzu cz³owieka swoje prawo, aby w relacji z innymi ludmi wyra¿a³ szacunek. Bóg nie jest tylko tym, który poddaje ludzkoci ca³e stworzenie, aby nim
zarz¹dza³a i zarazem rozwija³a je solidarnie na po¿ytek wszystkich ludzi, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji. On jest równie¿ tym, który wpisuje w sumienie
cz³owieka prawa zobowi¹zuj¹ce go do poszanowania na wszelki sposób ¿ycia
i osoby bliniego, stworzonego jak on, na obraz i podobieñstwo Boga13.
Jan Pawe³ II zauwa¿y³, ¿e pojêcie pokoju ³¹czy siê w Pimie w. z ide¹
dobrobytu, harmonii, szczêcia, bezpieczeñstwa, zgody, ocalenia i sprawiedliwoci, jako niezwyk³e dobro, które Bóg Pan Pokoju (2 Tes 3,16) ju¿
udziela i obiecuje daæ w obfitoci14. Pomimo ludzkiej s³aboci i grzechu,
Bóg nie opuszcza cz³owieka, i poród ciemnych godzin dziejów, w tajemniczy sposób, pomaga mu w odzyskaniu utraconego pokoju. Daje mu ko8
9
10
11
12
13

J. ¯ytowiecki, B³ogos³awieni pokój czyni¹cy, s. 45.
Ibidem, s. 43.
Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio, nr 5, Znak 332334 (1982), s. 957.
Pawe³ VI, Przemówienie na forum ONZ, Acta Apostolicae Saedis 65 (1973), s. 675.
Pawe³ VI, Encyklika Populorum progressio, nr 3442, Znak 332334 (1982), s. 968972.
Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój  dar Boga powierzony ludziom, nr 4,
OsRomPol 24 (1981), nr 12, s. 3. Por. J. ¯ytowiecki, B³ogos³awieni pokój czyni¹cy; J. Lewandowski,
Problematyka pokoju w nauczaniu Jana Paw³a II, Teologia i cz³owiek 5 (2005), s. 3344.
14 Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój  dar Boga powierzony ludziom, nr 4,
s. 3.
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nieczne si³y, aby móg³ przezwyciê¿yæ niesprawiedliwe uk³ady, wyzwoliæ siê
z ideologii przemocy15.
Papie¿ zwróci³ uwagê na tajemnicê cz³owieka, a cilej, jego serca.
W ujêciu biblijnym pojêcie to jest najg³êbszym pok³adem osoby ludzkiej, okrelaj¹cym jego stosunek do dobra, do innych, do Boga. Nie chodzi tutaj
o uczuciowoæ, ile raczej o sumienie, o przekonania, sposób mylenia, którym
siê cz³owiek kieruje, jak równie¿ o namiêtnoci, które nim rz¹dz¹16. W tej
perspektywie serce jawi siê jako miejsce, w którym jest obecny pokój lub
wojna. Brak pokoju wynika z wewnêtrznego nieuporz¹dkowania, z nie³adu
sumienia, które okrela dobro lub z³o wed³ug w³asnego wyboru. Przyczyn¹
wewnêtrznego nieuporz¹dkowania mog¹ byæ równie¿ namiêtnoci, które powoduj¹, ¿e ludzie pozwalaj¹ ow³adn¹æ siê poczuciu wy¿szoci rasowej i nienawici do innych, a tak¿e zazdroci, po¿¹daniu cudzej ziemi b¹d innych
dóbr17. Przyczyny nie³adu serca mog¹ byæ natury filozoficzno-spo³ecznej, jak
np. manichejska wizja ludzkoci, czyni¹ca walkê z innymi warunkiem postêpu
b¹d manipulacje natury ideologicznej, które uciekaj¹ siê do przemocy i wojny, zalepiaj¹c jednoczenie ducha cz³owieka18.
Poniewa¿ pokój to nie tylko stan równowagi si³ oraz braku wojen, lecz
stan ludzkiego serca, dlatego warunkiem pokoju jest przemiana serca, czyli
odzyskanie jasnego widzenia i bezstronnoci, wolnoci ducha, poczucia sprawiedliwoci, poszanowania praw cz³owieka, poczucia równoci19. Chodzi
o rzeczywist¹ ocenê, dokonan¹ w prawdzie wobec instytucji, systemów, prowadz¹cych do sytuacji bez wyjcia, uniemo¿liwiaj¹cych dialog, zwiêkszaj¹cych zagro¿enie i niebezpieczeñstwo. W owej krytycznej ocenie, która jest
postaw¹ nawrócenia poszczególnych osób, jak i ca³ych narodów, dopatruje siê
papie¿ podstawowego warunku pokoju. Postawa ta prowadzi do nowego serca,
które winno odznaczaæ siê sprawiedliwoci¹, co implikuje porzucenie egoizmu
oraz wyra¿enie solidarnoci z krajami ubogimi. Kolejn¹ cech¹ nowego serca
jest mi³oæ, która w dialogu miêdzy narodami zak³ada wyrzeczenie siê przemocy, zak³amania, nienawici, uznanie godnoci drugiego cz³owieka20.
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e teologiczno-antropologiczna wizja pokoju Jana Paw³a II zosta³a oparta na pojêciu godnoci osoby ludzkiej i ³¹cz¹cymi siê z ni¹ prawami cz³owieka. Wystêpuj¹c na forum ONZ, papie¿ powie15
16

Ibidem, nr. 5, s. 3.
Jan Pawe³ II, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój rodzi siê z nowego serca, nr 2,
OsRomPol 46 (1983), nr 10, s. 4.
17 Ibidem, s. 2.
18 Ibidem, s. 4.
19 Ibidem.
20 Ibidem, nr 3, s. 4.
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dzia³: Wszelka analiza musi koniecznie wychodziæ z tych samych przes³anek,
¿e mianowicie ka¿dy byt ludzki posiada godnoæ, która niezale¿nie od tego, ¿e
osoba istnieje zawsze w konkretnym kontekcie spo³ecznym i historycznym,
nigdy nie mo¿e byæ umniejszana, okaleczana lub zniszczona, lecz przeciwnie,
powinna byæ chroniona, jeli siê d¹¿y rzeczywicie do umacniania pokoju21.
5. Pokój według Katechizmu Kościoła Katolickiego

W trzeciej czêci Katechizmu Kocio³a Katolickiego, zatytu³owanej ¯ycie
w Chrystusie, w dziale powiêconym dziesiêciu przykazaniom, omówione s¹
m.in. kwestie: obrony pokoju22 oraz unikania wojen (nr 23072317; s. 523525).
Ukazane w kontekcie przykazania nie zabijaj, s¹ wyk³adni¹ do napiêtnowania gniewu i nienawici jako postaw przeciwnych mi³oci (nr 23022303;
s. 522). Jednoczenie zostaje podkrelona godnoæ osoby ludzkiej  Nie da siê
osi¹gn¹æ pokoju bez ochrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myli
miêdzy ludmi, poszanowania godnoci osób i narodów, wytrwa³ego d¹¿enia
do braterstwa (nr 2304; s. 522).
Katechizm wskazuje równie¿ na ród³o pokoju, którym jest Chrystus,
który przez krew przelan¹ na krzy¿u, w sobie zadawszy mieræ wrogoci
(Ef 2,16), pojedna³ On ludzi z Bogiem, a swój Koció³ ustanowi³ sakramentem
jednoci rodzaju ludzkiego i jego zjednoczenia z Bogiem (nr 2305; s. 523).
Jednoczenie w Katechizmie podkrela siê nie tylko powszechny obowi¹zek ka¿dego chrzecijanina do dzia³ania na rzecz unikania konfliktów
(nr 2307; s. 523), lecz równie¿ prawo ka¿dego narodu do obrony z u¿yciem
si³y militarnej; wymienione s¹ równie¿ warunki wykorzystania wspomnianej
si³y (nr 2309; s. 523524).
W Katechizmie odnajdujemy tak¿e odniesienia do problemu gromadzenia
broni, bowiem wycig zbrojeñ nie zapewnia pokoju (nr 2315; s. 524525). Co
wiêcej, nie tylko nie eliminuje przyczyn, ale mo¿e je jeszcze nasiliæ. Wydawanie ogromnych sum na produkcjê ci¹gle nowych rodzajów broni uniemo¿liwia przyjcie z pomoc¹ g³oduj¹cej ludnoci (nr 2315; s. 524525). Wskazuj¹c
na problem produkcji i handlu broni¹, Koció³ potêpi³ dorane, prywatne interesy oraz usprawiedliwianie przedsiêwziêæ, podsycaj¹cych przemoc i konflikty
miêdzy narodami (nr 2316; s. 525).
21 Jan Pawe³ II, Przemówienie do zgromadzenia ogólnego ONZ, Nowy Jork, 2 X 1979, nr 12,
w: Przemówienia i homilie Ojca wiêtego Jana Paw³a II, Kraków 1997, s. 29.
22 Katechizm Kocio³a Katolickiego nr 23022306, Poznañ 1994, s. 522523.
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Nale¿y stwierdziæ, ¿e w Katechizmie kwestia pokoju zosta³a ukazana
w podwójnej perspektywie, z jednej strony akcentowana jest godnoæ osoby
ludzkiej oraz dzie³o Odkupienia dokonane przez Chrystusa, z drugiej za, ukazane jest zasadnicze stanowisko Kocio³a na temat obrony pokoju oraz unikania konfliktów zbrojnych.
6. Współczesne zagrożenia pokoju
według Benedykta XVI

Temat pokoju pojawia siê równie¿ w orêdziach papie¿a Benedykta XVI
na wiatowy Dzieñ Pokoju. Nastêpca w. Piotra przedstawi³ tradycyjn¹ naukê
o pokoju, w której nie sposób nie zauwa¿yæ augustyñskiej idei powszechnej
harmonii wszechwiata. Tajemnica stworzenia jest jednym z uprzywilejowanych punktów odniesienia, która dostarcza papie¿owi kolejnych, nowych argumentów w wyk³adzie chrzecijañskiej nauki o pokoju.
Benedykt XVI zaznaczy³, ¿e chocia¿ pokój jest przede wszystkim darem
Boga, to jednak nie mo¿na go osi¹gn¹æ bez wspó³dzia³ania ludzkiego wysi³ku23. Trwa³y pokój ma swe ród³o w uznaniu, ¿e wiat ostatecznie nie jest
nasz¹ w³asnoci¹, lecz raczej horyzontem, w obrêbie którego jestemy zaproszeni do uczestnictwa w mi³oci Bo¿ej oraz wspó³pracy w kierowaniu wiatem
i histori¹ pod Jego natchnieniem24. Wraz z tajemnic¹ Wcielenia pokój nabiera
wymiaru osobowego. Prawdziwym pokojem jest Chrystus, który poprzez swoj¹ mêkê i krzy¿ odniós³ zwyciêstwo, postawi³ tamê przemocy, a wszystkich
ludzi zjednoczy³ w swoim pokoju25.
A. Pokój a godność osoby ludzkiej

W orêdziu na 1 stycznia 2007 r. Benedykt XVI zwróci³ uwagê na cis³¹
zale¿noæ pomiêdzy pokojem a godnoci¹ osoby ludzkiej26. Komentuj¹c tekst
Rdz 1,26, zauwa¿y³, ¿e cz³owiek, stworzony na obraz Bo¿y, ma osobow¹ godnoæ. Zosta³ powo³any do odpowiedzi wyra¿onej w postaci wiary i mi³oci.
23 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania ze zwierzchnikami religijnymi Galilei. Pokój jest darem Boga i dzie³em cz³owieka, OsRomPol 315 (2009), nr 78, s. 41.
24 Ibidem.
25 Benedykt XVI, Przemówienie w kociele parafialnym w Rhemes-Saint-Georges, OsRomPol
286 (2006), nr 910, s. 2728.
26 Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Osoba ludzka sercem pokoju, 1 I 2007,
OsRomPol 290 (2007), nr 2, s. 47.
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Dlatego papie¿, nawi¹zuj¹c do nauki swojego poprzednika stwierdzi³, ¿e równie¿ pokój jest darem Bo¿ym oraz zadaniem: nie ¿yjemy w wiecie irracjonalnym i pozbawionym sensu, ale istnieje w nim moralna logika, która rozjania
ludzk¹ egzystencjê i umo¿liwia dialog miêdzy ludmi i narodami27. Chodzi
o zbiór regu³ postêpowania indywidualnego i wzajemnych odniesieñ osób,
opartych na zasadach sprawiedliwoci i solidarnoci, który jest wypisany
w sumieniach, w których odzwierciedla siê m¹dry zamys³ Boga28. W tej
perspektywie normy prawa naturalnego nie nale¿y uwa¿aæ za dyrektywy narzucone z zewn¹trz i wymierzone w wolnoæ cz³owieka. Uznanie prawa naturalnego stanowi podstawê do dialogu miêdzy wyznawcami ró¿nych religii,
staj¹c siê tym samym przes³ank¹ do zaistnienia prawdziwego pokoju29.
Ojciec wiêty, akcentuj¹c godnoæ osoby ludzkiej, podkreli³ wynikaj¹ce
st¹d prawa do ¿ycia i do wolnoci religijnej. Cz³owiek, bêd¹c obrazem Boga-Stworzyciela, nie mo¿e dysponowaæ drug¹ osob¹ wed³ug w³asnego upodobania. Oznacza to, ¿e w³adza nie mo¿e naruszaæ praw innych osób i ich godnoci,
poniewa¿ pokój jest budowany na poszanowaniu praw wszystkich ludzi,
w tym prawa do ¿ycia i wolnoci religijnej. Jednoczenie, aby zachowaæ pokój,
nale¿y ustaliæ jasne granice miêdzy tym, czym mo¿na, a tym, czym nie mo¿na
dysponowaæ: w ten sposób uniknie siê niedopuszczalnych ingerencji w dziedzictwo wartoci, w³aciwych cz³owiekowi30.
Papie¿ zwróci³ równie¿ uwagê na zagro¿enie dla pokoju, wynikaj¹ce
z nierównego dostêpu do podstawowych dóbr, takich jak woda, mieszkanie czy
po¿ywienie oraz wynikaj¹ce z nierównoci pomiêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹
w egzekwowaniu fundamentalnych praw ludzkich. Uznanie zasadniczej równoci ludzi, wynikaj¹cej ze wspólnej im transcendentnej godnoci, stanowi
kolejny wa¿ny element budowania pokoju31.
W zakoñczeniu swojego wyst¹pienia, papie¿ zwróci³ uwagê na zagro¿enia, wynikaj¹ce z redukcjonistycznych wizji cz³owieka. Tylko wtedy, kiedy
prawa cz³owieka bêd¹ zakorzenione w obiektywnych wymogach natury, danej
mu przez Stwórcê, bêdzie mo¿na wykazaæ s³usznoæ przyznawanych mu praw,
bez obawy, ¿e zostan¹ zanegowane32.

27
28
29
30
31
32

Ibidem, nr 3, s. 4.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, nr 4, s. 5.
Ibidem, nr 6, s. 5.
Ibidem, nr 1112, s. 67.
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B. Pokój a prawda

W kolejnym orêdziu na wiatowy Dzieñ Pokoju, Ojciec wiêty zwróci³
uwagê na cis³¹ zale¿noæ pomiêdzy prawd¹ a pokojem33. Odwo³uj¹c siê do
tajemnicy stworzenia, stwierdzi³, ¿e pokój jest owocem porz¹dku ustanowionego przez Boga na ziemi. St¹d jako rezultat porz¹dku, który zosta³ ustanowiony przez Boga, pokój ma w sobie wewnêtrzn¹ i niepokonan¹ prawdê. Pokój
to owoc porz¹dku zaszczepionego spo³eczeñstwu ludzkiemu przez jego Boskiego Za³o¿yciela34. Dlatego te¿ cz³owiek, który pozwala, aby owieci³
go blask prawdy, niejako naturalnie wchodzi na drogê pokoju35. Jednoczenie pokój jest darem Bo¿ym, który wymaga od cz³owieka odpowiedzialnoci36.
Papie¿ Benedykt wskaza³ na dwa zagro¿enia pokoju, jakimi s¹ nihilizm
oraz religijny fundamentalizm. Obie postawy w b³êdny sposób odwo³uj¹ siê do
prawdy37. O ile nihilici zaprzeczaj¹ istnieniu jakiejkolwiek prawdy, o tyle
fundamentalici roszcz¹ sobie prawo do narzucania jej si³¹. Postawy te ³¹czy
pogarda wobec cz³owieka i jego ¿ycia. W zagro¿eniach tych dostrzec mo¿na
b³êdnie budowany obraz Boga: nihilizm neguje istnienie i opatrznociow¹ rolê
Boga w historii, natomiast fundamentalizm zniekszta³ca mi³osierne oblicze
Boga, zastêpuj¹c Go bo¿kami stworzonymi wed³ug w³asnego wzoru. W tym
kontekcie, uznanie pe³nej prawdy o Bogu jawi siê jako pierwszy i konieczny
warunek utrwalania prawdy o pokoju38.
C. Pokój a ubóstwo

Kolejnym czynnikiem sprzyjaj¹cym konfliktom jest ubóstwo39. Papie¿
podkreli³, ¿e dotyka ono nie tylko pewnych grup spo³ecznych, lecz tak¿e
rozci¹ga siê na ca³e narody. Wynika ono z braku szacunku wobec transcendentnej godnoci cz³owieka40. Konsekwencj¹ takiej postawy jest m.in. brak
szacunku dla godnoci kobiety, odmawianie ma³¿onkom prawa do decydowa33 Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Pokój w prawdzie, 1 I 2006, OsRomPol
280 (2006), nr 2, s. 4.
34 Ibidem, nr 3, s. 4.
35 Ibidem.
36 Ibidem, nr 4, s. 4.
37 Ibidem, nr 10, s. 6.
38 Ibidem, nr 11, s. 6.
39 Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Zwalczanie ubóstwa drog¹ do pokoju, nr 1,
OsRomPol 309 (2009), nr 3, s. 3.
40 Ibidem, nr 2, s. 3.
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nia o liczbie potomstwa41, trudnoci w dostêpie cz³owieka do po¿ywienia oraz
towarzysz¹cym temu zjawiskom spekulacyjnym42.
Ojciec wiêty zauwa¿y³, ¿e ubóstwo musi byæ rozwi¹zywane kompleksowo, zarówno na p³aszczynie gospodarczej, ekonomicznej, jak i prawnej. Zaapelowa³, aby wszystkie kraje mia³y takie same mo¿liwoci dostêpu do wiatowego rynku, bez ich marginalizowania43. Walka z ubóstwem domaga siê równie¿ utworzenia nowych instytucji oraz skutecznych ram prawnych, wspieraj¹cych tê walkê44.
D. Pokój a wolność religijna

Kolejnym powa¿nym zagro¿eniem dla pokoju jest brak wolnoci religijnej. Benedykt XVI zauwa¿y³, ¿e w niektórych regionach wiata nie jest mo¿liwe swobodne wyznawanie i wyra¿anie w³asnej religii bez nara¿ania siê na
ryzyko utraty ¿ycia i osobistej wolnoci. Z kolei w innych regionach wystêpuj¹
bardziej [...] wyrafinowane formy uprzedzeñ i oporu wzglêdem wierz¹cych
i symboli religijnych. Jak podkreli³ Ojciec wiêty, w chwili obecnej chrzecijanie s¹ grup¹ religijn¹, która cierpi najwiêcej przeladowañ z powodu swojej
wiary. Wielu z nich na co dzieñ spotyka siê ze zniewagami i czêsto ¿yje w lêku
z powodu tego, ¿e poszukuj¹ prawdy, wierz¹ w Jezusa Chrystusa i szczerze
apeluj¹ o uznanie wolnoci religijnej45.
Papie¿ przypomnia³ cis³¹ wiê prawa do wolnoci religijnej z godnoci¹
osoby ludzkiej. Godnoæ ta opiera siê na transcendentnej naturze cz³owieka,
stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e. Je¿eli osoba ludzka nie otwiera
siê na transcendencjê, natomiast skupia siê na samym sobie, nie potrafi znaleæ
odpowiedzi na pytania o sens ¿ycia ani zdobyæ trwa³ych wartoci i zasad
etycznych46.
Transcendentn¹ godnoæ osoby, pojmowanej jako zdolnoæ do wychodzenia poza granice w³asnej materialnoci i szukania prawdy, nale¿y uznaæ za
dobro powszechne, niezbêdne do budowania spo³eczeñstwa, maj¹cego na celu
realizacjê i pe³niê cz³owieka47. Odmawianie czy arbitralne ograniczanie wolnoci religijnej jest równoznaczne z kultywowaniem zawê¿onej wizji osoby
41
42
43
44
45

Ibidem, nr 3, s. 34.
Ibidem, nr 7, s. 5.
Ibidem, nr 9, s. 6.
Ibidem, nr 11, s. 67.
Benedykt XVI, Orêdzie na wiatowy Dzieñ Pokoju: Wolnoæ religijna drog¹ do pokoju, nr 1,
OsRomPol 329 (2011), nr 1, s. 4.
46 Ibidem, nr 2, s. 5.
47 Ibidem.
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ludzkiej, a w konsekwencji z tworzeniem spo³eczeñstwa niesprawiedliwego, co
uniemo¿liwia zaprowadzenie autentycznego i trwa³ego pokoju w ca³ej rodzinie
ludzkiej48.
Wolnoæ religijna  jak ka¿da wolnoæ  bierze pocz¹tek w sferze osobistej, lecz urzeczywistnia siê w relacji z innymi. Dlatego te¿ wolnoæ bez
relacji nie jest wolnoci¹ pe³n¹49.
Wolnoci religijnej, a tym samym pokojowi, przeciwstawiaj¹ siê fundamentalistyczna i laicka wizja cz³owieka. Jedna i druga absolutyzuj¹ zawê¿on¹
i niepe³n¹ definicjê osoby ludzkiej, sprzyjaj¹c ró¿nym formom integralizmu
religijnego b¹d te¿ racjonalizmu. Dlatego te¿ spo³eczeñstwo, które chce narzuciæ religiê czy, przeciwnie, odrzuciæ j¹ drog¹ przemocy, jest niesprawiedliwe wobec cz³owieka i Boga, ale tak¿e wzglêdem samego siebie. Bóg wzywa
do siebie ludzkoæ przez zamys³ mi³oci, który obejmuj¹c ca³¹ osobê w jej
wymiarze naturalnym i duchowym, wymaga, by nañ odpowiedzieæ w sposób
wolny i odpowiedzialny, ca³ym sercem i ca³ym swoim jestestwem, indywidualnie i wspólnotowo50.
Ojciec wiêty zauwa¿y³, ¿e religie w zglobalizowanym wiecie mog¹ byæ
wa¿nym elementem jednoci i pokoju. Jednak¿e ich wyznawcy, kieruj¹cy siê
swymi przekonaniami religijnymi i racjonalnie poszukuj¹cy wspólnego dobra,
winni w sposób odpowiedzialny pe³niæ swoj¹ misjê. W rozmaitych kulturach
religijnych odrzuciæ trzeba to wszystko, co godzi w godnoæ mê¿czyzny
i kobiety, natomiast utrwalaæ to, co pozytywnie wp³ywa na wspó³¿ycie obywatelskie51.
Benedykt XVI, przeciwstawiaj¹c siê redukcjonistycznym definicjom
cz³owieka, eliminuj¹cym jego wymiar transcendentny, zauwa¿y³, ¿e wiat potrzebuje Boga, poniewa¿ potrzebuje uniwersalnych i wspólnie podzielanych
wartoci etycznych i duchowych. Religia mo¿e wnieæ cenny wk³ad w ich
poszukiwanie, a w konsekwencji w budowanie ³adu spo³ecznego na poziomie
narodowym i miêdzynarodowym52. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny, nie
jest wy³¹cznie owocem dominacji zbrojnej b¹d ekonomicznej, lecz jest rezultatem procesu oczyszczenia i uszlachetnienia wymiarów kulturalnego, moralnego i duchowego ka¿dego cz³owieka i narodu, w którym godnoæ cz³owieka
jest w pe³ni szanowana53.
48
49
50
51
52
53

Ibidem, nr 1, s. 4.
Ibidem, nr 6, s. 7.
Ibidem, nr 8, s. 7.
Ibidem, nr 10, s. 8.
Ibidem, nr 15, s. 10.
Ibidem.
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Zakończenie

Analiza wypowiedzi Nauczycielskiego Urzêdu Kocio³a pozwoli³a zauwa¿yæ nie tylko wzrost zainteresowania kwesti¹ pokoju, ale równie¿ znacz¹cy rozwój refleksji teologicznej na ten temat. Chrzecijañska definicja pokoju
zarysowana przez Jana XXIII nie ogranicza siê jedynie do stanu braku konfliktów militarnych, lecz wyp³ywa z tajemnicy stworzenia oraz p³yn¹cego z niej
porz¹dku wszechwiata, który ma swoje ród³o w Bogu. Papie¿ Pawe³ VI
upatrywa³ podstaw pokoju w ³adzie spo³ecznym. Elementem scalaj¹cym ów
³ad, porz¹dek by³o dobro wspólne, którego celem jest godnoæ osoby ludzkiej.
Jan Pawe³ II w refleksji na temat pokoju zwróci³ uwagê na tajemnicê
cz³owieka. Wskaza³ na jego serce jako na specyficzne miejsce panowania pokoju
lub wojny. Podkreli³, ¿e pokój, bêd¹c darem Bo¿ym dla cz³owieka, jest równie¿
powierzonym jemu zadaniem, za które ponosi on pe³n¹ odpowiedzialnoæ.
Papie¿ Benedykt XVI zaakcentowa³ wspó³czesne zagro¿enia dla pokoju
na wiecie. Przeprowadzi³ nie tylko dok³adn¹ analizê negatywnych zjawisk
(ubóstwo, kryzys ekologiczny, wolnoæ religijna), lecz równie¿ wskaza³ drogi
ich rozwi¹zania, które mog¹ przyczyniæ siê do budowania pokoju.
W omawianych w artykule przed³o¿eniach odnosz¹cych siê do kwestii,
jak¹ jest pokój na wiecie, odnajdujemy pog³êbion¹ refleksjê: od pokoju jako
daru Bo¿ego do pokoju jako zadania, za które cz³owiek jest odpowiedzialny;
od statycznej definicji pokoju po definicjê dynamiczn¹; od pokoju, który nale¿y budowaæ do pokoju, który staje siê. Dla jego zachowania pañstwa oraz
miêdzynarodowe instytucje winny d¹¿yæ do rozwi¹zywania problemów, negatywnych zjawisk, które sprawiaj¹, ¿e wielu ludzi nie mo¿e siê cieszyæ w pe³ni
pokojem.

THE CONCEPT OF PEACE IN CONTEMPORARY DOCUMENTS
OF THE MAGISTERIUM ECCLESIAE
(SUMMARY)

The article deals with the notion of peace in contemporary documents of the Magisterium
Ecclesiae. The analysis shows a significant development of theological reflection on the subject.
John XXIII didnt limit the Christian definition of peace to a lack of armed conflicts, but issues it
from the mystery of creation. Paul VI ascribed the foundations of peace to social order (common
good). John Paul II draws attention to the mystery of man (human heart as the place of peace) and
presents peace as Gods gift. Benedict XVI underscores contemporary threats to peace in the world
(poverty, ecologic crisis, religious freedom) and indicates ways of resolving those problems. The
presented panorama of statements reveals a deepening of reflection on the subject of peace: from
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peace as Gods gift to peace as a task for which man is responsible; from a static definition of
peace to its dynamic one. The very important task have the international institutions, too. They
should resolve problems that prevent many people from fully enjoying peace.

DAS KONZEPT DES FRIEDENS IN DER ZEITGENÖSSISCHEN
DOKUMENTEN DES LEHRAMTES DER KIRCHE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im vorliegenden Artikel wird der Begriff des Friedens in den neue Dokumenten des Magisterium Ecclesiae besprochen. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen die Entwicklung der
theologischen Reflexionen über dieses Thema. Johannes XXIII. beschränkt nicht die christliche
Definition des Friedens nur auf das Fehlen militärischer Konflikte, aber weist auf das Geheimnis
der Schöpfung hin. Paul VI. sah die Quellen des Friedens in der gesellschaftlichen Ordnung (das
gemeinsame Wohl). Johannes Paul II. unterstreicht das Geheimnis des Menschen (das menschliche
Herz als Sitz des Friedens). Er betont, dass der Frieden ein Geschenk Gottes ist. Benedikt XVI.
betont die Bedrohungen des Friedens in der modernen Welt (Armut, ökologische Krise, Freiheit
der Religionen) und zeigt die Wege zur Lösung dieser Probleme. Das Spektrum von den Aussagen
zeigt die Vertiefung der theologischen Reflexionen: vom Frieden als Geschenk Gottes zu einer
Aufgabe des Menschen; von einer statischen zu einer dynamischen Definition des Friedens. Sehr
wichtige Rolle haben auch die internationalen Institutionen, die den Frieden aufbewahren sollen.
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P³odnoæ jest niezbywaln¹ cech¹ osoby ludzkiej, fundamentaln¹ funkcj¹
p³ciowoci, cech¹ dojrza³oci i elementem nale¿¹cym do istoty ¿ycia. P³odnoæ,
jako cecha mi³oci ma³¿eñskiej, zakrela obszar wielu wspólnych dokonañ
pary ludzkiej. W znaczeniu biologicznym oznacza mo¿liwoæ poczêcia i zrodzenia potomstwa. Uwarunkowana jest anatomi¹ i fizjologi¹ uk³adu p³ciowego
mê¿czyzny i kobiety, w tym osi¹gniêt¹ zdolnoci¹ wytwarzania przez gonady
komórek rozrodczych, a tak¿e czynnikami wewnêtrznymi obu organizmów
wp³ywaj¹cymi na zap³odnienie, zagnie¿d¿enie oraz donoszenie i urodzenie
dziecka. Procesy ¿yciowe s¹ wiêc m¹drze regulowane przez sam¹ naturê w jej
rytmie biologicznym1.
W tajemnicy rodz¹cego siê ¿ycia trzeba jednak widzieæ to wszystko, co
wykracza poza czysty fakt biologiczny. Poci¹ga to za sob¹ konsekwencje równie¿ na p³aszczynie etyczno-moralnej: nie mo¿na traktowaæ tego, co dotyczy
powstawania ¿ycia ludzkiego, tak jakby chodzi³o tylko o czysty fakt biologiczny,
1

Por. A. Dmowska, Ocena wp³ywu sytuacji spo³eczno-demograficznej ma³¿eñstwa na wybór
metod i rodków regulacji poczêæ, ¯ycie i p³odnoæ 2 (2008), s. 97.
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który mo¿na poddawaæ manipulacjom. Na tym podstawowym fundamencie
antropologicznym i moralnym opiera siê nauczanie Kocio³a o odpowiedzialnym rodzicielstwie, które w etyce ma³¿eñskiej oznacza wiadome podjêcie
kierowania p³odnoci¹. Znajomoæ cielesnoci i rytmów p³odnoci nale¿y
uznaæ za warunek konieczny odpowiedzialnego rodzicielstwa. Z tego wynika,
¿e odpowiedzialne rodzicielstwo to wa¿ny problem dla ka¿dego ma³¿eñstwa
i w³aciwe rozwi¹zanie w tym wzglêdzie mo¿na znaleæ w wyniku poznania
samej natury. A poznaniu temu s³u¿¹ z pewnoci¹ metody naturalne, oparte na
naturalnym przebiegu rytmu p³odnoci, akceptowane i zalecane przez Koció³.
Wokó³ naturalnych metod planowania rodziny wyros³o przez ostatnie lata wiele mitów. Najczêciej kojarzone s¹ one z tzw. kalendarzykiem, który polega na
wyliczaniu statystycznie mo¿liwych dni p³odnych i niep³odnych i jako taki cechuje siê niezwykle ma³¹ skutecznoci¹. Co wiêcej, przypomina raczej ruletkê
ni¿ metodê wiadomego gospodarowania swoj¹ p³odnoci¹. Tymczasem trzeba
stwierdziæ, ¿e obecnie dziêki intensywnie prowadzonym pracom badawczym,
uda³o siê znacznie udoskonaliæ naturalne metody rozpoznawania p³odnoci.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie naturalnych metod planowania
rodziny w aspekcie moralnym jako alternatywy do innych metod i rodków
szeroko rozpowszechnionych w dzisiejszym wiecie, a które s¹ zagro¿eniem
dla ¿ycia ludzkiego, wiêzi ma³¿eñsko-rodzinnej i godnoci cz³owieka. Mimo
wielu opracowañ, które podejmuj¹ to zagadnienie kwestia przekazywania ¿ycia w zgodzie z natur¹ pozostaje ci¹gle tematem niewyczerpanym i otwartym.
Obserwuj¹c wspó³czesn¹ rzeczywistoæ, mo¿na zauwa¿yæ aktualnoæ i potrzebê ukazania rangi ma³¿eñstwa jako drogi realizacji powo³ania do przekazywania ¿ycia w zgodzie z natur¹. W tej dziedzinie niezwykle wa¿nym zadaniem
jest te¿ ci¹g³e uwiadamianie potrzeby kierowania siê w ¿yciu nauk¹ moraln¹
Kocio³a. Cz³owiek bowiem  jak uczy³ papie¿ Pawe³ VI  nie zdo³a osi¹gn¹æ
prawdziwego szczêcia, do którego têskni ca³¹ sw¹ istot¹, inaczej, jak zachowuj¹c prawa wszczepione w jego naturê przez najwy¿szego Boga. Do tych
praw powinien odnosiæ siê w duchu m¹droci i mi³oci2.
1. Pojęcie i zarys historyczny naturalnego planowania rodziny

wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje nastêpuj¹c¹ definicjê naturalnych metod planowania rodziny: S¹ to takie metody planowania lub unikania ci¹¿y, które polegaj¹ na obserwacji objawów i oznak wiadcz¹cych
o fazie p³odnoci lub niep³odnoci w cyklu miesi¹czkowym, bez podejmowa2

Pawe³ VI, Encyklika Humanae vitae, nr 31, Watykan 1968.
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nia wspó³¿ycia w okresie p³odnym, jeli ci¹¿a nie jest planowana3. Naturalne
planowanie rodziny ma równie¿ inn¹ nazwê: naturalne metody rozpoznawania
p³odnoci4. Mo¿na stosowaæ je zamiennie, choæ bardziej trafn¹ nazw¹ jest
 metody rozpoznawania p³odnoci, poniewa¿ wyra¿enie planowanie rodziny u¿ywane jest równie¿ przez organizacje, które dopuszczaj¹ stosowanie
antykoncepcji, a nawet aborcjê.
Metody naturalnego planowania rodziny by³y dobrze znane ju¿ w staro¿ytnym Egipcie, Indiach i w Izraelu. Ju¿ ponad dwa tysi¹ce lat temu przed
narodzeniem Chrystusa ogólnie przyjmowano, ¿e pierwsze 1215 dni cyklu
menstruacyjnego to dni p³odne, ale wierzono ¿e najwiêksza p³odnoæ przypada
na okres od 12 do 15 dnia cyklu. Liczne potomstwo traktowano wówczas jako
znak b³ogos³awieñstwa Jahwe.
Antonie van Leeuwenhoek, uczony holenderski z Delft, opisa³ w 1677 r.
mêskie plemniki5 . Komórka jajowa odkryta zosta³o dopiero w 1826 r. przez
uczonego Karla Ernesta von Baer, pochodzenia niemieckiego6. Te dwa odkrycia pozwoli³y zrozumieæ proces zap³adniania, jednak nie wiedziano jeszcze nic
o okresach p³odnoci i niep³odnoci. Theodor van de Velde, holenderski ginekolog, odkry³ i po raz pierwszy zapisa³ w 1905 r. dwufazowy przebieg temperatury w kobiecym cyklu, natomiast w 1927 r. podejrzewa³, ¿e ma on zwi¹zek
z jajeczkowaniem czy rozwojem cia³ka ¿ó³tego7.
Do koñca XIX w. nie istnia³a potrzeba ograniczania liczebnoci dzieci
w rodzinie. Wysoka miertelnoæ oko³oporodowa, choroby zakane, czêste
wojny rozwi¹zywa³y problemy demograficzne. D³ugie karmienie piersi¹ redukowa³o p³odnoæ kobiety. Koniec XIX w. przyniós³ ogromne zmiany cywilizacyjne. Rewolucja przemys³owa poci¹gnê³a za sob¹ pracê zawodow¹ kobiet,
a zatem ograniczenie karmienia naturalnego. Rozwój medycyny doprowadzi³
do zmniejszenia umieralnoci dzieci. Sytuacja ta stworzy³a potrzebê poszukiwania metod planowania rodziny.
Odkrycie, którego dokonali Ogino i Knauss w latach 19291930, pozwoli³o
na opracowanie metody zwanej obliczeniow¹, czyli tzw. kalendarzyka ma³¿eñskiego, który dzi jest ju¿ metod¹ przestarza³¹. Na podstawie tych teorii Nicolaus
Smulders, neurolog holenderski, opracowa³ metodê okresowej wstrzemiêliwoci i opisa³ j¹ w ksi¹¿eczce wydanej w 1930 r. Nazwano j¹ metod¹ Ogino3
4
5

Cyt. za: W. Fija³kowski, Ekologia rodziny. Ekologiczna Odnowa Prokreacji, Kraków 2001, s. 27.
Ibidem, s. 31.
Por. H.M. Hart, 100 postaci, które mia³y najwiêkszy wp³yw na dzieje ludzkoci, prze³. P. Amsterdamski, Warszawa 1995, s. 281282.
6 Por. J. Zon, has³o: Baer, Karl Ernst von, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000,
s. 461463.
7 Por. E. Wójcik, Historia Naturalnego Planowania Rodziny, Zeszyty Naukowe INER 1 (2002), s. 57.

166

Ks. Marek Kluz
Nauki o rodzinie

-Knausa lub kalendarzykiem ma³¿eñskim. By³a to pierwsza naukowa metoda
wyznaczania fazy p³odnoci kobiety8.
Znajomoæ badañ Theodora van de Velde pozwoli³a holenderskiemu lekarzowi  po³o¿nikowi wydaæ ksi¹¿kê na temat metody termicznej. By³ to Jan
Gerhard Hendrik Holt. Dziêki niemu znana jest regu³a trzech wy¿szych temperatur po szeciu ni¿szych. W 1954 r. Gerhard Karl Döring wyda³ ksi¹¿kê
o oznaczeniu dni p³odnych i niep³odnych w cyklu kobiety, za pomoc¹ pomiaru
temperatury cia³a. Dziêki niemu jest znana tzw. regu³a Döringa9.
Dalszym postêpowaniem w wyznaczaniu okresów p³odnych by³y przeprowadzone w latach szeædziesi¹tych w Australii badania ma³¿eñstwa Billingsów, którzy po raz pierwszy zastosowali obserwacje luzu do oceny p³odnoci.
John Billings, prof. neurologii w Melbourne zacz¹³ zajmowaæ siê naturalnym
planowaniem rodziny, kiedy dyrektor Instytutu Rodzin w Australii O. Catarinich zwróci³ siê do niego z pytaniem, dlaczego metoda Ogino-Knausa jest tak
zawodna10. Prof. John Billings pocz¹tkowo ³¹czy³ obserwacje luzu szyjkowego i temperatury, ale wkrótce zdecydowa³ siê tylko na obserwacjê luzu.
Dziêki wspó³pracy wielu kobiet wyda³ w 1971 r. swój pierwszy atlas na temat
metody owulacyjnej, zwanej metod¹ Billingsa11.
W 1952 r. prof. Josef Rötzer z Austrii zaj¹³ siê metod¹ termiczn¹, ale gdy
jego ¿ona poinformowa³a go o zaobserwowanej u siebie wydzielinie luzowej
 po³¹czy³ obserwacjê przebiegu temperatury i luzu. On jako pierwszy opracowa³ metodê objawowo-termiczn¹12.
Kolejne badania doprowadzi³y do opracowania metod, w których obserwuje siê jednoczenie kilka objawów p³odnoci. W latach szeædziesi¹tych
minionego stulecia dr Edward Keefe zauwa¿y³ zmiennoæ zachowania siê szyjki macicy w ró¿nych fazach cyklu miesi¹czkowego, od tego czasu samobadanie tego narz¹du jest zalecane przez nauczycieli naturalnych metod planowania
rodziny zw³aszcza, gdy zaburzony zosta³ obraz luzu czy temperatury13.
Naturalnym planowaniem rodziny zainteresowa³a siê wiatowa Organizacja Zdrowia, która podjê³a miêdzynarodowe badania dotycz¹ce skutecznoci
tych metod. W 1967 r. sporz¹dzi³a raport, w którym potwierdzi³a ich skutecznoæ. W piêciu punktach wiata przebadano 869 kobiet p³odnych i ró¿ni¹cych siê
8
9
10

Por. W. Fija³kowski, Biologiczny rytm p³odnoci a regulacja urodzeñ, Warszawa 1978, s. 139141.
Por. E. Wójcik, Historia Naturalnego Planowania Rodziny, s. 58.
M. Lisiecka-Berkan, Metody Naturalnego Planowania Poczêæ, w: W. Fija³kowski (red.), Mi³oæ, prokreacja, odpowiedzialnoæ, Warszawa 1987, s. 91.
11 Por. ibidem, s. 8998.
12 Por. E. Wójcik, Historia Naturalnego Planowania Rodziny, s. 58.
13 Por. E. lizieñ-Kuczapska Podstawy naukowe naturalnego planowania rodziny, w: U. Dudziak, A. Deluga (red.), Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia, Szczecinek 2006, s. 62.
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znacznie miêdzy sob¹ pod wzglêdem kultury, wykszta³cenia, i t³a ekonomicznego. Okaza³o siê, ¿e bez wzglêdu na poziom kultury i wykszta³cenia 93%
tych kobiet zidentyfikowa³o u siebie mo¿liwy do interpretacji objaw luzu
w okresie owulacji. Szczegó³owe analizy tych badañ wykaza³y potencjaln¹
efektywnoæ obserwacji objawów luzu w kontekcie planowania rodziny.
Prawdopodobieñstwo zajcia w ci¹¿ê podczas wspó³¿ycia podejmowanego
poza faz¹ p³odnoci, wynosi³o 0,004. W 1967 r. wiatowa Organizacja Zdrowia wyda³a raport potwierdzaj¹cy skutecznoæ metod naturalnych14.
Pierwsze mo¿liwoci naturalnego planowania poczêcia dziecka w Polsce
pojawi³y siê w drugiej po³owie lat trzydziestych XX w. Okres drugiej wojny
wiatowej pozbawi³ Polskê mo¿liwoci korzystania z postêpów wiedzy w zakresie naturalnego planowana rodziny. Dopiero w latach piêædziesi¹tych dotar³y do kraju pierwsze doniesienia i informacje na temat metody termicznej.
Jednak¿e panuj¹cy system komunistyczny nie zezwala³ na propagowanie nauki
naturalnego planowania rodziny. W programie studiów podyplomowych szkoleñ pracowników medycznych nie by³o tematu rodziny, jej zdrowia psychicznego i naturalnego planowania. Wszystkie wiadomoci o naturalnym planowaniu rodziny negowano, informuj¹c o rzekomym braku podstaw naukowych.
Wraz z obaleniem systemu totalitarnego w Polsce, upowszechnienie naturalnego planowania rodziny zosta³o uwolnione z ograniczeñ policyjno-administracyjnych. Zaanga¿owanie i praca wielu osób, m.in. Teresy Kramarek, Teresy
Strzembosz, El¿biety Wójcik, jak i prof. dr. med. W³odzimierza Fija³kowskiego, przyczynia³y siê do upowszechniania naturalnego planowania rodziny.
Obecnie swobodnie rozwija siê poradnictwo rodzinne przykocielne oraz powsta³o Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
Szybko zaczê³y powstawaæ coraz to nowe stowarzyszenia, upowszechniaj¹ce
metody naturalnego planowania rodziny15.
Obecnie od 1996 r. dzia³a Europejski Instytut Edukacji Rodzinnej, który
organizuje w ka¿dym roku konferencjê na temat naturalnego planowania rodziny. Tworz¹ go te¿ dwa stowarzyszenia polskie: Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wed³ug metody Rötzera oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Naturalnego Planowania Rodziny16.
Dzi mo¿na ju¿ wymieniæ kilka metod, natomiast ma³¿onkowie maj¹
mo¿liwoæ wyboru metody najbardziej dla nich odpowiedniej. S¹ to:
14 Por. A. Deluga, Metody planowania rodziny oparte na samoobserwacji objawów p³odnoci
 prezentacja badañ cyklu miesi¹czkowego, w: U. Dudziak, A. Deluga (red.), Naturalne Planowanie
Rodziny. Wybrane zagadnienia, s. 72.
15 Por. E. Wójcik, Historia Naturalnego Planowania Rodziny, s. 60.
16 Ibidem, s. 61.
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l. Metody jednoobjawowe:
 termiczna cis³a. Pierwszym autorem pomiarów by³ ginekolog holenderski
Theodor van de Velde, który w 1905 r. odkry³ dwufazowy przebieg temperatury w cyklu kobiecym, a w 1927 r. przypuszcza³, i¿ ma to zwi¹zek
z owulacj¹ i cia³kiem ¿ó³tym. Metodê tê nazwano termiczn¹, gdy¿ polega
ona na obserwacji jednego objawu, czyli podstawowej ciep³oty cia³a. Temperaturê mierzy siê rano, po przebudzeniu, w jednym, sta³ym, wybranym
z trzech miejscu (oralnie, rektalnie, waginalnie). Tego typu obserwacje pozwalaj¹ okreliæ jedynie koniec okresu p³odnoci. Niep³odnoæ poowulacyjna rozpoczyna siê czwartego dnia wzrostu temperatury;
 metoda Johna Billingsa z Austrii. Fazê p³odnoci rozpoczyna pojawienie siê
luzu lub jego odczucia. Kobieta prowadzi obserwacje przez ca³y dzieñ,
a wieczorem nanosi ich wynik na kartê. Koniec p³odnoci wyznacza trzeci
dzieñ po zaniku luzu. Niep³odnoæ poowulacyjna rozpoczyna siê w dniu
czwartym.
2. Metody wieloobjawowe:
 termiczna poszerzona  polega na wyliczeniach, które pozwalaj¹ okreliæ
koniec fazy niep³odnoci przedowulacyjnej. Od najkrótszej fazy ni¿szej
temperatury sporód ostatnich 612 cykli, odejmuje siê 6 dni b¹d od najkrótszego cyklu w roku  19 dni.
 metody objawowo-termiczne w modyfikacji: polskiej  Teresy Kramarek,
rozpowszechniane w Katolickich Poradniach ¯ycia Rodzinnego; austriackiej
 Josefa Rötzera, szerzone w Polsce przez nauczycieli Instytutu Naturalnego
Planowania Rodziny (INER); amerykañskiej  Johna i Sheila Kippleyów,
przekazywane przez Ligê Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu; niemiecka  metoda
sympto-termiczna, zwana te¿ niemieck¹ metod¹ podwójnej kontroli. Wystêpuje niewielka ró¿nica pomiêdzy polsk¹, austriack¹ i amerykañsk¹ metod¹.
Wszystkie bazuj¹ na obserwacji luzu i pomiarze temperatury, do³¹czaj¹c
jeszcze dodatkowe objawy, np. zmiany w szyjce macicy;
 metoda wielowskanikowa podwójnego sprawdzenia Mulitiple  Index,
zwana równie¿ angielsk¹, opracowana w Birmingham, rozpowszechniana
przez Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
Zapoznanie siê z powy¿szymi metodami pozwala ma³¿eñstwom wiadomie wybraæ metodê, która najbardziej bêdzie im odpowiadaæ, która spe³ni ich
oczekiwania17.
17 Por. A. Kokoszka, Moralnoæ ¿ycia ma³¿eñskiego. Sakramentologia moralna, cz. III, Tarnów
1996, s. 168175. Tak¿e: U. Dudziak, Wartoæ naturalnego planowania rodziny, w: U. Dudziak,
A. Deluga (red.), Naturalne Planowanie Rodziny. Wybrane zagadnienia, s. 4648.
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2. Naturalne planowanie rodziny a propozycje współczesnego
świata w kwestii kontroli urodzeń

Jak ju¿ wczeniej wspomniano, naturalne planowanie rodziny zosta³o
zdefiniowane przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia jako grupa takich metod
planowania rodziny, które zak³adaj¹ podejmowanie wspó³¿ycia z uwzglêdnieniem fizjologicznych objawów sygnalizuj¹cych pojawienie siê faz p³odnoci
i niep³odnoci w cyklu miesi¹czkowym18.
Ma³¿onkowie, którzy pragn¹ ¿yæ w zgodzie z w³asnym sumieniem i natur¹, którym le¿y na sercu dobro w³asne i dzieci powinni wybraæ sporód propozycji wspó³czesnego wiata naturalne metody planowania rodziny. Czêsto jednak ma³¿onkowie, którzy po raz pierwszy s³ysz¹ o naturalnych metodach
w poradni ma³¿eñskiej, kojarz¹ je g³ównie z tzw. kalendarzykiem ma³¿eñskim.
Niezale¿ni badacze Japoñczyk Ogino i Austriak Kanuss  o których by³a ju¿
mowa  w latach 19291930 doszli do wniosku, analizuj¹c wyniki swej pracy,
¿e miesi¹czka wystêpuje 14 dni po owulacji. Metoda przez nich proponowana
polega g³ównie na obliczeniach matematycznych, ma bardzo nisk¹ skutecznoæ,
nie mo¿e byæ stosowana przy cyklach nieregularnych, po porodzie i w okresie
premenopauzy. Nie ma nic wspólnego z obserwacj¹, ale jak na tamte czasy by³a
niema³ym odkryciem19.
Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e jest ju¿ pocz¹tek XXI w. i badania
dotycz¹ce naturalnych metod rozpoznawania p³odnoci znacznie posunê³y siê
do przodu. Znane s¹ dzi nowe metody, które przyjmuj¹ tê sam¹ zasadê  nie
ma w nich mowy o stosowaniu farmakologicznych rodków ani nie zak³ócaj¹
one naturalnych, prokreacyjnych procesów. Ma³¿onkowie uniezale¿niaj¹ siê od
proponowanych sposobów kontroli urodzeñ, od uwarunkowañ ekonomicznych
i spo³ecznych. Okazuje siê, ¿e p³eæ i ekologia ³¹cz¹ siê ze sob¹ cile. Ma³¿onkowie mog¹ w pe³ni obdarowywaæ siê nawzajem w mi³oci, czyli byæ dla
siebie darem i dar z siebie przyjmowaæ20.
Ingerencja w naturê proponowana jest przez program kontroli urodzeñ,
natomiast ¿ycie w zgodzie z natur¹ to propozycja programu naturalnego planowania rodziny. Program ten odrzuca wszelk¹, sztuczn¹ ingerencjê w organizm
kobiety czy jej cykl, dlatego jest to dzia³anie ekologiczne21. Wykluczone jest
stosowanie jakichkolwiek rodków czy metod, które mog³yby zagra¿aæ zdro18
19

Por. U. Dudziak, Mi³oæ, ma³¿eñstwo i co dalej..., Czêstochowa 2001, s. 8182.
Eadem, Metody planowania rodziny  wobec stereotypów, w: U. Dudziak, A. Deluga (red.),
Naturalne Planowanie Rodziny. Wybrane zagadnienia, s. 36.
20 Por. W. Fija³kowski, Ekologia rodziny, s. 8.
21 Por. W. B. Skrzyd1ewski, Planowanie rodziny  wyzwanie moralne, Kraków 1998, s. 150.
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wiu czy ¿yciu dziecka od momentu poczêcia. Naturalne planowanie rodziny
zak³ada odrzucenie aborcji, sterylizacji, rodków antykoncepcyjnych oraz
sztucznego zap³odnienia. Dostosowuje natomiast czas wspó³¿ycia ma³¿onków
do poszczególnych faz cyklu22.
Ma³¿onkowie wspó³pracuj¹ ze sob¹, obserwuj¹c zmiany, jakie zachodz¹
w organizmie kobiety. S¹ wspó³odpowiedzialni za swoje czyny, kobieta nie jest
pozostawiona sama sobie, tak jak dzieje siê w przypadku stosowania antykoncepcji hormonalnej, gdzie odpowiedzialnoci¹ za ewentualne poczêcie
obarcza siê jedynie kobietê. Wspólna obserwacja mo¿e staæ siê zajêciem zbli¿aj¹cym ma³¿onków do siebie23. Naturalne metody rozpoznawania p³odnoci
wychowuj¹ ma³¿onków do wzajemnego szacunku, s³u¿¹ pog³êbieniu wiêzi
ma³¿eñskiej oraz ucz¹ odpowiedzialnego rodzicielstwa, a okres oczekiwania na
wspó³¿ycie pozwala im pog³êbiæ psychiczn¹ wiê. Akt ma³¿eñski tworz¹ dwa
nieod³¹czne elementy: jednoæ i prokreacja. Podczas naturalnego planowania
rodziny akt ma³¿eñski jest zawsze otwarty na ¿ycie, ma³¿onkowie szanuj¹ siê,
a zachowanie okresowej wstrzemiêliwoci jest po³¹czone z ofiarnoci¹, wyzwala ich z egoizmu24.
Tak wiêc moralna ocena naturalnych metod planowania poczêcia jest bardzo pozytywna. Ma³¿onkowie, którzy nie planuj¹ poczêcia mog¹ skorzystaæ
z czasu niep³odnego, kiedy do poczêcia na pewno nie dojdzie  zgodnie
z nauczaniem papie¿a Paw³a VI w encyklice Humanae vitae, czyli jeli maj¹
s³uszne powody wynikaj¹ce z warunków zdrowotnych, psychicznych, ekonomicznych, spo³ecznych czy innych zewnêtrznych czynników, dla których odk³adaj¹ poczêcie25.
Niestety, wielkie koncerny farmaceutyczne produkuj¹ce rodki antykoncepcyjne utrudniaj¹ promocjê naturalnych metod rozpoznawania p³odnoci.
Czêsto przedstawiaj¹ b³êdne informacje na ich temat. Pierwsz¹ z nich jest
zaliczenie tych metod do metod antykoncepcyjnych. Jednak ¿aden rodek antykoncepcyjny nie polega na rozpoznawaniu p³odnoci. Jak sama nazwa wskazuje naturalne, tzn. zgodnie z natur¹, a cilej z fazami cyklu. Równie¿ cel
zastosowania metod naturalnych nie jest antykoncepcyjny, gdy¿ antykoncepcja
to dzia³anie przeciwko poczêciu. Natomiast znajomoæ naturalnych metod pozwala wybraæ najlepszy czas, by dosz³o do poczêcia. Jeli para nie planuje
poczêcia, nale¿y wybraæ czas, kiedy do poczêcia nie dojdzie. Warto zaznaczyæ,
¿e metody naturalnego planowania poczêcia nie zaburzaj¹ p³odnoci, nie blo22
23
24
25

Ibidem, s. 16.
Por. J. Rötzer, Sztuka planowania rodziny, Warszawa 2005, s. 1011.
Por. W. B. Skrzyd1ewski, Planowanie rodziny  wyzwanie moralne, s. 29.
Por. Pawe³ VI, Humanae vitae, nr 10.
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kuj¹ owulacji, nie zaburzaj¹ wspó³¿ycia, nie niszcz¹ plemników, nie s¹
w sprzecznoci z sumieniem, a wiêc nie s¹ w sprzecznoci z nauk¹ Kocio³a
i nie powoduj¹ negatywnych skutków zdrowotnych26.
Uderzeniem w naturalne planowanie rodziny jest równie¿ przedstawianie
b³êdnych informacji na temat jej skutecznoci. Na przyk³ad w niektórych podrêcznikach z dziedziny po³o¿nictwa i ginekologii studentów podaje siê, ¿e
naturalne planowanie rodziny zawodzi w sytuacji, gdy wspó³¿ycie ma charakter nieregularny, gdy wystêpuje dodatkowa owulacja spowodowana stresorodnymi sytuacjami. Podkrelaj¹ równie¿, ¿e jeden dzieñ po wzrocie temperatury
jest dniem bezwzglêdnie niep³odnym. Wszystkie przekazane informacje s¹ nieprawdziwe. Warto sobie uwiadomiæ, ¿e u ludzi nie wystêpuje dodatkowa,
spontaniczna owulacja, a naturalne planowanie rodziny doskonale siê sprawdza w przypadku cykli nieregularnych27.
Gdy chodzi o propozycje wspó³czesnego wiata skierowane do ma³¿onków w ramach programu kontroli urodzeñ, to nale¿y do nich zaliczyæ antykoncepcjê, rodki wczesnoporonne, sterylizacjê, aborcjê  gdy ma³¿onkowie chc¹
unikn¹æ potomstwa28. Jeli jednak po jakim czasie zapragn¹ mieæ dziecko,
a naturalna droga prowadz¹ca do poczêcia zawiedzie, proponuje siê sztuczne
zap³odnienie a nie leczenie bezp³odnoci29. Trzeba zdawaæ sobie sprawê
z tego, ¿e ¿adna z proponowanych przez program kontroli urodzeñ metod nie
otrzyma³a pozytywnej oceny od strony moralnej. Jest jednak alternatywa dla
ma³¿eñstw, którym na sercu le¿y dobro dziecka oraz w³asne. S¹ to naturalne
metody rozpoznawania p³odnoci, które zyska³y pozytywn¹ ocenê moraln¹,
gdy¿ nie ingeruj¹ w naturê, nie burz¹ ³adu aktu ma³¿eñskiego, ich stosowanie
nie wi¹¿e siê z negatywnymi skutkami w przysz³oci. A zatem w³aciwym
wyborem dla ma³¿onków  jak to zosta³o tu wykazane  jest wybór naturalnych metod rozpoznawania p³odnoci30.

26
27
28

Por. U. Dudziak, Metody planowania rodziny  wobec stereotypów, s. 31.
Por. W. Fija³kowski, Ekologia rodziny, s. 36.
Por. E. Ma³olepsza, Antykoncepcja i sztuczne poronienia oraz sterylizacja jako sposoby kontroli urodzeñ, w: W. Fija³kowski (red.), Mi³oæ. Prokreacja. Odpowiedzialnoæ, s. 70. Tak¿e: M. Szczawiñska, Naturalne planowanie rodziny a antykoncepcja, w: E. Burzyk (red.), Odpowiedzialni za ¿ycie
i mi³oæ, Bielsko-Bia³a 1994, s. 91103; M. Dobosz, K. Podkocielna, Dlaczego Koció³ zdecydowanie
odrzuca antykoncepcjê i przerywanie ci¹¿y?, w: W. Szewczyk (red.), Przygotowanie do sakramentu
ma³¿eñstwa i ¿ycia w rodzinie, Marki 52006, s. 217233.
29 Por. M. Machinek, ¯ycie w dyspozycji cz³owieka. Wybrane problemy etyczne u pocz¹tku ludzkiego ¿ycia, Olsztyn 2004, s. 119135. Tak¿e: J. Orzeszyna, Teologiczno-moralny aspekt niep³odnoci
w ma³¿eñstwie, Kraków 2005, s. 13116.
30 Por. A. Dmowska, Ocena wp³ywu sytuacji spo³eczno-demograficznej ma³¿eñstwa, s. 97107.
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3. Wartości ekologiczne i moralne naturalnych metod
planowania rodziny

Nie ma p³odnoci mê¿czyzny czy kobiety, jedynie para ludzka mo¿e powo³aæ do ¿ycia innego cz³owieka, wiêc rytm p³odnoci, który wpisany jest
w cykl kobiety dotyczy obojga. Ich wzajemne odniesienia maj¹ potencjalnie
rodzicielski charakter od momentu podjêcia wspó³¿ycia. To nastêpstwo praw
natury, zawiera ono w sobie dwa aspekty: ekologiczny oraz moralny. Uwiadomienie sobie wystêpowania tych dwóch elementów oraz uwzglêdnienie ich we
wspó³¿yciu stanowi podstawowy element dojrza³oci osobowociowej, szczególnie odpowiedzialnego rodzicielstwa31. Poza tym metody naturalnego planowania rodziny spe³niaj¹ wymagania Miêdzynarodowego Programu Badañ nad
P³odnoci¹, poniewa¿:
 nie s¹ inwazyjne, nie ingeruj¹ w naturê, nie s¹ szkodliwe ani dla mê¿czyzny,
ani kobiety;
 s¹ skuteczne, nie ma mo¿liwoci poczêcia w czasie bezwzglêdnej niep³odnoci, natomiast w czasie niep³odnoci wzglêdnej prawdopodobieñstwo poczêcia, czyli PI jest mniejszy od 0,2, czyli jedna na 500 kobiet stosuj¹c tê
metodê przez rok zajdzie w ci¹¿ê;
 nie wprowadzaj¹ konfliktu sumienia, gdy¿ s¹ uznawane przez Koció³ katolicki;
 s¹ dostêpne;
 ³atwo siê ich nauczyæ, polegaj¹ na obserwacji i zaanga¿owaniu;
 nie wymagaj¹ nak³adów finansowych;
 zapewniaj¹ zaspokojenie potrzeb psychofizycznych: prywatnoci, intymnoci itd.;
 pomagaj¹ kobiecie poznaæ funkcjonowanie swojego cia³a;
 motywuj¹ do rozmów i podejmowanych wspólnie decyzji32.
Wp³yw stosowania naturalnej regulacji poczêæ na trwa³oæ ma³¿eñstwa na
pewno nie jest mechaniczny, ale w du¿ej mierze wynika z faktu, ¿e decyduj¹
siê na tê drogê ¿ycia przede wszystkim osoby o g³êbszym podejciu do wartoci ma³¿eñstwa. Jednak¿e ¿ycie ma³¿eñskie zgodne z prawami natury dostarcza
wspó³ma³¿onkom równie¿ wiele sposobnoci do dalszego pog³êbiania zarówno
osobistych postaw, jak i wiêzi wspó³ma³¿eñskiej. Wspólne omawianie i prze31 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, nr 3132, Watykan 1981. Por.
tak¿e: Jan Pawe³ II, List do rodzin Gratissimam sane, nr 12, Watykan 1994; J. Nagórny, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: E. Burzyk (red.), Odpowiedzialni za ¿ycie i mi³oæ, s. 2757; W. Fija³kowski,
Odpowiedzialne rodzicielstwo, w: W. Fija³kowski (red.), Mi³oæ. Prokreacja. Odpowiedzialnoæ, s. 112113.
32 Por. U. Dudziak, Wartoæ naturalnego planowania rodziny, s. 5152.
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zwyciê¿anie trudnoci na tej drodze w imiê wy¿szego dobra przyspiesza przemianê m³odej mi³oci w dojrza³¹ mi³oæ osobow¹33.
Poznanie metod naturalnej regulacji poczêæ jest nieodzowne w kszta³towaniu ¿ycia ma³¿eñskiego zgodnego z zasadami moralnymi. Taki styl ¿ycia
wi¹¿e siê z odpowiedzialnoci¹ za planowanie rodziny, z wspó³dzia³aniem
mê¿a i ¿ony, przez to poprawia i wzmacnia wiê miêdzy ma³¿onkami. Wystêpuj¹ce wspó³czenie znaczne zainteresowanie ekologi¹, troska o w³asne zdrowie wraz z potrzeb¹ poszerzania wiedzy o sobie samym, a tak¿e potwierdzone
naukowo wystêpowanie szkodliwych nastêpstw antykoncepcji i czêste trudnoci z poczêciem upragnionego dziecka sprawi³y, ¿e planowanie rodziny w zgodzie z natur¹ zyska³o szczególn¹ wartoæ34.
Wspó³czeni ma³¿onkowie, którzy decyduj¹ siê na stosowanie metody
naturalnego rozpoznawania p³odnoci, powinni zapoznaæ siê z jej fizjologicznymi podstawami. Naturalne planowanie rodziny bazuje na myleniu ekologicznym, skoncentrowane jest na obserwacji, samoakceptacji, na wspó³pracy
ma³¿onków oraz dialogu. Niezbêdne jest powa¿ne i rzetelne podejcie do kwestii opanowania naturalnego planowania rodziny, by póniej skutkami w³asnej
niewiedzy nie obci¹¿aæ metody. Kobieta uczy siê w³asnego cia³a. Metoda naturalnego planowania rodziny nie jest trudna do zrozumienia, ale wymaga otwartoci na dialog i zaanga¿owania. Warto poznaæ swój organizm i ¿yæ z nim
w harmonii, gdy¿ wynika z tego wiele dobrodziejstw.
Stosowanie przez ma³¿onków naturalnych metod rozpoznawania p³odnoci pozwala pozbyæ siê niepokojów wynikaj¹cych z niewiedzy o stanie organizmu oraz strachu przed zawodnoci¹ rodka antykoncepcyjnego. Niezwykle
istotny jest aspekt zjednoczenia i wspólnoty ma³¿onków stosuj¹cych naturalne
planowanie rodziny. M¹¿ ma wiadomoæ, w jakiej fazie cyklu jest jego ¿ona
i stara siê byæ dla niej wyrozumia³y, zw³aszcza gdy jest to druga faza, trudniejsza z punktu widzenia kobiety, przejawiaj¹ca siê u niej nawet stanami depresyjnymi35.
Ma³¿onkowie maj¹ wiadomoæ, ¿e w okresie niep³odnym sensem ich
p³ciowego aktu jest pog³êbienie wzajemnej wiêzi, natomiast w okresie p³odnym, oprócz mi³oci ma³¿eñskiej dochodzi równie¿ do g³osu zdolnoæ wzbudzenia nowego ¿ycia. Odpowiedzialne realizowanie prokreacyjnych zamierzeñ
wymaga postawy powci¹gliwoci36. Dziêki niej dynamika popêdu pozwala
33
34
35

Por. E. Ma³olepsza, Antykoncepcja, s. 70.
Por. U. Dudziak, Metody planowania rodziny, Naturalne Planowanie Rodziny 6 (2001), s. 1619.
Por. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wo³ochowiczowie, Zanim wybierzesz...
Przygotowanie do ¿ycia w rodzinie  podstawy wychowania seksualnego, Warszawa 1998, s. 265266.
36 Por. Pawe³ VI, Humanae vitae, nr 16.
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wykszta³ciæ wielopoziomowe odniesienia pog³êbiaj¹ce wiêzi i nadaj¹ce zwi¹zkowi ma³¿eñskiemu znamiona trwa³oci i wy³¹cznoci37.
Naturalne planowanie rodziny ma wielkie znaczenie szczególnie dla ma³¿eñstw, które maj¹ problemy z poczêciem dziecka proponuje siê prawdziwe
leczenie bezp³odnoci, a nie rodki zastêpcze. Para bezp³odna uczy siê metody,
a je¿eli to nie skutkuje poddawana jest zabiegom chirurgicznym, które w póniejszym okresie umo¿liwiaj¹ podjêcie wspó³¿ycia, którego skutkiem bêdzie
poczêcie nowego ¿ycia38.
Profilaktyka prekoncepcyjna w³¹czona jest w program naturalnego planowania rodziny. Ma³¿onkowie, którzy pragn¹ dziecka prowadz¹ karty obserwacji cyklu. Mo¿liwe jest zaplanowanie czasu poczêcia. Wiedza na temat metod
naturalnych umo¿liwia rozpoznanie z bardzo du¿ym prawdopodobieñstwem,
czy kobieta jest w ci¹¿y ju¿ po 20 dniach od zap³odnienia. Pozwala to unikaæ
wszystkiego, co jest szkodliwe dla rozwijaj¹cego siê dziecka, co jest najwa¿niejsze w pierwszych 812 tygodniach ca³ego ludzkiego ¿ycia. Fakt poczêcia
mo¿na sprawdziæ, m.in. jeli po 20 dniach od owulacji utrzymuje siê nadal
wysoka temperatura (po poczêciu cia³ko ¿ó³te nie zanika, wobec tego du¿y
poziom progesteronu warunkuje utrzymywanie siê temperatury na wysokim
poziomie), a ma³¿onkowie mog¹ byæ prawie pewni, ¿e stan¹ siê rodzicami.
Pozwala to na kontrolowanie stanu p³odu w czasie pierwszych trzech miesiêcy
ci¹¿y.
W pierwszym trymestrze ci¹¿y, na skutek wysokiego poziomu progesteronu, podstawowa temperatura cia³a powinna utrzymywaæ siê na wysokim
poziomie. Jeli zatem kobieta obserwuje gwa³towny spadek temperatury, powinna zg³osiæ siê do lekarza, gdy¿ w takiej sytuacji istnieje ryzyko poronienia.
Szybka interwencja mo¿e uratowaæ ¿ycie dziecka.
Znajomoæ daty poczêcia dziecka jest nieodzowna przy ustalaniu terminu
porodu. Powszechnie wiadomo, ¿e daty porodu nie oblicza siê od ostatniej
miesi¹czki, ale od dnia wyst¹pienia owulacji. Jeli para ma³¿eñska prowadzi
kartê obserwacji, sama mo¿e obliczyæ termin porodu. W takiej sytuacji uniknie
siê niebezpieczeñstwa wywo³ywania porodu przed czasem. Stosowanie naturalnych metod planowania rodziny przez ma³¿onków po porodzie, gdzie kobieta karmi w sposób pe³ny, daje im 84 dni niep³odne, a niepe³ny  35 dni.
Natomiast w okresie premenopauzy pozwala kontrolowaæ zmiany nastêpuj¹ce
w organizmie i nauczyæ siê z nimi ¿yæ39.
37
38

Por. W. Fija³kowski, Odpowiedzialne rodzicielstwo, s. 114115.
Por. A. Muszla, A. Rudziewicz, Bioetyka w szkole. Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów, Kraków 2007, s. 87.
39 Por. M. i W. Grabowscy, A. i M. Niemyscy, M. i P. Wo³ochowiczowie, Zanim wybierzesz, s. 264.
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Poznanie w³asnej p³odnoci jest niezwykle istotne, podstawowa wiedza
o samym sobie, o w³asnym ciele, pozwala odrzuciæ lêki, frustracje, otworzyæ
siê nie tylko na ma³¿onka, ale i na innych ludzi. wiadomoæ faz cyklu
u kobiety pozwala samemu wczenie wykryæ ewentualne nieprawid³owoci
czy nawet stany chorobowe. Cz³owiek, znaj¹c siebie staje siê bardziej odporny
na dzia³anie socjotechnicznych sugestii reklamowych i potrafi sam oceniæ, czy
rodki, które proponuje lekarz nie s¹ skierowane przeciwko ¿yciu.
Koció³ jest bardzo przychylnie ustosunkowany do naturalnych metod planowania rodziny. Ma wiadomoæ, ¿e ludzie dziêki nim s¹ zdolni do refleksyjnoci, prze¿ywaj¹ emocje, uczucia, potrafi¹ równie¿ kierowaæ swoim postêpowaniem w dziedzinie seksualnej, a nauka umo¿liwia im odczytywanie p³odnoci,
interpretacjê zmian zachodz¹cych w ludzkim organizmie. Sprawa ludzkiej seksualnoci bardzo cile zwi¹zana jest z moralnoci¹, wi¹¿e siê z ludzk¹ godnoci¹, mi³oci¹ ma³¿eñsk¹ czy przekazywaniem ¿ycia, dlatego zajmuje wa¿ne
miejsce w nauczaniu Kocio³a. Naturalne planowanie rodziny to sztuka rozpoznawania p³odnoci, ale i respektowanie jej zasad. Metoda ta ³¹czy siê z harmoni¹ uczuciow¹ i z zasadami moralnymi, które g³osi Koció³40.
* * *

Obserwuj¹c dokonuj¹ce siê w wiecie przemiany, trzeba zauwa¿yæ aktualnoæ oraz ci¹g³¹ i nagl¹c¹ potrzebê budowania wiadomoci na temat naturalnych metod przekazywania ¿ycia w ma³¿eñstwie. We wspó³czesnym wiecie
dostrzega siê bowiem brak wiary w skutecznoæ naturalnych metod planowania rodziny. Sceptycyzm nale¿y pokonaæ, wyjaniaj¹c, ¿e to nie wiara w metodê jest potrzebna, ale wiedza o jej zastosowaniu. Skutecznoæ zale¿y przede
wszystkim od poziomu wiedzy z zakresu medycyny czy teologii moralnej
i przy za³o¿eniu, ¿e ma³¿onkowie chc¹ mieæ dzieci i maj¹ zmys³ wiary.
Nale¿y dzi g³ono mówiæ, ¿e metody naturalnego planowania rodziny,
które Koció³ uznaje za godziwe i mo¿liwe do przyjêcia, zyskuj¹ dzi dodatkowe
uzasadnienie dziêki nowym odkryciom naukowym. Prowadzone w ostatnich latach prace badawcze pozwoli³y znacznie dok³adniej poznaæ rytm kobiecej
p³odnoci. Badania te potwierdzaj¹, ¿e nie mo¿e istnieæ rzeczywista sprzecznoæ miêdzy Bo¿ymi prawami dotycz¹cymi przekazywania ¿ycia a tymi, które
maj¹ sprzyjaæ umacnianiu autentycznej mi³oci ma³¿eñskiej. W tym celu nale¿y zadbaæ w ramach chrzecijañskich wspólnot, parafii, ruchów i stowarzyszeñ
40 Por. J. Orzeszyna, Odpowiedzialne rodzicielstwo, w: Jan Pawe³ II, Encyklopedia nauczania
moralnego, J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Radom 2005, s 372373. Tak¿e: M. Szczepanowicz, Pe³ny
smak ¿ycia. O mi³oci ma³¿eñskiej i naturalnym planowaniu rodziny, Kraków 1998, s. 209210.
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o w³aciw¹ formacjê lekarzy, pielêgniarek oraz osób prowadz¹cych duszpasterstwo rodzin i ma³¿onków gotowych s³u¿yæ innym rodzinom, aby mogli oni
w sposób nale¿yty prowadziæ przygotowanie do sakramentu ma³¿eñstwa,
ucz¹c przy tym naturalnych metod rozpoznawania p³odnoci.
Nale¿y tak¿e podejmowaæ szerok¹ wspó³pracê miêdzywyznaniow¹
z wszystkimi, którym le¿y na sercu poszanowanie ¿ycia i natury ludzkiej na
rzecz szerzenia informacji o naturalnych metodach planowania rodziny.
Wspó³praca ta powinna obejmowaæ tak¿e tych, którzy, nawet jeli nie dziel¹
wiary i moralnych zapatrywañ chrzecijan, opowiadaj¹ siê za ogólnoludzkimi
wartociami stanowi¹cymi pod³o¿e propozycji Kocio³a.
A ma³¿onkowie, jeli zale¿y im na zdrowiu w³asnym i dzieci, na pokoju
sumienia, powinni wybieraæ naturalne metody planowania rodziny, które determinuj¹ ca³¹ ich egzystencjê. Jako katolicy musz¹ mieæ wiadomoæ, ¿e nie ma
innej mo¿liwoci wyboru, gdy¿ wi¹za³aby siê ona z dzia³aniem uderzaj¹cym
w godnoæ i ¿ycie drugiego cz³owieka. Wiedza, któr¹ zdobyli na temat programu kontroli urodzeñ oraz naturalnych metod planowania rodziny winna staæ
siê pomocna w zrozumieniu, dlaczego Koció³ akceptuje dzia³ania zwi¹zane
jedynie z naturaln¹ drog¹ prokreacji. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e odpowiedzialnie realizowane po¿ycie ma³¿eñskie po³¹czone z naturalnym planowaniem
rodziny przyczyni siê do zapewnienia dobrostanu biopsychospo³ecznego nie
tylko ma³¿onków, ale tak¿e rodzin i ca³ego spo³eczeñstwa41.

LIFE AND FERTILITY.
MORAL ASPECTS OF NATURAL METHODS OF PLANNING FAMILY
(SUMMARY)

Fertility is an inalienable feature of a human being, a fundamental function of sexuality, an
attribute of maturity and an element that belongs to the essence of life. Fertility as an attribute of
spousal love describes the field of many mutual achievements of a couple. Life processes are thus
wisely regulated by nature itself in its biological rhythm.
The knowledge of corporality and the rhythms of fertility is a prerequisite for responsible
parenthood. Thus, responsible parenthood is an important matter for every married couple and the
knowledge of nature is of much help in this area. To get to know nature better one must refer to the
natural methods of conception, accepted and recommended by the Church.
The aim of this publication is to present the natural methods of planning a family as an
alternative to other methods widespread in the modern world which pose a danger to human life,
marital bond and human dignity. Despite many publications which raise this issue, the subject of
giving life in harmony with nature still remains open and inexhaustible.
41

A. Dmowska, Ocena wp³ywu sytuacji spo³eczno-demograficznej ma³¿eñstwa..., s. 106.
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LEBEN UND FRUCHTBARKEIT.
MORALISCHE ASPEKTE NATÜRLICHER METHODEN
DER FAMILIENPLANUNG
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Fruchtbarkeit ist eine unveräußerliche Eigenschaft der menschlichen Person, eine fundamentale Geschlechtsfunktion, eine Eigenschaft der Reife und ein Element, das zu dem Kern des
Lebens gehört. Die Fruchtbarkeit, als Eigenschaft der ehelichen Liebe, bezeichnet den Bereich
vieler gemeinschaftlicher Leistungen des menschlichen Paares. Im biologischen Sinn bedeutet das
die Möglichkeit der Empfängnis und des Gebärens der Nachkommenschaft. Die Lebensprozesse sind
durch die Natur im ihren Biologischenrhythmus vernünftig geordnet. Die Kenntnis der Körperlichkeit
und des Fruchtbarkeitsrhythmusses ist ein unerlässlicher Faktor der verantwortungsvollen Elternschaft.
Daraus folgt, dass die verantwortungsvolle Elternschaft für das jedes Ehepaar ein wichtiges
Problem ist. Und deren Lösung zu finden, ist es wichtig, die Natur selbst besser kennen zu lernen.
Dem hilft sicher die natürliche Methoden der Familienplanung, die auf den Fruchtbarkeitsrhythmus
gegründet ist. Sie ist für die Kirche akzeptabel und durch sie empfohlen. Darum möchte diese
Publikation die natürlichen Methoden der Familienplanung vorstellen als eine Alternative zu den
anderen Methoden und Mitteln, die weit verbreitet in der heutigen Welt sind und die eine Gefahr
für das Menschenleben, für den Ehe- und Familienbund und für die Menschenwürde darstellt.
Trotz der vielen Bearbeitungen, die sich mit dieser Materie beschäftigen, ist das Thema:
Natürliche Methoden der Familienplanung noch unerschöpflich und offen. Heute ist es dank der
intensiven Forschungsarbeit gelungen, die natürlichen Methoden der Familienplanung zu verbessern.
Darum gibt es dringend einen Bedarf, das Bewusstsein aufzubauen und über das Thema Natürliche
Methoden der Familienplanung zu entwickeln.
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Wspó³czenie przed wychowawc¹ dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ staj¹ szczególnie wyrazicie nowe zadania. Niezale¿nie od tego czy jest
rodzicem, opiekunem, nauczycielem albo terapeut¹, jego zadaniem jest przede
wszystkim kszta³towanie osobowoci dziecka, pomaganie mu w odkryciu
i dowiadczeniu swojej godnoci oraz rozpoznanie w³asnej to¿samoci. Osoba
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ mo¿e i powinna byæ wiadoma swej godnoci, powinna jej dowiadczaæ w relacjach z ludmi. Cechy i w³aciwoci
sk³adaj¹ce siê na pojêcie ja wp³ywaj¹ na funkcjonowanie cz³owieka w spo³eczeñstwie. Dziêki odpowiednim zabiegom wychowawczym zarówno rodziców,
jak i nauczycieli wspó³pracuj¹cych z dzieckiem z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ bêdzie ono potrafi³o, na miarê swoich mo¿liwoci, okrelaæ siebie
w kategorii oceny, umiejêtnoci, stawiaæ sobie cele i uczyæ siê realnego postrzegania siebie, w³asnej to¿samoci i odrêbnoci. Odpowiedzialnoæ za dziecko, to tak¿e odpowiedzialnoæ za dowiadczenie przez nie prawdy swojego
cz³owieczeñstwa.
* Czêæ pierwsza artyku³u ukaza³a siê w Studiach Warmiñskich 47 (2010).
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1. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną może
i pragnie się rozwijać, ale potrzebuje odpowiedniej stymulacji

Osoba ludzka przez ca³e ¿ycie uczestniczy w procesie stawania siê.
W istotê osoby jest wpisane d¹¿enie do przekraczania samej siebie. Osobowoæ rozwija siê przez kontakty spo³eczne, ró¿norodne relacje z ludmi. Nie
mo¿na wyobraziæ sobie rozwoju cz³owieka poza spo³eczeñstwem.
Maria Grzywak-Kaczyñska wymienia trzy rodzaje czynników wspó³dzia³aj¹cych w kszta³towaniu siê osobowoci cz³owieka1. Fundamentalnym czynnikiem jest materia³ wrodzony, który cz³owiek przynosi ze sob¹ na wiat
z okrelonymi zadatkami fizycznymi i psychicznymi, z okrelonymi cechami
temperamentu. Ten wrodzony materia³ jest w pewnym stopniu losem cz³owieka, a w niektórych wypadkach decyduje o jego ca³ym ¿yciu, np. przy niepe³nosprawnoci intelektualnej. Jednak ten wrodzony materia³ mo¿e byæ ró¿norodnie kszta³towany przez warunki rodowiskowe, czyli otoczenie ludzkie, przede
wszystkim przez jego ustosunkowanie siê do rozwijaj¹cej siê jednostki2. Tote¿
kolejny bardzo istotny czynnik, to wp³yw warunków zewnêtrznych, rodowiskowych, które modeluj¹ jednostkê. Chodzi nie tylko o bezporednie otoczenie
cz³owieka, ale o ca³y dorobek kulturalny, w formie takich czy innych przekonañ, zasad i norm postêpowania, utrwalonych sposobów zachowania siê
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. To wszystko modeluje wrodzone mo¿liwoci
rozwojowe cz³owieka od pierwszych chwil jego ¿ycia3. Trzeci czynnik, równie
istotny, to wiêksze lub mniejsze zaanga¿owanie cz³owieka w kszta³towanie
w³asnej osobowoci. Uczenie siê wymaga aktywnoci. Za³o¿enie to dotyczy
ka¿dego cz³owieka, ale szczególnie wa¿ne jest uwiadomienie sobie tego wymogu przy wychowywaniu dziecka z ograniczeniami w uczeniu siê. Aktywnoæ dziecka mo¿e w pewnym stopniu ograniczenia te kompensowaæ.
W wychowaniu chodzi o to, ¿eby cz³owiek sam, w swojej wewnêtrznej
wolnoci, zechcia³ powiedzieæ tak, wyra¿aj¹c zgodê na rozwój i na podjêcie
niezbêdnego trudu zdobywania coraz wiêkszej samodzielnoci. Rodzice czêsto
nie maj¹ czasu ani nie potrafi¹ zainteresowaæ dziecka jakim wartociowym
dzia³aniem. £atwiej posadziæ je przed telewizorem, podaæ do r¹k zabawkê, ni¿
samemu siê z dzieckiem bawiæ, znaleæ przyjemnoæ w przebywaniu z nim,
wspólnym wykonywaniu czynnoci, wspólnym wiêtowaniu4. Programy tele1
2
3
4

M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, Warszawa 1975, s. 98.
Ibidem, s. 9899.
Ibidem, s. 101.
J. Vanier, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich do ¿ycia w prawdziwej mi³oci, Kraków 1987,
s. 45, 5859.
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wizyjne, jakkolwiek interesuj¹ce i kszta³c¹ce, bazuj¹ na biernym odbiorze informacji i obrazów. Nawyk biernoci niezwykle ³atwo siê utrwala, gdy¿
w przeciwieñstwie do aktywnoci nie wymaga wysi³ku.
Efekty oddzia³ywania terapeutyczno-wychowawczego zale¿¹ w du¿ej
mierze od respektowania zasady wszechstronnego aktywizowania wychowanków w trakcie ca³ego procesu edukacyjnego. Wszyscy autorzy zajmuj¹cy siê
problematyk¹ edukacji i terapii osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ s¹
zgodni, ¿e aktywizacja jest niezbêdnym warunkiem efektywnoci oddzia³ywañ
rewalidacyjnych. Chodzi o aktywnoæ emocjonaln¹, sensoryczn¹, motoryczn¹,
intelektualn¹, werbaln¹, recepcyjn¹. Dziecko treæ powinno nie tylko us³yszeæ,
ale zobaczyæ, dotkn¹æ, odczuæ, dowiadczyæ5.
Aktywny stosunek do uczenia siê, do zdobywania zarówno nowej wiedzy,
umiejêtnoci, jak i nowych kontaktów z ludmi, kszta³tuje siê przede wszystkim
w rodowisku rodzinnym, i to w pierwszych latach ¿ycia. I. Obuchowska uwra¿liwia na tê prawid³owoæ uwarunkowan¹ psychologicznie i wskazuje na kilka
istotnych sposobów poznawczego uaktywnienia ma³ego dziecka6:
 Prowadzenie czêstych rozmów z dzieckiem na temat tego, co widzia³o, co
prze¿y³o, tak¿e zachêcanie go do werbalizowania wykonywanych przez nie
czynnoci.
 W³¹czanie dziecka w kulturê dzieciêc¹, np. chodzenie do teatru dla dzieci, na
imprezy, koncerty. Stanowczo nale¿y ograniczyæ czas spêdzany przed telewizorem.
 Dzieci potrzebuj¹ czêstego wzmacniania aktywnoci i wysi³ku poprzez zachêtê, pochwa³ê, nagrodê.
 Do minimum nale¿y ograniczyæ przymus, a ca³kowicie wyeliminowaæ przemoc, czyli oddzia³ywanie na dziecko si³¹.
 Wzbudzaæ zainteresowanie i je utrzymaæ przez stosowanie permanentnej stymulacji.
 Czêsto powtarzaæ treci urozmaicaj¹c materia³ pogl¹dowy.
Dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ maj¹ trudnoci w koncentracji, gdy¿ ich uwaga jest mimowolna, dlatego wymagaj¹ ci¹g³ego pobudzania
zainteresowania m.in. przez wprowadzanie ró¿norodnych rodków dydaktycznych. S³abo rozwiniêta pamiêæ i wyobrania uzasadnia potrzebê korzystania
z pomocy wizualnych oraz czerpania z ró¿norodnych form zabawowych7.
5 B. Rozen, Edukacja religijna osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Studium pedagogiczno-religijne, Olsztyn 2008, s. 154n.
6 I. Obuchowska, Dzieci upoledzone umys³owo w stopniu lekkim, w: I. Obuchowska (red.),
Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie, Warszawa 1999, s. 244245.
7 W. Ga³czyñska, Pomoce wizualne w katechizacji specjalnej, Katecheta 5 (1969), s. 211.
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Mylenie o charakterze konkretno-obrazowym stawia wymóg poznawania
przez dotykanie, ogl¹danie, pieszczotê, czyli przez bliski kontakt z obiektem
poznawanym. Jedn¹ z podstawowych strategii nauczania i wychowania jest
ekspresja, czyli wyra¿anie swoich prze¿yæ i myli w wytworach lub zachowaniu siê. Ekspresja stanowi lad konkretnej indywidualnoci, jest potwierdzeniem w³asnej autentycznoci, a jednoczenie pozwala przekraczaæ granice w³asnej odrêbnoci poprzez nawi¹zywanie zwi¹zku ze wiatem8. Dobra metoda
pracy z dzieckiem, to taka, która przyczynia siê do rozwoju zainteresowañ
i postaw twórczych, ale ka¿da metoda wymaga od wychowawcy osobowej,
przyjacielskiej relacji z dzieckiem.
Bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ aktywnoci cz³owieka s¹ kontakty interpersonalne i zwi¹zane z nimi wiêzi emocjonalne. To one w³anie inspiruj¹ do wysi³ku.
Prze¿ywane emocje i uczucia motywuj¹ do podjêcia dzia³añ albo ich zaniechania9. Pozytywne emocje wp³ywaj¹ na rozum i wolê. Sferê emocjonaln¹ najbardziej o¿ywia zaciekawienie, zainteresowanie i zadowolenie z osi¹ganych
wyników oraz zastosowanie rodków wizualno-dwiêkowych10. Ciekawoæ
intelektualn¹ rozbudzaj¹ dzia³ania zgodne z zainteresowaniami dziecka, dlatego trzeba je rozpoznawaæ.
Dziecko uczy siê i rozwija przede wszystkim w zabawie. Bieganie, skakanie, wspinanie siê, dotykanie przedmiotów, przesuwanie ich czy rzucanie s¹
najprostszymi czynnociami ruchowymi dziecka, przez które æwiczy ono swoj¹ sprawnoæ ruchow¹ i zmys³ow¹. Trzeba tworzyæ warunki do takiej wielozmys³owej, ró¿norodnej zabawy, anga¿uj¹cej ca³e cia³o dziecka. Ponadto wychowawcy powinni okazywaæ swoj¹ radoæ z radoci bawi¹cego siê dziecka.
Dowiadczenia sensomotoryczne, jakie ma³e dziecko zdobywa podczas zabawy, s¹ niezbêdne do rozwoju jego mózgu. Pozytywne emocje, które siê przy
tym wyzwalaj¹, u³atwiaj¹ uczenie siê ka¿dego rodzaju11. Trzeba stwarzaæ sytuacje, w których dziecko bêdzie mog³o samo co zrobiæ, nazwaæ, okreliæ, prze¿yæ, dowiadczyæ. Respektuj¹c zasadê wielozmys³owego poznania i stosuj¹c
rozmaite formy stymulacji w ¿yczliwej oraz akceptuj¹cej dziecko atmosferze,
wychowawca stwarza warunki do: ujawnienia wszelkich potencjalnych zdolnoci dziecka; utrzymania jakiej funkcji czy umiejêtnoci na dotychczasowym
poziomie; dotarcia z informacj¹ przez najmniej uszkodzony receptor. Wszyst8 W. Pielasiñska, Ekspresja jako wartoæ i potrzeba, Warszawa 1983, s. 54. Za: K. Krawiecka,
Ekspresja plastyczna dziecka z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w aspekcie jego to¿samoci, w: M. Dycht,
L. Marsza³ek (red.), Wobec odmiennoci? Pedagogiczne konotacje, Warszawa 2008, s. 136.
9 A. Jagie³³o, ¯ycie uczuciowe cz³owieka, w: J. Makselon (red.), Psychologia dla teologów,
Kraków 1990, s. 97.
10 Ibidem, s. 311212.
11 I. Obuchowska, Dzieci upoledzone umys³owo w stopniu lekkim, s. 244245.
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kie te dzia³ania maj¹ na celu wspieraæ osobê w wype³nianiu jej zadañ ¿yciowych aktualnie i w przysz³oci.
W dziecku jest naturalne ukierunkowanie na rozwój. Ono chce siê rozwijaæ, chce uzyskaæ uznanie doros³ych, poniewa¿ daje mu to intuicyjne odczucie
swej wartoci. Jednak nadmiernie wymagaj¹cy stosunek do dziecka, jak i nadmierne u³atwianie dziecku codziennych czynnoci, usprawiedliwiaj¹ce jego
biernoæ i niew³aciwe zachowania, utrudniaj¹ rozwój, prowadz¹ do wytworzenia fa³szywego obrazu w³asnego ja. Dziecko mo¿e uciekaæ przed nadmiernymi wymaganiami maj¹cymi na celu przyspieszenie jego rozwoju, przed
ci¹g³¹ krytyk¹ i negatywn¹ opini¹ w wiat marzeñ, izolowaæ siê od otoczenia
murem wrogoci, buntu albo te¿ rezygnowaæ z wszelkiego wysi³ku12. Z kolei
brak bodców pobudzaj¹cych do dzia³ania prowadzi nieuchronnie do zaniku
naturalnej aktywnoci i utraty energii ¿yciowej, do kumulowania energii i napiêæ, które mog¹ byæ roz³adowywane przez zachowania niepo¿¹dane ze spo³ecznego punktu widzenia, mog¹ prowadziæ do depresji i konfliktów wewnêtrznych13.
Trzeba stosowaæ takie formy stymulacji, które bêd¹ pozytywnie wp³ywa³y na rozwój osobowy dziecka. Nie nale¿y nadmiernie przyspieszaæ rozwoju.
Intelektualne mo¿liwoci dziecka s¹ i bêd¹ w ró¿nym stopniu ograniczone, ale
dziecko bêdzie siê rozwija³o. Jeli bêdzie ono wzrasta³o w atmosferze ciep³a
i bezwarunkowej akceptacji, stawiane mu wymagania bêd¹ dostosowane do
jego mo¿liwoci, a ka¿de osi¹gniêcie zostanie dostrze¿one i nagrodzone
 wówczas dziecko bêdzie zdobywa³o nowe i trudniejsze umiejêtnoci. Mo¿na
wówczas z radoci¹ i optymizmem patrzeæ w przysz³oæ. Pomimo ¿e nie zrobi
np. kariery naukowej, to bêdzie szczêliwym cz³owiekiem, kochanym i zdolnym do mi³oci, chocia¿ na sta³e bêdzie potrzebowa³o pomocy ¿yczliwej, bliskiej osoby.
2. Dziecko ucząc się, łatwo się zniechęca,
dlatego potrzebuje pozytywnych wzmocnień

Dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ czêsto doznaj¹ niepowodzeñ
w toku uczenia siê. Powtarzaj¹ce siê niepowodzenia wytwarzaj¹ negatywn¹
postawê wobec wysi³ku, co wp³ywa hamuj¹co na ca³y proces edukacji. Dziecko, nie odnosz¹c sukcesów, nie ma motywacji do uczenia siê, wiêc nie mobili12
13

M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, s. 84.
D. Wolska, Znaczenie aktywnoci zawodowej w ¿yciu osób doros³ych z upoledzeniem umys³owym, wiat³o i Cienie 3 (1999), s. 78.
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zuje siê, a nieraz swoj¹ pilnoæ i skupienie pozoruje, chocia¿ nie zawsze jest to
dzia³anie wiadome. Procesowi uczenia siê i wychowania dzieci z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ winny towarzyszyæ ci¹g³e wzmocnienia. W procesie
tym powinna byæ równowaga pomiêdzy pora¿kami a sukcesami. Jest ona niezbêdna do w³aciwego funkcjonowania psychicznego dziecka. Trzeba zadbaæ
o to, aby dziecko prze¿ywa³o sukcesy w uczeniu siê14.
Du¿¹ pomoc¹ w pobudzaniu dziecka do wysi³ku na miarê jego mo¿liwoci s¹ ró¿norodne wzmocnienia w postaci nagród. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nagrodê (wzmocnienie) stanowi to wszystko, co dziecku sprawia przyjemnoæ, radoæ, zadowolenie. Zdarza siê, ¿e to, co wychowawcy uznaj¹ za nagrodê, dla
dziecka nagrod¹ nie jest. Przyk³adem mo¿e byæ pog³askanie dziecka po g³owie.
Czynnoæ tê uwa¿a siê powszechnie za nagradzaj¹c¹. W wypadku dziecka
z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i ze stanami lêkowymi g³askanie
po g³owie, czy nawet przekroczenie ze strony wychowawcy granicy bliskoci
kontaktu fizycznego, wcale nagrod¹ nie bêdzie15.
Najskuteczniejszymi czynnikami wzmacniaj¹cymi s¹: pochwa³y s³owne,
po¿ywienie, muzyka, zabawki. Wychowawca, nagradzaj¹c dziecko powinien
okazaæ rzeczywist¹ radoæ z jego sukcesu. Za ka¿d¹ dobrze wykonan¹ czynnoæ i poprawnie wykonane polecenie nale¿y nagradzaæ natychmiast, w sposób
zrozumia³y dla dziecka i daj¹cy radoæ. W przeciwnym razie dziecko nie bêdzie pamiêta³o, za co zosta³o nagrodzone16.
Rodzaj i sposób nagradzania dzieci przez wychowawców w szkole powinien byæ uzgodniony z rodzicami, którzy mog¹ ju¿ w domu przygotowaæ grunt
pod wspólnie ustalony tryb nagradzania. Tym samym stwarzamy mo¿liwoæ
indywidualnego podejcia do nagradzania dzieci. Przy ocenie osi¹gniêæ nale¿y
braæ pod uwagê przede wszystkim wysi³ek dziecka w³o¿ony w wykonanie
zadania, a nie tylko sam wynik pracy. Wymaga to od nauczyciela orientowania
siê w mo¿liwociach poszczególnych dzieci. Najmniejszy nawet sukces, najmniejsze powodzenie maj¹ zazwyczaj wiêkszy wp³yw na efektywnoæ uczenia
siê dziecka z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ ni¿ niepowodzenie. Oczywicie i w tym wypadku nale¿y zachowaæ indywidualne podejcie do ka¿dego
dziecka, zdarza siê bowiem, ¿e u niektórych niepowodzenie jest silniejszym
14

I. Obuchowska, Dzieci upoledzone umys³owo w stopniu lekkim, s. 243; por. H. Nartowska,
Kszta³cenie specjalne. Trudnoci specjalne w uczeniu siê, w: W. Pomyka³o (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 327329.
15 K.M. Lausch, Katecheza przedkomunijna osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, Warszawa
1990, s. 28.
16 K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, Warszawa 1987, s. 103104; J. Lausch-¯uk, Dzieci g³êbiej upoledzone umys³owo, w: I. Obuchowska (red.),
Dziecko niepe³nosprawne w rodzinie, Warszawa 1999, s. 282285.
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bodcem mobilizuj¹cym do pracy17. W obydwu wypadkach wa¿nym elementem pozytywnego wzmocnienia jest ¿yczliwa, akceptuj¹ca postawa wychowawcy wobec dziecka.
3. Dziecko potrzebuje nauczycieli kochających je
i stawiających mu wymagania

Kszta³towanie dojrza³ych postaw wymaga stawiania wychowankowi m¹drych wymagañ dostosowanych do wieku i mo¿liwoci. Wychowanie to przecie¿ przezwyciê¿anie naturalnej w cz³owieku s³aboci, naiwnoci, sk³onnoci
do egoizmu i lenistwa. Kszta³towanie dojrza³ych postaw i uczenie siê rozwa¿nych dzia³añ nie jest mo¿liwe bez podejmowania wysi³ku, bez rezygnacji
z doranej przyjemnoci, co dla osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nie
jest ³atwe, gdy¿ motywem dzia³ania jest dorana korzyæ18. Pomoc wychowawcza bêdzie polega³a na konfrontowaniu dziecka nie z jakimi abstrakcyjnymi normami i obcymi mu wartociami, lecz z obiektywnymi konsekwencjami jego w³asnego postêpowania, zw³aszcza z tymi, których sam nie potrafi lub
nie chce dostrzec19. Wychowawcy powinni egzekwowaæ naturalne konsekwencje b³êdów, które pope³nia wychowanek. K³amstwo, lenistwo, lekkomylnoæ, wielogodzinne ogl¹danie telewizji itp. powinny powodowaæ okrelone
konsekwencje  i tak trzeba to nazywaæ: konsekwencj¹, a nie kar¹. Jest to
jeden z najtrudniejszych aspektów we wspó³czesnej pedagogice, ale takie wychowanie to pokazywanie zwi¹zku miêdzy okrelonym zachowaniem a jego
konsekwencjami20.
Dziecko winno odczuæ negatywne skutki swoich zachowañ, które wynikaj¹ z chwilowego kaprysu, egoizmu, wygodnictwa, uporu, ale w tej dziedzinie wychowawca powinien mieæ dobre rozeznanie. Powinien przede wszystkim analizowaæ zachowanie dziecka i próbowaæ odpowiedzieæ na pytanie: dlaczego dziecko reaguje tak a nie inaczej? Taka systematyczna refleksja pozwala
na przyczynowo-skutkowe ujmowanie problemów wychowawczych. Jeli wychowawca rozpozna przyczyny niekorzystnych zachowañ, mo¿e wp³ywaæ na
ich zmianê, ma mo¿noæ wspó³decydowania o tym, co nast¹pi. Niestety, bardzo
czêsto w wychowaniu dzieci, zarówno z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹,
17
18

K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, s. 28.
J. Lausch-¯uk, Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i g³êbokim upoledzeniem umys³owym, w: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznañ 2001, s. 150.
19 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesnoci, Kielce 2002, s. 155.
20 Ibidem, s. 75.
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jak i dzieci w normie intelektualnej, obserwuje siê brak takiej refleksyjnoci.
Zachowania wobec dzieci s¹ czêsto pochopne, bezmylne. Przyk³adem mo¿e
byæ odreagowanie swojej z³oci na dziecku, a wiêc karanie go, gdy samemu
jest siê zdenerwowanym.
W odniesieniu do dzieci z g³êbsz¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ refleksyjnoæ ma specjalne znaczenie. Wiele zachowañ niew³aciwych z punktu widzenia wychowawcy nie wynika ze z³ej woli dziecka, ale z samej natury
zaburzeñ umys³owych. Dzieci te, z uwagi na sztywnoæ mylenia, trudniej
zmieniaj¹ ju¿ raz wykszta³cone nawyki. Jeli wiêc nie uchwycimy jakiego
niepokoj¹cego w ich zachowaniu faktu odpowiednio wczenie, niekorzystne
u dziecka zachowanie utrwali siê i bardzo trudno bêdzie je zmieniæ21.
Dialog z dzieckiem nie wyklucza karcenia i napominania. Nie ma wolnoci bez odpowiedzialnoci, i dzieci ucz¹ siê bycia odpowiedzialnymi, zdaj¹c
sobie sprawê z wagi swoich zachowañ i ewentualnie swoich b³êdów22. Wychowawcy chêtnie siêgaj¹ po motywacjê negatywn¹, polegaj¹c¹ na stosowaniu
nacisku, wykorzystywaniu w³asnej przewagi fizycznej lub psychicznej. Mog¹
one daæ szybki efekt, ale ostatecznie prowadz¹ do pora¿ki wychowawczej23.
W kontakcie z dzieckiem najwa¿niejszy jest szacunek dla niego. Kiedy rzeczywicie trzeba dziecko ukaraæ, to kluczow¹ spraw¹ jest uszanowanie jego godnoci. Kiedy stosujemy kary ³ami¹ce ludzk¹ godnoæ, to ju¿ nie jest dzia³anie
wychowawcze.
Wymagania w odniesieniu do dziecka powinny zawsze stanowiæ realny
dla niego pu³ap. Wymagania trzeba podnosiæ w miarê zauwa¿anych postêpów,
stosuj¹c metodê ma³ych kroków, pamiêtaj¹c przy tym, ¿e ka¿dorazowo nale¿y rozpocz¹æ od tego, co dziecko ju¿ wie i potrafi. Wiedza o dziecku i uwarunkowaniach jego rozwoju pomaga w jego zrozumieniu i s³u¿y w³aciwemu oddzia³ywaniu pedagogicznemu. Dodajmy jeszcze, ¿e dziecko nie lubi byæ nadmiernie poprawiane, korygowane, nie lubi oddzia³ywañ, których nie rozumie,
które przekraczaj¹ jego mo¿liwoci psychomotoryczne oraz tych, które nie s¹
dostosowane do jego indywidualnego tempa rozwoju. Nadto wymagania powinny umo¿liwiaæ dziecku dowiadczanie sukcesów i radoci z przezwyciê¿ania w³asnych s³aboci i z nabywania nowych umiejêtnoci.
Niezbêdnym warunkiem skutecznoci oddzia³ywañ wychowawczych jest
konsekwencja. Dziecko powinno wiedzieæ, na co mo¿e liczyæ ze strony nauczyciela w wypadku takich czy innych swoich poczynañ, powinno umieæ
21 K.M. Lausch, Teoretyczne podstawy katechizacji osób g³êbiej upoledzonych umys³owo, s. 2829;
J. Lausch-¯uk, Dzieci g³êbiej upoledzone umys³owo, s. 281282.
22 E. Aceti, Roniemy razem. Przewodnik dla nauczycieli i wychowawców, Kraków 2000, s. 101.
23 M. Dziewiecki, Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999, s. 17.
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przewidzieæ jego reakcje. Dziecko niepewne reakcji wychowawcy nie czuje siê
bezpieczne, staje siê lêkowe, chaotyczne w swoim zachowaniu24. Niekonsekwencja w postêpowaniu wychowawcy powoduje, ¿e dziecko niejednokrotnie
wygrywa swoje na drodze wymuszania przez g³ony krzyk, p³acz, rzucanie
siê na ziemiê, kopanie wszystkich dooko³a. Wychowawca zniecierpliwiony
takim zachowaniem ustêpuje i daje dziecku to, czego chce. Jeli taka sytuacja
bêdzie siê powtarza³a, dziecko szybko zrozumie, ¿e wytrwa³oæ pop³aca.
Z czasem nauczy siê, ¿e jest silniejsze od wychowawcy i przestanie siê liczyæ
z jego zdaniem. Tylko konsekwentna postawa wychowawcy mo¿e sprawiæ, ¿e
dziecko w koñcu uwiadomi sobie, ¿e p³aczem czy krzykiem niczego nie wymusi. W przeciwnym wypadku nast¹pi utrwalanie nieodpowiednich zachowañ
dziecka.
Nie wszystkie ¿yczenia dziecka musz¹ byæ zaspokajane. Ju¿ od jego narodzin zaczyna siê uspo³ecznianie dziecka, czyli uczenie go odpowiedniego
postêpowania z otoczeniem oraz pewnych ograniczeñ jego potrzeb, np. ¿eby
nie zabiera³o zabawki drugiemu dziecku, nie ha³asowa³o, gdy kto pi, w³aciwego i w odpowiednim czasie zaspokajania potrzeb fizjologicznych, zaspokajania g³odu we w³aciwym czasie. Ograniczenia s¹ przykre dla dziecka, ale
jeli czuje siê ono kochane i akceptowane, to je przyjmuje25. Dziecko chce
zas³u¿yæ na uznanie ze strony rodziców, dlatego opanowuje ró¿ne zachcianki
i zachowania, które s¹ przez nich ganione, zmusza siê do ró¿nych czynnoci
przykrych, ale przez nich wymaganych. W ten sposób uczy siê panowania nad
sob¹, d¹¿enia do tego, co podziwia u rodziców albo co wzbudza ich podziw
w nim. To wszystko stymuluje jego rozwój26. Nadmierne za usprawiedliwianie zachowañ dziecka przez doros³ych, pob³a¿anie jego lenistwu i egoizmowi
nie sprzyja jego rozwojowi. W jednym i drugim wypadku dziecko wytwarza
sobie obraz w³asnego ja, co ju¿ bêdzie stanowi³o pewnego rodzaju busolê
w jego dalszym ¿yciu. Trudne jest przekszta³cenie wytworzonego w dzieciñstwie obrazu siebie, obraz ten utrzymuje siê bowiem mimo zmienianych warunków ¿ycia27.
Nad przedmiotem wymagañ nale¿y siê zastanowiæ, aby nie wymagaæ
w sposób bezwzglêdny czego, co w przysz³oci mo¿e okazaæ siê wzglêdne.
Dziecko jest wa¿niejsze od jakiej umiejêtnoci czy programu, którego si³owe
wdra¿anie mo¿e prowadziæ do bardzo przykrych prze¿yæ emocjonalnych.
Dziecko ³atwo jest zraniæ nawet niewiadomie, podchodz¹c zbyt sztywno do
24
25
26
27

J. Lausch-¯uk, Dzieci g³êbiej upoledzone umys³owo, s. 281285.
M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, s. 84.
Ibidem, s. 103
Ibidem, s. 84.
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swych obowi¹zków rodzicielskich czy wychowawczych28. Najlepsza intencja
wychowawcza, najlepszy program bêdzie tylko teori¹, jeli zabraknie m¹drej
równowagi pomiêdzy wymaganiami a mo¿liwociami, zainteresowaniami
i pragnieniami dziecka. Program edukacyjny, pojêcia, umiejêtnoci, nawet modlitwa, mog¹ staæ siê rózg¹ na dzieci29. W wychowaniu potrzebna jest umiejêtnoæ ³¹czenia delikatnoci, wyrozumia³oci z jednoczesn¹ stanowczoci¹, zdecydowaniem, jasnoci¹ wymagañ i konsekwencj¹.
Stawiaj¹c dziecku wymagania odpowiednie do jego wieku i mo¿liwoci,
zachêca siê je do pokonywania barier, trudnoci. Potrzeba pokonywania samego siebie, przekraczania siebie jest wpisana w naturê cz³owieka. Taka jest
droga stawania siê cz³owieka od najm³odszych lat a¿ do pónej staroci.
4. Po okresie dzieciństwa i dorastania dziecko osiąga status
człowieka dorosłego

Badania E.M. Minczakiewicz30 przeprowadzone wród rodziców dzieci
z zespo³em Downa wykaza³y, ¿e rodzice doæ pesymistycznie postrzegaj¹ doros³oæ swych dzieci. Nie widz¹ u nich mo¿liwoci pe³nienia przez nie ról
spo³ecznych. Z uwagi na brak samodzielnoci i potrzebê otaczania ich opiek¹,
przez wielu rodziców postrzegane s¹ jako osoby z wyran¹ mentalnoci¹
dziecka (wieczne dzieci). Trudno jest rodzicom zaakceptowaæ biologiczn¹
doros³oæ swych dzieci, które wykazuj¹ potrzeby o charakterze seksualnym
i pogodziæ z wizerunkiem dziecka o niewielkich potrzebach i ograniczonych
mo¿liwociach rozwoju. P³ciowoæ swych doros³ych dzieci wydaj¹ siê uznawaæ za czynnik ma³o istotny dla ich rozwoju spo³ecznego. Taka postawa, zdaniem autorki, ogranicza, a nawet dodatkowo zaburza sferê rozwoju spo³eczno-emocjonalnego. Przypisywana dziecku rola osoby sterowanej przez ca³e ¿ycie
nie daje mu szans na budowanie samodzielnoci i odkrywanie w³asnej to¿samoci. Autorka nie daje rozwi¹zañ kwestii doros³oci osób z zespo³em Downa,
ale wskazuje na potrzebê weryfikacji wizerunku doros³ego z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
Czêsto zdarza siê tak, ¿e fizyczna zale¿noæ dziecka od innych prowadzi
je do infantylnoci we wszystkich aspektach ¿ycia. Nie wolno mu bowiem
dokonywaæ samodzielnych wyborów. Ci¹gle chronione jest przed konsekwencjami swych w³asnych czynów. Nie ucz¹c dziecka tego, ¿e jego czyny poci¹ga28

J. Augustyn, Poznaj siebie i bliniego. O wychowaniu dzieci, wiêziach rodzinnych i ma³¿eñskich oraz uzdrowieniu z poczucia krzywdy, Kraków 2000, s. 2829.
29 Ibidem, s. 30.
30 E. A. Minczakiewicz, A kiedy bêdê du¿y , Bardziej Kochani 4 (2004), s. 47.
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j¹ za sob¹ okrelone konsekwencje, rodzice nie przygotuj¹ go na istniej¹ce
ryzyko, nie pomog¹ mu w dokonywaniu m¹drych i w³aciwych wyborów.
Pob³a¿aj¹ mu w zabawach, grach i czynnociach odpowiednich dla du¿o m³odszych dzieci. Ton g³osu oraz jêzyk u¿ywany w rozmowie bywa czêsto infantylny, a przecie¿ maj¹ prawo do bycia szanowanymi i docenianymi, nie tylko jako
dzieci, lecz równie¿ jako osoby doros³e. Nie mog¹ i nie powinny byæ traktowane
jak Piotru Pan, który nigdy nie doronie. One dorosn¹, a jakoæ ich ¿ycia bêdzie
zale¿a³a od mo¿liwoci uczenia siê na podstawie w³asnych dowiadczeñ31.
Wspieraæ w rozwoju osobê z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, to
przede wszystkim pomagaæ jej w odkrywaniu w³asnej wartoci i realizowaniu
zadañ, jakie stawia przed ni¹ ¿ycie, uwzglêdniaj¹c nie tylko wiek rozwojowy,
ale tak¿e wiek ¿ycia. To wymaga dostosowania stroju, zachowania, zabawy
i aktywnoci do jej wieku metrykalnego. Ubiór powinien byæ stosowny do jej
wieku ¿ycia. Jest to wa¿ne, gdy¿ strój mo¿e budziæ litoæ albo szacunek innych. Mê¿czyzna z zespo³em Downa w marynarce i krawacie budzi respekt.
Ten strój niesie informacjê: to jest osoba doros³a. Trzeba jej pomagaæ w przestrzeganiu norm zachowania, które s¹ w³aciwe ludziom doros³ym i pomagaæ
w dokonywaniu odpowiednich wyborów, pomimo ¿e jej poziom umys³owy jest
ni¿szy ni¿ jej pe³nosprawnych rówieników32.
Wychowanie dziecka ró¿ni siê od wychowania osoby doros³ej, nawet jeli
wykazuje ona powa¿ne braki umys³owe. W osobie doros³ej z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ trzeba widzieæ przede wszystkim doros³ego, a nie dziecko.
Cia³o i umys³ dziecka s¹ jeszcze w trakcie formowania siê, umys³ dziecka
pozostaje ch³onny i otwarty. Cz³owiek doros³y ma ju¿ swoj¹ historiê. J. Vanier,
który spotka³ siê z niejedn¹ histori¹ ¿ycia osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, mieszkaj¹c wspólnie z nimi we wspólnotach Arki, pisze, ¿e jest to
czêsto historia prze¿ytych rozczarowañ albo odrzucenia. Takie osoby widz¹
siebie w krzywym zwierciadle, obwiniaj¹ samych siebie. Trzeba je zapewniaæ
o ich wartoci, podtrzymywaæ, dodawaæ odwagi. Ju¿ raz zosta³y poddane wychowaniu  je¿eli nie tresurze  we w³asnej rodzinie lub w orodku. U osób
z tego rodzaju dowiadczeniami trzeba próbowaæ zmieniæ szkodliwe przyzwyczajenia, naprawiæ wyrz¹dzone szkody i nade wszystko prowadziæ z nimi dialog, którego one tak¿e musz¹ siê uczyæ, gdy¿ do tej pory nikt z nimi partnersko
nie rozmawia³. Nie by³y traktowane podmiotowo33.
31 G. Brearley, Czynniki oddzia³uj¹ce na rozwój osoby, ¿ycie seksualne i stosunki spo³eczne ludzi
niepe³nosprawnych we wczesnym okresie ¿ycia, wiat³o i Cienie 2 (2001), s. 57.
32 D. Wolska, Jak pomóc osobie upoledzonej umys³owo wejæ w doros³e ¿ycie?, wiat³o i Cienie
1 (1999), s. 2930.
33 J. Vanier, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich do ¿ycia w prawdziwej mi³oci, s. 62.
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Jakoæ ¿ycia osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w du¿ej mierze
zale¿y od innych, którzy powinni dostrzegaæ nie tylko jej poziom intelektualny, ale tak¿e wiek metrykalny i liczyæ siê z rozwojem biologicznym. Oznacza
to zmniejszenie kontroli nad ni¹ w pewnym wieku, chocia¿ jest to decyzja dla
rodziców trudniejsza ni¿ w odniesieniu do dzieci pe³nosprawnych. Osoba
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ tak¿e powinna mieæ wp³yw na swoje ¿ycie i podejmowaæ decyzje, ale samodzielnoæ nie powinna byæ uto¿samiana
z samowystarczalnoci¹.
5. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
może być samodzielne, chociaż nie jest samowystarczalne

Wspomaganie rozwoju osobowego ma na celu doprowadzenie osoby
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ do optymalnego poziomu niezale¿noci.
Autonomia to mo¿liwoæ decydowania, dokonywania wyborów w ró¿nych
kwestiach codziennego ¿ycia (rodzaju pokarmu, napoju, wybór ubrania, zabawki, aktywnoci, odpoczynku). Nale¿y stwarzaæ sytuacje, w których osoba
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ bêdzie mog³a wyraziæ swoj¹ wolê, swój
wybór, choæby gestem, mimik¹. Autonomia, jak twierdzi W. Dykcik34, jest
rodkiem zaznania pe³ni cz³owieczeñstwa, jest celem rozwoju i wychowania
oraz podstaw¹ normalizacji ¿ycia.
Wzrastanie w samodzielnoci jest procesem niezwykle wa¿nym dla
kszta³towania to¿samoci ka¿dego cz³owieka. W samodzielnej decyzji, wyborze jest wiadoma chêæ, wola, na któr¹ godzi siê nasze ja i któr¹ wspiera
nasze ja. Oznacza to, ¿e w czynnociach woli bierze udzia³ ca³oæ psychofizyczna, któr¹ prze¿ywamy jako ja35. W ¿adnych innych czynnociach psychicznych nie prze¿ywamy tak wyranie swego ja, nie mo¿emy tak oczywicie wykazaæ innym tego ja, jak w czynnociach woli, a zw³aszcza w momencie decyzji. Czujemy wyranie, ¿e to my chcemy, ¿e my wybieramy, ¿e my
wspieramy wybran¹ chêæ, ¿e my j¹ realizujemy. Czynnoci woli s¹ czynnociami kszta³tuj¹cej siê osobowoci. W czynnociach woli, które sprawiaj¹, ¿e
cz³owiek jest wtedy sam autorem swych czynów, mo¿na dowiadczyæ poczucia
w³asnej wartoci. Z takich autonomicznych decyzji wyp³ywa poczucie odpowiedzialnoci za swoje czyny36. Nie mo¿na osoby z zaburzeniami umys³owymi pozbawiæ tego wymiaru cz³owieczeñstwa.
34

W. Dykcik, Zakres i przedmiot zainteresowañ pedagogiki specjalnej, w: W. Dykcik (red.),
Pedagogika specjalna, Poznañ 2001, s. 7677.
35 M. Grzywak-Kaczyñska, Psychologia dla ka¿dego, s. 88.
36 Ibidem, s. 8889.
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Niew³aciwe jest uzale¿nianie osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
od innych, które staje siê efektem zapewniania jej wszystkiego, wyrêczania we
wszystkim, rozwi¹zywania wszelkich problemów. Taki rodzaj pomocy dodatkowo upoledza dziecko, utrudnia dostrze¿enie jego realnych mo¿liwoci
i wzrastanie w samodzielnoci. Jeli rodzice robi¹ wszystko za dziecko, wówczas pozostanie ono nieustannie od nich zale¿ne. Tam, gdzie jest to mo¿liwe,
trzeba dawaæ dziecku prawo do w³asnych chêci, pragnieñ i sposobów37. Dziecko powinno mieæ przestrzeñ na w³asne inicjatywy i swobodê dzia³ania mimo
przekonania rodziców, ¿e sami mogliby wykonaæ co lepiej, dok³adniej, szybciej. Godne uznania s¹ takie postawy rodziców, kiedy planuj¹c rozk³ad domowych zajêæ, bior¹ pod uwagê opinie i ¿yczenia dziecka. Dzieci, których
rodzice licz¹ siê z ich pogl¹dami i ¿yczeniami, wykazuj¹ znacznie wiêkszy
poziom samodzielnoci i wiêksz¹ inicjatywê ni¿ te, które s¹ traktowane przedmiotowo, bez prawa decydowania o swoich sprawach i wspó³decydowania
o ¿yciu rodziny.
Nie mo¿na zwalniaæ osoby z zaburzeniami rozwojowymi od wszelkiej
odpowiedzialnoci. Trzeba pozwoliæ na rozwój tkwi¹cych w niej mo¿liwoci.
Oznacza to potrzebê stwarzania sytuacji, które umo¿liwi¹ jej zaistnienie. Jest
ró¿nica miêdzy pomoc¹ polegaj¹c¹ na robieniu czego za kogo, a pomoc¹
polegaj¹c¹ na wsparciu, towarzyszeniu i robieniu czego z kim. W wychowaniu trzeba wiêc przenieæ akcent z uczenia zale¿noci na uczenie niezale¿noci38. W³asna aktywnoæ i samodzielnoæ rodz¹ wiarê we w³asne si³y. Staje
siê to podstaw¹ do spokojnego prze¿ywania codziennoci, daje poczucie bezpieczeñstwa. Rodzice maj¹ jednak tendencjê, by dziecko z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ wci¹¿ trzymaæ za rêkê, decydowaæ prawie o wszystkim.
Czêstym powodem takich postaw ograniczaj¹cych samodzielnoæ dziecka jest
lêk o nie, ale tak¿e popiech, w jakim ¿yj¹ doroli. Tymczasem d¹¿enie osób
z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ do autonomii jest bardzo widoczne nawet
w drobnych sprawach. To, co czêsto rodzice bior¹ za lepy upór, jest w istocie
pragnieniem samostanowienia, podejmowania decyzji. Rodzicom czy opiekunom mo¿e byæ trudno dostrzec te d¹¿enia, zw³aszcza jeli dziecko nie umie
s³ownie wyraziæ swoich potrzeb39.
Swoista niezale¿noæ wytwarza siê, gdy osoba z niepe³nosprawnoci¹ uczestniczy w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym. Ona jest w stanie nauczyæ siê wielu
37
38

s. 1217.

C. Kosakowski, Droga do godnoci..., wiat³o i Cienie 2 (2000), s. 7374.
D. i A. Wolscy, Godnoæ osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹, wiat³o i Cienie 2 (2000),

39 A. Nagórka, Doroli? Wywiad z Halin¹ Czechowsk¹, mam¹ 37-letniej córki upoledzonej
umys³owo, wiat³o i Cienie 1 (1994), s. 8.
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zachowañ przystosowawczych w zakresie samoobs³ugi, komunikowania siê,
kontaktów spo³ecznych, a tak¿e opanowaæ proste czynnoci zwi¹zane z prac¹
zawodow¹40. Im wiêksza bêdzie jej samodzielnoæ i niezale¿noæ, tym mniej
bêdzie prze¿ywaæ napiêæ i lêków, i tym ³atwiej odnajdzie swoje miejsce w ¿yciu.
Dziecko z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym
i znacznym osi¹ga niezale¿noæ funkcjonowania tylko w granicach swoich
indywidualnych mo¿liwoci, w zakresie czynnoci dnia codziennego. Wykszta³cenie takich podstawowych umiejêtnoci jest czêsto najwa¿niejszym zadaniem rewalidacyjnym, które zmierza do jak najwiêkszej samodzielnoci
i niezale¿noci, chocia¿ osoba z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ zawsze bêdzie w jakim stopniu zale¿na od innych41 .
6. Radość życia dziecko odnajduje w komunii
z rodziną i społeczeństwem

Cz³owiek nie dowiadczy radoci ¿ycia w odosobnieniu, w samotnoci,
lecz w komunii z rodzin¹ i ze spo³eczeñstwem. Do osi¹gniêcia dojrza³oci
spo³ecznej potrzebuje rodowiska rodzinnego, w³asnego miejsca, gdzie by³oby
mu dobrze ¿yæ, gdzie móg³by byæ sob¹. Potrzebuje obecnoci ojca i matki, ich
serdecznego dotyku, przyjêcia, akceptacji, zachwytu. Potrzebuje braci, sióstr,
przyjació³, kolegów. Dom rodzinny jest miejscem, z którego cz³owiek czerpie
si³ê, zaspokaja najwa¿niejsze swoje potrzeby, rozwija siê osobowo, uczy ¿ycia
w spo³ecznoci ludzkiej, gdy¿ rodzina jest podstawow¹ grup¹ socjalizuj¹c¹42.
W tej najmniejszej komórce ¿ycia spo³ecznego najbardziej skutecznie realizuje
siê proces przyswajania systemu wartoci i wzorów zachowañ. Najczêciej
przebiega on w sposób niemal niezauwa¿alny: poprzez klimat i styl relacji
panuj¹cy miêdzy rodzicami a dzieæmi, wychowankiem a wychowawc¹, wspólne dzia³anie, sposoby reagowania na pojawiaj¹ce siê konflikty czy trudnoci.
Od atmosfery rodzinnej i preferowanych w niej wartoci zale¿y w najwiêkszym stopniu to, jak m³ody cz³owiek bêdzie rozumia³ siebie i wiat oraz w jaki
sposób bêdzie odnosi³ siê do siebie i do otaczaj¹cego go wiata43.
40
41

D. Wolska, Jak pomóc osobie upoledzonej umys³owo wejæ w doros³e ¿ycie, 69.
M. Mieszkowicz, Konstruowanie sytuacji wychowawczych sprzyjaj¹cych rozwojowi spo³ecznemu
dzieci i m³odzie¿y upoledzonych umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym, w: M. Piszczek (red.),
Przewodnik dla nauczycieli uczniów upoledzonych umys³owo w stopniu znacznym i umiarkowanym,
cz. I, Warszawa 2001, s. 90.
42 F. Adamski, Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: F. Adamski (red.), Mi³oæ. Ma³¿eñstwo. Rodzina, Kraków 1985, s. 365373.
43 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesnoci, s. 164.
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W³aciwy klimat w rodzinie zale¿y przede wszystkim od równowagi
i dojrza³oci emocjonalnej rodziców dziecka. Dziecko nadaje nowy sens rodzinie i ca³emu ¿yciu. Rodzicielstwo najczêciej zwi¹zane jest z nadziej¹ pe³niejszego ¿ycia, dope³nieniem zwi¹zku ma³¿eñskiego. Jednak nikt nie oczekuje
dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, a wiêc jego sytuacja psychologiczna
u progu ¿ycia jest na ogó³ zawsze niekorzystna. Zamiast radosnego wiêtowania jest atmosfera smutku i przygnêbienia44. Dziecko z niepe³nosprawnoci¹
intelektualn¹, czêsto z wielorakimi sprzê¿onymi niepe³nosprawnociami, jest
wyzwaniem dla rodziny, która ró¿nie radzi sobie w tej nieoczekiwanej rzeczywistoci. Dlatego w³anie rodzice s¹ pierwszymi osobami w rodzinie, które
potrzebuj¹ pomocy w zaakceptowaniu sytuacji, która bêdzie trwa³a przez ca³e
ich ¿ycie. Najpierw trzeba pomóc rodzicom, aby mogli odpowiedzialnie i radonie prze¿ywaæ swoje macierzyñstwo i ojcostwo45.
Dla dzieci zasadnicze znaczenie ma porozumienie miêdzy rodzicami. Oni
razem daj¹ dziecku poczucie bezpieczeñstwa, dlatego mo¿na powiedzieæ, ¿e
najwa¿niejszym zadaniem ma³¿onków w procesie wychowania dziecka jest
podsycanie wzajemnej mi³oci ma³¿eñskiej, pielêgnowanie tej mi³oci. Zachowanie rodziców, ich odniesienie do siebie i innych jest ród³em radoci i ¿yczliwoci w rodzinie, przynosi satysfakcjê wszystkim jej cz³onkom46. Okazywana wzajemna mi³oæ ma³¿onków jest najlepsz¹ szko³¹ mi³oci dla dziecka.
Niestety, wiele dzieci nie ma w³aciwych wzorów w domu. Wiele ma³¿eñstw
jest rozbitych, rodzice ¿yj¹ w konkubinacie, miejsce mi³oci czêsto zajmuje
nienawiæ, nieufnoæ i obojêtnoæ. Wywodz¹c siê z takiej rodziny dziecko nie
wie, co to znaczy kochaæ i byæ kochanym.
Postawy rodziców w stosunku do dziecka maj¹ zasadniczy wp³yw na jego
ca³ociowy rozwój. Postawy w³aciwe ³¹cz¹ siê ze stworzeniem dziecku odpowiednich warunków stymuluj¹cych rozwój. W³aciwe odniesienie do dziecka
wymaga pe³nej akceptacji jego niepe³nosprawnoci i pomimo ograniczeñ rozwijania jego samodzielnoci. Trzeba dostrzec mo¿liwoæ udzia³u dziecka
w obowi¹zkach domowych. Ju¿ ma³e dziecko mo¿e uczestniczyæ w ¿yciu rodzinnym. Jest takim samym cz³onkiem rodziny jak inni, maj¹cym swoje prawa
44
45

A. Sobolewska, Tajemnica muminków, wiat³o i Cienie 4 (1994), s. 18.
Pomoc jest potrzebna jeszcze przed narodzeniem dziecka, gdy badania prenatalne wykazuj¹
upoledzenie p³odu. O tym, jak rozmawiaæ z rodzicami dziecka na temat diagnozy i jak ich wspieraæ,
aby otrzyman¹ wiadomoæ prze¿ywali jak najmniej dramatycznie pisze: D. Kornas-Biela, Wczesna
pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upoledzeniem umys³owym, wiat³o i Cienie 4 (2001),
s. 511.
46 Rodzina a integracja osób niepe³nosprawnych w dzieciñstwie i wieku dorastania. Wnioski
miêdzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Papiesk¹ Radê ds. Rodziny. 24 grudnia 1999,
wiat³o i Cienie 3 (2006), s. 51.
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i obowi¹zki. Ono chce byæ potrzebne, chce ¿yæ tak, jak inni, trzeba mu w tym
pomóc. Tylko wtedy, gdy bêdzie aktywne w ¿yciu, gdy bêdzie mia³o swój
udzia³ w dynamice ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego, bêdzie mog³o siê doskonaliæ i rozwijaæ oraz czerpaæ radoæ z ¿ycia.
Budowanie wiêzi z innymi u³atwia aktywnoæ edukacyjno-zawodow¹.
Ka¿da osoba, nawet z g³êbokim stopniem niepe³nosprawnoci, ma pragnienie
pe³nienia chocia¿by maleñkiej roli, u¿ytecznej dzia³alnoci i samodzielnego
odciniêcia swojego ladu w zbiorowym spo³ecznym wysi³ku. Je¿eli powa¿nie
traktujemy potrzebê w³¹czania osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹
w ¿ycie spo³eczne, to trzeba równie¿ przygotowywaæ je do szeroko rozumianej
pracy47. Mo¿liwe jest przygotowanie tych osób do wykonywania wielu prac
o charakterze jednostajnym, które nie zawieraj¹ w sobie elementów nowoci
i zaskoczenia. Podjêcie pracy zawodowej i otrzymywane wynagrodzenie za
wykonywan¹ pracê daje poczucie bycia u¿ytecznym i potrzebnym oraz niezale¿nym, rozwija pewnoæ siebie i dobr¹ samoocenê48. Praca pomaga zintegrowaæ siê z ludmi sprawnymi, nobilituje spo³ecznie, utrwala zachowania pozytywne. Oczywicie nie wszystkie osoby z niepe³nosprawnoci¹ s¹ w stanie
pracowaæ. Niektóre ze wzglêdu na swoje ograniczenia nigdy nie bêd¹ zdolne
do pracy, ale wiele z nich chce i mo¿e podj¹æ pracê.
Osoby, którym stworzy siê mo¿liwoci pracy w warunkach chronionych,
otrzymuj¹ szansê na samorealizowanie siê i rozwijanie osobowoci. Niestety,
w Polsce zdecydowana wiêkszoæ osób z niepe³nosprawnoci¹ po ukoñczeniu
szko³y pozostaje na rencie socjalnej, jest czêsto pozbawiona jakiejkolwiek aktywnoci zawodowej49. Niektórzy bior¹ udzia³ w warsztatach terapii zajêciowej. Trzeba przyznaæ, ¿e jest to forma dyskryminacji mniej sprawnego cz³owieka. Ten problem dostrzeg³ i o nim pisa³ Jan Pawe³ II w encyklice Laborem
exercens50. Papie¿ dobitnie i jednoznacznie wskaza³ na potrzebê stwarzania w
pañstwie warunków umo¿liwiaj¹cych w³¹czenie siê osobom z jakimkolwiek
stopniem niepe³nosprawnoci w dzia³alnoæ produkcyjn¹ zgodnie ze swymi
kwalifikacjami i mo¿liwociami. Winni oni otrzymaæ sprawiedliwe wynagro47

A. Sekuradzki, Praca dla osób doros³ych z upoledzeniem umys³owy, wiat³o i Cienie 3
(1999), s. 10. Autor zaprzecza, jakoby praca oparta by³a na wymaganiu wysokiej wydajnoci. Wskazuje,
¿e prac¹ jest to wszystko, co prowadzi do powiêkszenia wartoci dodanej oraz równie¿ to, co przysparza spo³eczeñstwu okrelonych wartoci w wymiarze spo³ecznym. Nie chodzi wiêc o zysk, ale o innego
rodzaju wydajnoæ, która mo¿e byæ udzia³em osób niepe³nosprawnych, np. przemiana spo³eczeñstwa na
bardziej ludzkie.
48 D. Wolska, Jak pomóc osobie upoledzonej umys³owo wejæ w doros³e ¿ycie?, s. 79.
49 J. P¹k, Trudnoci osób niepe³nosprawnych w znalezieniu pracy i zatrudnieniu, wiat³o i Cienie
3 (1999), s. 40.
50 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, w: Encykliki Ojca wiêtego Jana Paw³a II, t. I,
Kraków 1996, s. 100154.
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dzenie i mo¿liwoæ awansu. Osoba z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nie
powinna czuæ siê uzale¿niona od spo³eczeñstwa, bêd¹c na marginesie wiata
pracy. Sytuacj¹ w najwy¿szym stopniu niesprawiedliw¹ jest dopuszczanie do
¿ycia spo³ecznego, a wiêc tak¿e do pracy, tylko osoby w pe³ni sprawne. Papie¿
tak¹ sytuacjê nazywa wprost dyskryminacj¹ s³abych i chorych przez silnych
i zdrowych51.
Zakończenie

W spo³eczeñstwie godnoæ osoby ludzkiej powinna byæ chroniona i realizowana. Wychowawcy winni umieæ dostrzec w wychowanku to, co cenne, co
najbardziej ludzkie i takim widzeniem otwieraæ przed nim samym umiejêtnoæ
w³aciwego rozumienia siebie. Trzeba te¿ budziæ spo³eczn¹ wiadomoæ wartoci i sensu ¿ycia osób, których codzienna egzystencja naznaczona jest niepe³nosprawnoci¹. Jednak w naszym spo³eczeñstwie nie ka¿dego uwa¿a siê za
wartociowego, nie ka¿dy jest akceptowany, nie ka¿dy obdarzany jest szacunkiem  trzeba spe³niaæ okrelone wymagania. Pochwa³y zazwyczaj otrzymuj¹
piêkni, sprawni, utalentowani, inteligentni, bogaci. We wspó³czesnej kulturze
do cech najwy¿ej promowanych, na podstawie których okrela siê wartoæ
cz³owieka, nale¿y atrakcyjnoæ fizyczna i inteligencja. Jest to bardzo niesprawiedliwa i niebezpieczna miara ludzkiej wartoci, prowadz¹ca do spo³ecznych
uprzedzeñ. Osoby z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ nie maj¹ szansy sprostaæ tym wymogom. Trzeba równowa¿yæ wp³yw wspomnianych cech w wartociowaniu osoby i jest to zadanie dla wszystkich wychowawców.
Podjêta refleksja nad to¿samoci¹ dziecka z zaburzeniami umys³owymi
domaga siê uznania w nim podmiotu oddzia³ywañ wychowawczych i podejmowania dzia³añ rozwijaj¹cych poczucie godnoci i umo¿liwiaj¹cych rozpoznawanie prawdy o bogactwie w³asnej natury. wiadomoæ fundamentalnych
podstaw to¿samoci w³asnej i drugiego jest podstaw¹ w relacjach miêdzyosobowych. Poznawanie prawdy o sobie pomaga nadaæ pozytywny sens naszemu
istnieniu i dostrzec wartoæ i sens ¿ycia ka¿dego cz³owieka.

51

Ibidem, nr 22.
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THE FORMATION OF THE IDENTITY OF CHILD
WITH THE MENTAL DISABILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
(SUMMARY)

The formation of the identity of child with the mental disability in the educational process is
the second part of the paper, which purpose is the approximation of the fundamental truth about
the person with mental disability. The realization of this truth is the task of the education. The task
of the educator is to help to every child to discover and experience its dignity and to recognise its
identity. The man experiences and develops himself through the relations with people and existential situations. The child with the mental disability can grow up like another children but it needs
proper stimulations and good conditions to the comprehensive activity during the whole educational process. There is a very important thing to overcome the hindrances and difficulties in the
educational process. The necessity of the overcoming is included in the nature of the man. The
realization of this need has the influence on the proper mental activity of child. The children with
the mental disability have the same psychological stages like another children. After childhood and
adolescent period the child becomes adult. It is necessary to help to him in selecting of proper
dress, behaviour, playing and activity in this age. The growing of independence is a very important
process for the future identity. The fundamental role plays the family. If the participation in the
social life completes the proper educational influence of the family, the child will experience
abundance of its personality, value of life and happiness of its being.

DIE IDENTITÄTGESTALTUNG DES KINDES
MIT DEN GEISTESSTÖRUNGEN IM ERZIEHERISCHEN PROZESS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Identitätgestaltung des Kindes mit den Geistesstärungen im erzieherischen Prozess ist
der zweite Teil des Aufsatzes, dessen die Hauptidee die Vorstellung der Wahrheit von der Person
mit den Geistesstärungen ist. Die Verwirklichung dieser Wahrheit ist die Aufgabe der Erziehung.
Jeder Erzieher soll dem Kind in der Würden- und Identitätserfahrung helfen. Jeder Mensch kann
sich durch die Relationen mit den anderen Leuten und die verschiedenen Situationen kennenlernen
und entwickeln. Das Kind mit den Geistesstärungen kann sich entwickeln, wie jedes andere, aber
es braucht richtige Stimulation und Umstände zur vielseitigen Tätigkeit während des ganzen
Erziehungsprozesses. Man muss während dieses Prozesses alle Hindernisse und Schwierigkeiten
überschreiten. Die Notwendigkeit der Selbstüberwindung ist mit der menschlichen Natur verbunden und ein kleines Kind erfährt sie. Die Verwirklichung dieser Notwendigkeit hat den Einfluss auf
die richtigen psychischen Funktionen des Kindes. Die Kinder mit den Geistesstärungen haben
dieselben Entwicklungsetappen, von dennen die Psychologie spricht. Nach Kindheit und Reifen
das Kind wird der Erwachsene. Man muss diesem Kind in der Erwählung der richtigen Gewänder,
Verhalten und Spiele für sein Alter helfen. Das Reifen der Selbstständigkeit ist sehr wichtiger
Prozess für die Gestaltung der Identität. Die Familie spielt in diesem Prozess eine Grundrolle.
Wenn die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ergänzt den Famielieneinfluss, kann man hoffen,
dass das Kind Reichtum seiner Persönlichkeit, Wert eigenes Leben und Freude der Exsistenz
erfährt.
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We wspó³czesnej socjologii wyró¿niane s¹ ró¿ne grupy dzia³añ, charakteryzuj¹cych funkcjonowanie wspólnoty rodzinnej. Nale¿¹ do nich specyficzne
rodzaje aktywnoci, maj¹ce na celu zarz¹dzanie dobrami: dzia³alnoæ zwi¹zana
z gospodarstwem domowym, sposoby zdobywania rodków oraz produkcja
okrelonych dóbr, bezporednio rzutuj¹ce na pozycjê spo³eczn¹ wspólnoty rodzinnej1. Wszystkie te dzia³ania sk³adaj¹ siê na funkcjê gospodarcz¹ rodziny.
Istotn¹ rolê w jej ramach zajmuje kwestia zabezpieczenia spo³ecznego oraz
zadania opiekuñczo-zabezpieczaj¹ce, bezporednio dotycz¹ce sposobu zarz¹dzania rodkami materialnymi w rodzinie2. Zagadnienia zwi¹zane ze sfer¹
socjaln¹ zyskuj¹ wspó³czenie na znaczeniu, poniewa¿ aktualnie pañstwa
i struktury miêdzynarodowe coraz aktywniej inwestuj¹ we wszelkie projekty,
maj¹ce na celu przeciwdzia³anie wy³¹czeniu spo³ecznemu. Owe inwestycje
obejmuj¹ swoim zasiêgiem tak¿e rodziny.
1
2

Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar spo³eczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 42.
Por. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, Kielce 2005, 248n
(dalej: KNSK); F. Adamski, Rodzina, s. 42; M. Biedroñ, Realizacja funkcji rodziny w kontekcie globalnych przemian socjokulturowych, w: A. £ady¿yñski (red.), Rodzina we wspó³czesnoci, Wroc³aw 2009,
s. 48n.
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W ramach nauczania spo³ecznego Kocio³a o rodzinie istotna staje siê
kwestia przypisania w³aciwego miejsca dobrom materialnym, z uwzglêdnieniem dwóch znamiennych zasad. Po pierwsze, rodzina stanowi przede wszystkim wspólnotê osób; dobro osoby staje siê wiêc dobrem nadrzêdnym w stosunku do innych dóbr i wartoci, jakimi kieruje siê rodzina. Po drugie  zak³adaj¹c istnienie w wiecie porz¹dku teleologicznego, czyli w wymiarze ostatecznym zmierzaj¹cego ku Bogu  nale¿y stwierdziæ, ¿e konsumowanie dóbr
(w najogólniejszym znaczeniu) jest moralnie dobre tylko wtedy, gdy jest
podporz¹dkowane realizacji celu uwiêcenia cz³owieka. Mówi¹c zatem o teologicznej interpretacji funkcji gospodarczej rodziny, nale¿y interpretowaæ po¿ytkowanie dóbr materialnych w aspekcie personalistycznej koncepcji dobra
wspólnego.
Funkcja gospodarcza jest powi¹zana sieci¹ zale¿noci z innymi g³ównymi
funkcjami, jakie charakteryzuj¹ wspólnotê rodzinn¹. Pozostaje w sta³ym odniesieniu wzglêdem funkcji prokreacyjnej oraz socjalizacyjno-wychowawczej.
Funkcja gospodarcza rodziny jest z natury rzeczy nadbudowana na funkcji
prokreacyjnej, umo¿liwiaj¹cej egzystencjê jednostki oraz spo³eczeñstwa. Ponadto funkcja gospodarcza przyjmuje konkretne formy w zale¿noci od sposobu przebiegu socjalizacji oraz od tego, na jakich wartociach koncentruj¹ siê
rodzice w toku realizacji cie¿ki wychowawczej.
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie na kryterium, którego zachowanie pozwoli na moralnie dobre po¿ytkowanie przez rodzinê dóbr materialnych w ramach funkcji gospodarczej. W celu realizacji wskazanego powy¿ej
zadania w pierwszym punkcie zostan¹ okrelone czynniki wp³ywaj¹ce na
kszta³towanie b³êdnych hierarchii dóbr. W drugiej czêci pracy zostanie przedstawiona koncepcja dobra wspólnego rodziny, a nastêpnie analiza funkcji gospodarczej z perspektywy chrzecijañskiej koncepcji dobra.
1. Czynniki sprzyjające kształtowaniu
niewłaściwych hierarchii dóbr

Wspó³czenie mo¿na wyró¿niæ serie czynników, których efektem s¹ b³êdne hierarchie dóbr. Owe hierarchie maj¹ swoje ród³a w podporz¹dkowaniu
cz³owieka dobrom materialnym albo w zupe³nej subiektywizacji rzeczywistoci, czyni¹cej z jednostki ludzkiej absolutny punkt odniesienia.
Jan Pawe³ II, opisuj¹c sytuacjê wspó³czesnych rodzin, zwraca uwagê na
tendencje do zbytniego eksponowania materialnego aspektu rzeczywistoci.
Cz³owiek jest wówczas definiowany ze wzglêdu na iloæ i jakoæ spo¿ywanych
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dóbr, a nie z uwagi na posiadan¹ godnoæ osobow¹ i niezbywalne prawa.
Dominacja ideologii konsumpcjonizmu prowadzi do sytuacji, kiedy to cz³owiek staje siê jednym z dóbr materialnych. Redukcjonistyczna wizja cz³owieka
oznacza sprzeniewierzenie siê nadprzyrodzonemu powo³aniu cz³owieka, które
wykracza poza wiat materii w kierunku tego, co nadprzyrodzone3.
Jednym z istotnych czynników, rzutuj¹cych na niew³aciwy sposób wywi¹zywania siê z funkcji gospodarczej rodziny, jest absolutyzacja elementu
wolnoci: U korzeni [ ] negatywnych objawów [¿ycia rodzinnego  J.S.]
czêsto le¿y ska¿one pojêcie i prze¿ywanie wolnoci, rozumianej nie jako zdolnoæ do realizowania prawdziwego zamys³u Bo¿ego wobec ma³¿eñstwa i rodziny, ale jako autonomiczna si³a, utwierdzaj¹ca w d¹¿eniu do osi¹gniêcia
w³asnego egoistycznego dobra, nierzadko przeciwko innym4. Absolutyzacja
wolnoci jest kreatorem postaw egoistycznych, wskutek których cz³owiek
przyw³aszcza sobie dobra wy³¹cznie ze wzglêdu na osobisty interes. Dzia³ania
zwi¹zane z takimi postawami zwykle naruszaj¹ dobro innych osób.
Analizuj¹c socjologiczny aspekt funkcji gospodarczej rodziny, nale¿y
w pierwszej kolejnoci odwo³aæ siê do antropologiczno-spo³ecznej sytuacji
wspó³czesnych wspólnot rodzinnych. Tomasz Biernat oraz Pawe³ Sobierajski
w publikacji M³odzie¿ wobec ma³¿eñstwa i rodziny. Raport z badañ zwracaj¹
uwagê na fenomen deinstytucjonalizacji wspó³czesnej rodziny. Ów problem
polega na tym, ¿e rodzina stopniowo zatraca swoje znaczenie instytucjonalne,
bêd¹ce w gruncie rzeczy utrwalonym sposobem wykonywania funkcji rodzinnych. W ten sposób normy ¿ycia spo³ecznego dotycz¹ce rodziny nie znajduj¹
zastosowania w realizacji jej funkcji spo³ecznych; rodzina kieruje siê bowiem
wskazaniami, zdefiniowanymi przez jej pojedynczych cz³onków5. Antropologiczno-obyczajowa specyfika wspó³czesnych rodzin sprawia ponadto, ¿e równie¿ kwestie zwi¹zane z gospodarowaniem s¹ podporz¹dkowane tylko i wy³¹cznie absolutyzowanemu dobru jednostki.
Wskutek zmniejszenia wp³ywu czynników instytucjonalnych na rodzinê
zasadniczy profil realizacji jej funkcji gospodarczej wyznaczaj¹ elementy subiektywne, bêd¹ce bezporednim odzwierciedleniem ludzkiego ja w rzeczywistoci spo³ecznej. Opisuj¹c styl wspó³czesnych rodzin z wyodrêbnieniem
3 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wroc³aw 1993, 6 (dalej: FC);
Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykañski II.
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, wyd. III, Poznañ 1967, 47 (dalej: KDK); Wype³niæ wszystko wed³ug
Prawa Bo¿ego. List Biskupów polskich na uroczystoæ wiêtej Rodziny 1993, OsRomPol 2 (1994), s. 51.
4 FC 6; zob. równie¿ B. Krawiec, Mity dotycz¹ce modeli wspó³czesnej rodziny, w: A. £ady¿yñski (red.), Rodzina we wspó³czesnoci, Wroc³aw 2009, s. 33.
5 Por. T. Biernat, P. Sobierajski, M³odzie¿ wobec ma³¿eñstwa i rodziny. Raport z badañ, Toruñ
2007, s. 12n.
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specyfiki pozycji matki, ojca i dziecka, Ma³gorzata Sikorska zwraca uwagê na
emocje jako zasadniczy czynnik cechuj¹cy relacje wewn¹trzrodzinne. Ów element jest szczególnie silny w relacjach miêdzy rodzicami i dzieckiem. O poprawnym procesie socjalizacji mo¿na mówiæ jedynie wówczas, je¿eli rola rodziców w dziele wychowania sprowadza siê tylko i wy³¹cznie do odkrywania
i kszta³towania zdolnoci nazywania stanów emocjonalnych przez dzieci6.
Uczucia s¹ równie¿ tym czynnikiem, który gwarantuje szczêcie i spe³nienie
w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Emocje w zasadniczy sposób rzutuj¹ na realizacjê funkcji gospodarczej.
Modelowym przyk³adem jest sytuacja, kiedy przy wyborze konkretnych dóbr
cz³owiek kieruje siê spe³nieniem uczuciowym. Ponadto producenci dóbr definiuj¹ ludzkie potrzeby z perspektywy emocji, aby zagwarantowaæ jak najwiêksz¹ skutecznoæ dystrybucji wyprodukowanych dóbr. W aspekcie realizacji
funkcji gospodarczej, nale¿y stwierdziæ, ¿e emocje staj¹ siê wspó³czenie
przedmiotem wymiany, który mo¿na kszta³towaæ stosownie do zdolnoci produkcyjnych.
Deinstytucjonalizacja rodziny nie pomniejsza jednak oddzia³ywania na
wspólnoty rodzinne instytucji utrwalonych w spo³eczeñstwie, takich jak pañstwo, kultura, w³adza itd. Rodzina nie przestaje byæ przedmiotem wp³ywu
zorganizowanych podmiotów ¿ycia spo³ecznego, które narzucaj¹ jej cz³onkom
wartoci, wzorce postêpowania oraz normy. Celem zarysowanego powy¿ej oddzia³ywania jest uprzedmiotowienie rodziny i w efekcie zakwestionowanie
podmiotowoci tworz¹cych j¹ osób. Tego typu tendencje sprzyjaj¹ kszta³towaniu patologicznych struktur spo³ecznych, które kwestionuj¹ nadrzêdn¹ pozycjê
osoby we wspólnotach ludzkich7 .
2. Funkcja gospodarcza rodziny
w kontekście dobra wspólnego

Dowiadczenie osobowe i wspólnotowy wymiar rodziny sprzyjaj¹ kszta³towaniu w³aciwej hierarchii dóbr, w ramach której funkcjonuje relacja miêdzy
dobrami osobowymi i materialnymi. W nauce spo³ecznej Kocio³a dobra materialne, wraz z ci¹¿¹cymi na nich zobowi¹zaniami spo³ecznymi, s¹ podporz¹d6 Por. M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym uk³adzie si³ w polskich
rodzinach, Warszawa 2009, s. 280n.
7 Patologiczne struktury spo³eczne sprzyjaj¹ dysfunkcji w zakresie zasadniczych czynnoci realizowanych w rodzinie, a wiêc prokreacji oraz socjalizacji. Por. T. Biernat, P. Sobierajski, M³odzie¿ wobec
ma³¿eñstwa i rodziny, s. 12n.
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kowane osobie; cz³owiek ma zatem pierwszeñstwo w stosunku do wiata rzeczy. Powy¿sze hierarchiczne przyporz¹dkowanie dóbr materialnych osobie stanowi znamienn¹ cechê koncepcji instrumentalno-instytucjonalnej dobra wspólnego, na co zwróci³ uwagê Jan Krucina. Ogó³ instytucji spo³eczno-politycznych (w³asnoæ, pañstwo, urzêdy itd.) powinien s³u¿yæ osobie we w³aciwym
sobie zakresie8.
Badanie relacji miêdzy rodzin¹ i dobrem wspólnym, ujmowanym esencjalnie oraz instytucjonalno-instrumentalnie, dotyczy dwóch aspektów. Po
pierwsze, na podstawie nauczania spo³ecznego Kocio³a mo¿na mówiæ o dobru
wspólnym rodziny. Wówczas kategoria dobra wspólnego jest niejako wpisana
w istotê ¿ycia ma³¿eñskiego, a w konsekwencji tak¿e rodzinnego. Dobro
wspólne jest bowiem kategori¹ immanentn¹ w stosunku do wspólnoty rodzinnej. Drugi sposób interpretacji zale¿noci pomiêdzy rodzin¹ a dobrem wspólnym dotyczy relacji rodziny jako wspólnoty osób wzglêdem dobra spo³ecznoci. Istotny jest zatem wk³ad rodziny w dobro wspólne, wokó³ którego koncentruje siê ¿ycie spo³eczne i gospodarcze. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e
w przypadku drugiej z powy¿szych interpretacji wspomnianej zale¿noci dobro wspólne jest kategori¹ transcendentn¹ w stosunku do rodziny.
Dobra materialne pe³ni¹ funkcjê narzêdziow¹ zarówno wobec immanentnego, jak te¿ transcendentnego charakteru dobra wspólnego w relacji do rodziny. Stanowi¹ instrumenty, dziêki którym osoba zdobywa mo¿noæ doskonalenia siê, a wiêc rozwijania w³asnego cz³owieczeñstwa.
2.1. Dobro wspólne rodziny

W Licie do rodzin (1994) Jan Pawe³ II charakteryzuje kategoriê dobra
wspólnego rodziny w kontekcie kszta³towania cywilizacji mi³oci. Kluczowym zagadnieniem analiz papieskich jest rozró¿nienie pomiêdzy dobrem
wspólnym ma³¿onków a dobrem wspólnym rodziny. Dobro wspólne ma³¿onków wyra¿a siê w mi³oci, wiernoci i uczciwoci ma³¿eñskiej oraz trwa³oci
ich zwi¹zku [tzn. zwi¹zku ma³¿onków  J.S.] »a¿ do mierci«9. Realizacja
wskazanych w przysiêdze ma³¿eñskiej wartoci i zasad dotyczy w równym
stopniu obu ma³¿onków. Jest w niej mowa o dobru wspólnym kszta³towanym
przez mê¿a i ¿onê, zarówno w celu w³asnego rozwoju osobistego, jak te¿
8 J. Krucina, Dobro wspólne, w: R. £ukaszyk, L. Bieñkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1995, kol. 1380n; J. Koperek, Dobro wspólne, w: B. Szlachta (red.), S³ownik
spo³eczny, Kraków 2004, s. 141n.
9 Jan Pawe³ II, List do rodzin, w: List do rodzin. List do dzieci, Czêstochowa 2005, 10 (dalej:
LdR); A.L. Trujillo, Pasterska troska Ojca wiêtego o rodzinê, OsRomPol 4 (1994), s. 51.
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rozwoju zawi¹zanej wspólny naturalnej. Mi³oæ, wiernoæ, uczciwoæ i trwa³oæ relacji miêdzyosobowych wynikaj¹ z natury cz³owieka, natomiast zwi¹zek
ma³¿eñski stanowi sprzyjaj¹ce rodowisko do aktualizacji tych elementów.
W aspekcie dobra wspólnego ma³¿onków Jan Pawe³ II zwraca uwagê na to, ¿e
przysiêga ma³¿eñska  oznaczaj¹ca dobro wspólne mê¿a i ¿ony  sk³adana jest
wobec Boga i wyra¿a wielk¹ tajemnicê (por. Ef 5,32)10. Troska o dobro wspólne ma³¿onków odpowiada relacji Chrystusa do Kocio³a jako Cia³a Mistycznego: Mê¿owie powinni mi³owaæ swoje ¿ony, tak jak w³asne cia³o. Kto mi³uje
swoj¹ ¿onê, siebie samego mi³uje. Przecie¿ nigdy nikt nie odnosi³ siê z nienawici¹ do w³asnego cia³a, lecz [ka¿dy] je ¿ywi i pielêgnuje, jak i Chrystus
 Koció³, bo jestemy cz³onkami Jego Cia³a (Ef 5,28-30). Postêp procesu
urzeczywistniania dobra wspólnego przez ma³¿onków stanowi konsekwencjê
realizowania postulatów mi³oci chrzecijañskiej, wyznaczaj¹cej zasadnicze
rysy wiêzi nie tylko ma³¿eñskiej, ale i spo³ecznej11.
Okrelenie dobra wspólnego rodziny staje siê mo¿liwe dopiero wówczas,
kiedy stwierdzona zostaje istotowa zale¿noæ pomiêdzy ma³¿eñstwem a rodzin¹. Owa zale¿noæ jest akcentowana m.in. w Kodeksie prawa kanonicznego:
Ma³¿eñskie przymierze, przez które mê¿czyzna i kobieta tworz¹ ze sob¹
wspólnotê ca³ego ¿ycia, skierowan¹ ze swej natury do dobra ma³¿onków oraz
do zrodzenia i wychowania potomstwa, zosta³o miêdzy ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godnoci sakramentu (kan. 1055, § 1)12.
Wskazuj¹c zatem konkretnie na zale¿noæ pomiêdzy ma³¿eñstwem a rodzin¹,
nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿ pe³niejszy rozwój ma³¿onków staje siê
mo¿liwy dopiero w rodzinie chrzecijañskiej, która w naturalny sposób ukierunkowana jest na przekazywanie ¿ycia oraz na wychowanie potomstwa. Innymi s³owy, realizacja funkcji prokreacyjnej stanowi dobro wspólne rodziny,
która w komunii osób realizuje w³aciwe sobie powo³anie. Postêpowanie rodziców, maj¹ce na celu powo³ywanie do istnienia nowych istot ludzkich, wpisane jest w kanon wartoci etycznych i norm moralnych, dla których fundament stanowi¹ lubowane wobec Boga mi³oæ, wiernoæ i uczciwoæ ma³¿eñska. Powy¿sze elementy obejmuj¹ osobê w jej integralnoci, a wiêc w równym
stopniu dotycz¹ aspektu duchowego i cielesnego istoty ludzkiej13.
10
11
12

Por. LdR 10; KNSK 215.
Por. LdR 10; zob. równie¿ FC 18; KNSK 215n.
Zob. równie¿ KNSK 215n; A. Zwoliñski, Spo³eczny wymiar ¿ycia rodzinnego, w: T. Borutka,
J. Mazur, A. Zwoliñski, Katolicka nauka spo³eczna, Czêstochowa 1999, s. 182; J. Krucina, Dobro
wspólne. Teoria i zastosowanie, Wroc³aw 1972, s. 272n.
13 Por. KDK 49n; LdR 10; K. Majdañski, Wspólnota ¿ycia i mi³oci. Zarys teologii ma³¿eñstwa
i rodziny, Poznañ 1983, s. 113n.
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Dobro wspólne rodziny dowiadczane jest najpe³niej we wspólnocie
osób. W Licie do rodzin Jan Pawe³ II zwraca uwagê na dwa zakresy,
w których kszta³tuje siê owo communio. Pierwszy obejmuje teraniejszoæ,
a wiêc zjednoczenie osób aktualnie sk³adaj¹cych siê na rodzinê. Drugi zakres
wykracza poza dowiadczenia doczesne. W jego ramach nale¿y wyró¿niæ ³¹cznoæ cz³owieka z Bogiem (relacja miêdzyosobowa) oraz ze zmar³ymi (wiara
w wiêtych obcowanie oraz funkcjonowanie kategorii ¿ycia wiecznego).
Wspólnotowoæ rodzinna  niezale¿nie od wyró¿nionych powy¿ej zakresów
 jest kszta³towana poprzez komunikacjê, w ramach której przekazywane s¹
przede wszystkim treci o charakterze duchowym. Wyrazem komunikacji wewn¹trzrodzinnej jest zarówno modlitwa (relacja miêdzy Bogiem i cz³owiekiem), jak te¿ transfer miêdzypokoleniowy14. Charakter elementów kszta³tuj¹cych w zasadniczy sposób wiê rodzinn¹ dowodzi pierwszeñstwa elementu
duchowego i osobowego nad czynnikami materialnymi; te ostatnie powinny
byæ podporz¹dkowane dobrom duchowym, takim jak wiêtoæ, zbawienie, doskona³oæ itd.
Wspólnota rodzinna realizuj¹ca postulaty dobra wspólnego cechuje siê
w³aciw¹ sobie dynamik¹. Powo³uj¹c siê na treæ adhortacji Familiaris consortio, mo¿na wskazaæ na dwojakie uzasadnienie dla ¿ywotnoci wspólnoty, któr¹
jest rodzina. Po pierwsze, dynamika ¿ycia rodzinnego wynika bezporednio
z d¹¿enia cz³owieka do wiêtoci. Doskonalenie wymaga niekiedy rezygnacji
z dóbr, do których cz³owiek mo¿e byæ bardzo przywi¹zany. Przyk³adem takiej
postawy jest ewangeliczny m³odzieniec (por. Mk 10,17-22). D¹¿enie do doskona³oci realizowane we wspólnocie rodzinnej oznacza równie¿ urzeczywistnianie idea³ów, wyra¿anych poprzez okrelone wartoci i powszechnie obowi¹zuj¹ce zasady. Tak rozumiana doskona³oæ jest celem, który zwykle wymaga
pokonania s³aboci. Zaliczaj¹ siê do nich takie czynniki, jak ograniczenia ludzkiej natury, uwarunkowania rodowiskowe funkcjonuj¹ce w ramach struktur
grzechu, wiadomoæ grzechu oraz winy itd. Po drugie, dynamika ¿ycia rodzinnego wyra¿a siê w kszta³towaniu jednoci ma³¿eñskiej i rodzinnej. Zjednoczenie miêdzyosobowe staje siê mo¿liwe tylko i wy³¹cznie poprzez zupe³ny
dar z siebie dla drugiej osoby. Gotowoæ do ofiary, aby ostatecznie kszta³towaæ
idea³ jednoci ma³¿eñskiej, wyrasta bezporednio z mi³oci jako istoty ka¿dej
czynnoci ofiarniczej. Jednoæ, wynikaj¹ca bezporednio z jedynej mi³oci Bo¿ej naladowanej przez ma³¿onków, decyduje nie tylko o wielkoci ofiary, ale
14 Por. KDK 52; LdR 10; Jan Pawe³ II, List na Miêdzynarodowy Kongres Rodziny, OsRomPol 5
(1994), s. 64n; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 277n; W. Wrzesieñ, Jednostka
 rodzina  pokolenie. Studium relacji miêdzypokoleniowych w rodzinie, Poznañ 2003, s. 30n.
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wyra¿a siê dos³ownie w nierozerwalnoci  trwa³oci rodziny przy zachowaniu
w³asnej to¿samoci15.
Owocem prze¿ywanej jednoci rodzinnej jest dziecko. Jan Pawe³ II w Licie do rodzin wskazuje na potomstwo jako dobro wspólne rodziny. Akcentuj¹c ow¹ analogiê pomiêdzy spo³eczeñstwem a rodzin¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e
tak jak dobro jest elementem konstytutywnym ¿ycia spo³ecznego, tak samo
dobro wspólne, jakim jest dziecko, zapewnia ostatecznie trwa³oæ rodzinom.
Potomstwo stanowi kluczowy warunek w procesie realizacji etosu rodzinnego,
który odpowiada urzeczywistnianiu zadañ objawionych przez Boga cz³owiekowi, ju¿ na pocz¹tku dziejów ludzkoci opisanych w Ksiêdze Rodzaju: B¹dcie
p³odni i rozmna¿ajcie siê, abycie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹
(Rdz 1,28). Niemniej w opinii Jana Paw³a II ró¿nica pomiêdzy spo³eczeñstwem i rodzin¹ w aspekcie dobra wspólnego dotyczy wymiaru konkretyzacji.
O ile w przypadku dobra spo³ecznoci mo¿na mówiæ o pewnej doæ ogólnej,
nawet niekiedy zbyt wyabstrahowanej koncepcji dobra, o tyle w przypadku
rodziny dobro to¿same z cz³owiekiem jest zawsze dobrem konkretnym. Owa
konkretnoæ decyduje ostatecznie o realnoci funkcjonowania rodziny, co wyra¿a siê w jednoznacznie zdefiniowanych potrzebach i sposobach ich zaspokajania przez cz³onków rodziny16.
Pomiêdzy dobrem wspólnym a rodzin¹ zachodzi relacja odpowiedzialnoci. Cz³onkowie rodziny ujawniaj¹ w ten sposób troskê o stan ¿ycia rodzinnego. Wzorem odpowiedzialnoci wewn¹trzrodzinnej jest troska Boga o stworzenie, wyra¿ona chocia¿by w mi³oci Chrystusa do Kocio³a. Odpowiedzialnoæ
stanowi relacjê o charakterze personalistycznym, poniewa¿ jest zarówno
kszta³towana przez osoby, jak te¿ ostatecznie dotyczy dobra osób: Rodzina
zawsze wyra¿a nowy wymiar dobra »dla ludzi«, a przez to te¿ rodzi now¹
odpowiedzialnoæ. Jest to odpowiedzialnoæ za szczególne dobro wspólne,
w którym zawarte jest dobro cz³owieka: ka¿dego z uczestników rodzinnej
wspólnoty17. W ramach troski o byt poszczególnych cz³onków rodziny,
przede wszystkim dzieci, kszta³tuje siê pojêcie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Wzywaj¹c do budowania cywilizacji mi³oci, Jan Pawe³ II okrela odpowiedzialne rodzicielstwo jako konkretyzacjê troski o godnoæ ma³¿eñstwa
i rodziny. Zawieraj¹ siê w niej dwa aspekty: immanentny oraz transcendentny.
Aspekt immanentny dotyczy wiadomoci ogromu daru, jakim jest ¿ycie czy
15 Por. FC 18n; J. Bajda, Rodzina miejscem Boga i cz³owieka. Wokó³ zagadnienia integralnego
powo³ania rodziny, £omianki 2005, s. 131n; K. Majdañski, Wspólnota ¿ycia i mi³oci, s. 82n; J. Krucina,
Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 283.
16 Por. LdR 11; Wype³niæ wszystko wed³ug Prawa Bo¿ego, s. 51n; A.L. Trujillo, Pasterska troska
Ojca wiêtego o rodzinê, s. 51.
17 LdR 11; J. Koperek, Dobro wspólne, s. 139n.
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wspólnota ma³¿eñska; stanowi on równie¿ element tzw. rodzicielstwa potencjalnego. Natomiast aspekt transcendentny obejmuje uwzglêdnianie uwarunkowañ zewnêtrznych w kwestii planowania rodziny. W ramach relacji rodziny
wzglêdem rodowiska bytowania nale¿y przy tym uznaæ pierwszeñstwo elementu osobowego przed materialnym, co jest szczególnie istotne przy realizacji funkcji gospodarczej. Pierwszeñstwo osoby w odpowiedzialnym rodzicielstwie jest równie¿ warunkiem koniecznym budowania przez rodziny cywilizacji mi³oci, w której dominuje kultura ¿ycia18.
2.2. Centralna pozycja osoby i rodziny
w strukturach społeczno-gospodarczych

Wspó³czesna rodzina nie jest w stanie samodzielnie realizowaæ funkcji
gospodarczej, co by³o mo¿liwe w ramach modelu rodziny tradycyjnej. Obecnie
dobra materialne s³u¿¹ce wspólnotom rodzinnym nabywane s¹ g³ównie na
podstawie umowy kupna-sprzeda¿y. Aby zapewniæ godziwy byt swoich bliskich, rodzice musz¹ pracowaæ poza domem, najczêciej w ramach umowy
o pracê. Ten stan powoduje, ¿e rodzina jest wkomponowana w sieæ zale¿noci
spo³ecznych i politycznych, ukierunkowanych na dobro wspólne. Okrelenie
funkcji gospodarczej rodziny jest wiêc mo¿liwe dopiero w relacji wzglêdem
dobra wspólnego. W gestii kieruj¹cych spo³ecznoci¹, jak te¿ w zakresie dzia³ania instytucji publicznych, le¿y stworzenie w³aciwych warunków do gospodarowania rodzin. Wed³ug katolickiej nauki spo³ecznej wyznacznikiem relacji
spo³eczeñstwa do rodziny jest zasada pomocniczoci: Pañstwo, w myl tej
zasady, nie mo¿e i nie powinno pozbawiaæ rodziny takich zadañ, które równie
dobrze mo¿e ona wype³niæ sama, lub w ramach dobrowolnego zrzeszenia rodzin; powinno natomiast popieraæ w sposób pozytywny i jak najbardziej pobudzaæ odpowiedzialn¹ ich inicjatywê19. Jan Pawe³ II podkrela podmiotowy
charakter rodziny, która charakteryzuje siê w³aciwym sobie porz¹dkiem
ugruntowanym w prawie Bo¿ym, a cilej w zamyle Boga wobec cz³owieka.
Z uwagi na swoje pochodzenie i naturalny charakter rodzina jest fundamentem
¿ycia spo³ecznego. Powy¿sza zale¿noæ ma na tyle istotowy wymiar, ¿e sposób
bytowania rodzin rzutuje bezporednio na funkcjonowanie spo³ecznoci. St¹d
te¿ w interesie spo³eczeñstwa le¿y zagwarantowanie jak najlepszych warun18

Por. LdR 12n; K. Majdañski, Wspólnota ¿ycia i mi³oci, s. 121n; A.L. Trujillo, Pasterska
troska Ojca wiêtego o rodzinê, s. 52n; J. Bajda, Rodzina miejscem Boga i cz³owieka, s. 133136;
F. Adamski, Modele ma³¿eñstwa i rodziny a kultura masowa, Warszawa 1970, s. 190n.
19 FC 45; M. Leniak, Pomocniczoæ, w: A. Zwoliñski (red.), Encyklopedia nauczania spo³ecznego Jana Paw³a II, Radom 2003, s. 377n; J.J. OConnor, Rodzina drog¹ Kocio³a, OsRomPol 8 (1994),
s. 52.
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ków rozwoju rodziny. Innymi s³owy, dobro rodziny powinno znajdowaæ siê
w centrum zainteresowania spo³eczeñstwa20. Troska o rodzinê musi dotyczyæ
zapewnienia optymalnych rozwi¹zañ w celu realizacji m.in. funkcji gospodarczej rodziny.
Dokumenty Kocio³a precyzuj¹ uwarunkowania sprzyjaj¹ce realizacji
funkcji rodziny. Poród uwarunkowañ o charakterze gospodarczym nale¿y wymieniæ w³asnoæ prywatn¹ jako czynnik, który gwarantuje zachowanie podmiotowoci rodziny i jej cz³onków  szczególnie w zakresie realizacji postulatów wolnoci chrzecijañskiej. W³asnoæ prywatna jest zachowana i pomna¿ana poprzez realizacjê funkcji gospodarczej rodziny. W³asnoæ rodzinna staje
siê miejscem koegzystencji zasady w³asnoci prywatnej oraz zasady powszechnego przeznaczenia dóbr21. Dobra gromadzone w rodzinie stanowi¹ w³asnoæ
wspóln¹, z której cz³onkowie rodziny mog¹ korzystaæ w równej mierze.
Rodzina zdobywa zdolnoæ nabywcz¹ dziêki pracy, a cilej dziêki p³acy
uzyskanej za wykonane dzie³o22. W encyklice Laborem exercens Jan Pawe³ II
odnosi siê do tzw. p³acy rodzinnej: Za sprawiedliw¹ p³acê, gdy chodzi
o doros³ego pracownika obarczonego odpowiedzialnoci¹ za rodzinê, przyjmuje siê tak¹, która wystarcza na za³o¿enie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na
zabezpieczenie jej przysz³oci. Takie wynagrodzenie mo¿e byæ realizowane
czy to poprzez tak zwan¹ p³acê rodzinn¹, to znaczy jedno wynagrodzenie dane
g³owie rodziny za pracê, wystarczaj¹ce na zaspokojenie potrzeb rodziny bez
koniecznoci podejmowania pracy zarobkowej poza domem przez wspó³ma³¿onka, czy to poprzez inne wiadczenia spo³eczne, jak zasi³ek rodzinny albo
dodatek macierzyñski dla kobiety, która oddaje siê wy³¹cznie rodzinie; dodatek
ten powinien odpowiadaæ realnym potrzebom, to znaczy uwzglêdniaæ liczbê
osób pozostaj¹cych na utrzymaniu w ci¹gu ca³ego okresu, gdy nie s¹ w stanie
podj¹æ odpowiedzialnoci za w³asne ¿ycie23. Zasada sprawiedliwoci, a tak¿e
zasada o powszechnym przeznaczeniu dóbr, umo¿liwiaj¹ ustalenie tzw. sprawiedliwej p³acy w stosunku do rodziny. Zastosowanie wskazanych powy¿ej
zasad w systemie p³ac przyjmuje dwie konkretne formy. Pierwsza wyra¿a siê
w tzw. p³acy rodzinnej, kiedy wynagrodzenie jednego z cz³onków rodziny jest
20 Por. FC 45; KNSK 209n; Jan. Pawe³ II, Przemówienie do Kardyna³ów (22 XII 1980),
OsRomPol 1 (1981), s. 7; zob. równie¿: J. Koperek, Dobro wspólne, s. 144n; J.J. OConnor, Rodzina
drog¹ Kocio³a, s. 51.
21 Por. Karta Praw Rodziny przed³o¿ona przez Stolicê Apostolsk¹ wszystkim ludziom, instytucjom
i w³adzom zainteresowanym misj¹ rodziny w wiecie wspó³czesnym, Warszawa 1983, art. 1 (dalej:
KPRo); zob. równie¿: Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus, w: Jan Pawe³ II, Encykliki, t. II,
Kraków 1996, 3042 (dalej: CA); J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 282n.
22 Zob. KNSK 249.
23 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens, w: Jan Pawe³ II, Encykliki, t. I, Kraków 1996, 19
(dalej: LE).
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w takiej wysokoci, ¿e zapewnia ca³ej rodzinie godziwe warunki bytowania.
Druga forma p³acy dotyczy tzw. wiadczeñ spo³ecznych, które w formie dodatków do zarobku umo¿liwiaj¹ godne trwanie rodziny. System p³acy rodzinnej
powinien wiêc zagwarantowaæ nie tylko realizacjê postulatów odpowiedzialnego rodzicielstwa, ale równie¿ realizacjê socjalizacji pierwotnej w ognisku domowym  bez koniecznoci pracy poza domem24.
W adhortacji Familiaris consortio i Karcie Praw Rodziny Jan Pawe³ II
stwierdza jednoznacznie, ¿e konieczny zasób dóbr materialnych w zakresie
p³acy warunkuje godne ¿ycie, stabilizacjê oraz trwanie rodziny25. Troska
o minimum egzystencjalne, jak te¿ minimum socjalne rodziny (bez wzglêdu na
absolutn¹ lub relatywn¹ granicê ubóstwa), nale¿y nie tylko do przedsiêbiorców, ale równie¿ do spo³ecznoci pañstwowej. Gwarancja niezbêdnego zasobu
dóbr materialnych decyduje o rozwoju rodzin i spo³ecznoci. W³anie owa
zale¿noæ powinna motywowaæ dzia³aczy spo³ecznych i polityków do zaanga¿owania na rzecz krzewienia postaw prorodzinnych w spo³eczeñstwie26.
Dobra gromadzone przez rodzinê s³u¿¹ zapewnieniu tak fundamentalnych
dóbr, jak mieszkanie, bêd¹ce jednym z zewnêtrznych przejawów funkcjonuj¹cego ogniska domowego. Wielkoæ i urz¹dzenie mieszkania powinno odpowiadaæ nie tylko liczbie cz³onków rodziny, ale tak¿e uwarunkowaniom rodowiskowym, zapewniaj¹cym spe³nianie funkcji rodzinnych. Zagwarantowanie stosownej kubatury pomieszczeñ umo¿liwia w sposób bezporedni realizacjê
funkcji gospodarczej rodziny. Posiadanie w³asnego mieszkania przez rodzinê
jest równie¿ traktowanie w niektórych spo³ecznociach jako zasadniczy wyznacznik pozycji spo³ecznej27.
rodki gromadzone w wyniku realizacji funkcji gospodarczej umo¿liwiaj¹ rodzinie korzystanie z dóbr natury duchowej, gwarantuj¹cych rozwój duchowy cz³owieka. Rozwój duchowy dzieci jest realizowany w ramach pe³nienia
przez rodziców funkcji wychowawców. Rodzice w trakcie procesu wychowawczego przekazuj¹ potomstwu elementy tradycji kulturowej, oscyluj¹cej
wokó³ wartoci ukszta³towanych w cywilizacji zachodniej. Bezporedni przekaz dziedzictwa kulturowego zachodzi poprzez pog³êbianie znajomoci dziedzictwa narodowego, wyra¿onego w dzie³ach sztuki, literaturze, teatrze itd.
24
25

Por. Karta Praw Rodziny, art. 10; KNSK 294n.
Por. LE 19; KPRo, art. 9; Wype³niæ wszystko wed³ug Prawa Bo¿ego, s. 51; zob. równie¿:
M. Leniak, Pomocniczoæ, s. 380n.
26 Por. KPRo, art. 9; KNSK 252n; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie, s. 283n;
M. Leniak, Pomocniczoæ, s. 381.
27 Por. KPRo, art. 11; F. Adamski, Modele ma³¿eñstwa i rodziny a kultura masowa, s. 106n;
idem, Rodzina, s. 42.
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Korzystanie ze wskazanych powy¿ej form wiata kultury staje siê mo¿liwe,
jeli rodzina dysponuje odpowiednim zasobem dóbr materialnych. Zabezpieczenie materialne jest konieczne równie¿ wówczas, kiedy rodzice decyduj¹
o wyborze cie¿ki edukacyjnej dla swego potomstwa. Pañstwo jest zobowi¹zane zagwarantowaæ równy dostêp do systemu szkolnictwa w tym sensie, ¿e
rodzina nie bêdzie w ¿aden sposób ograniczona w wyborze jednostki owiatowej. Politycy powinni niejako zak³adaæ wykluczenie wszelkiej dyskryminacji
w zakresie realizacji prawa do rozwoju cz³owieka. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e
realizacja funkcji gospodarczej zapewnia zachowanie praw cz³owieka28.
Zagwarantowanie godziwego bytowania rodzinie, jak mo¿na wykazaæ na
podstawie postulatów zawartych w Karcie Praw Rodziny, obejmuje równie¿
tzw. sytuacje nadzwyczajne. Wród nich wymienia siê nastêpuj¹ce wydarzenia: przedwczesna mieræ jednego lub obojga rodziców, opuszczenie rodziny
przez jednego z ma³¿onków, w razie wypadku, choroby czy inwalidztwa,
w razie bezrobocia lub wtedy, gdy rodzina musi ponosiæ dodatkowe ciê¿ary
zwi¹zane ze staroci¹, niedorozwojem fizycznym czy umys³owym którego ze
swych cz³onków, czy te¿ w zwi¹zku z wychowywaniem dzieci29. ¯adna
z sytuacji nadzwyczajnych nie mo¿e staæ siê przyczyn¹ wy³¹czenia spo³ecznego ca³ej rodziny lub którego z jej cz³onków. Stosowane mechanizmy polityki
spo³ecznej powinny zabezpieczyæ rodzinê przed pauperyzacj¹, zapewniaj¹c
tym samym trwanie wspólnoty rodzinnej na dotychczas zajmowanych pozycjach w strukturach spo³ecznych. Pomoc, jaka w sytuacjach nadzwyczajnych
jest udzielana rodzinie lub jakiemukolwiek obywatelowi, wyra¿a jednoczenie
sprawnoæ dzia³ania pañstwa w jego ró¿norakich agendach.
Zakończenie

Realizacja funkcji gospodarczej rodziny przejawia siê w takim po¿ytkowaniu dóbr materialnych, które w najwy¿szym stopniu s³u¿y osobie ukierunkowanej w swoim dzia³aniu na permanentne doskonalenie siê. Dobra materialne
s¹ wiêc z natury podporz¹dkowane dobru osoby. Zak³ócenia w ramach wskazanej powy¿ej zale¿noci, a w³aciwie hierarchii, wystêpuj¹ wskutek dominacji
subiektywizmu, jak te¿ tendencji konsumpcjonistycznych. Ich konsekwencj¹ jest
rozwój egospo³ecznoci lub wspólnot o charakterze czysto materialnym.
28 Por. KPRo, art. 5; KDK 52; KNSK 295; J. Krucina, Dobro wspólne. Teoria i zastosowanie,
s. 284n; zob. równie¿: J. Koperek, op. cit., s. 145n; J.J. OConnor, Rodzina drog¹ Kocio³a, s. 52;
F. Adamski, Modele ma³¿eñstwa i rodziny a kultura masowa, s. 210215.
29 KPRo, art. 9.
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Personalistyczna koncepcja dobra wspólnego, odnoszona do rodziny i do
spo³eczeñstwa, pozwala na kszta³towanie w³aciwej hierarchii wartoci, wyra¿aj¹cej siê w po¿ytkowaniu dóbr materialnych dla dobra cz³owieka. W takich
warunkach w³asnoæ rodzinna umo¿liwia rozwój rodziny w kierunku pe³niejszego cz³owieczeñstwa. Wspó³czesne systemy spo³eczne wymagaj¹ wprowadzenia tzw. p³acy rodzinnej, która decyduje o godziwej egzystencji rodzin.
Postulatem do realizacji jest równie¿ powszechnoæ dóbr natury duchowej dla
ogó³u spo³eczeñstwa, a tak¿e spe³nienie warunków koniecznych do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Fundamentem wprowadzenia w ¿ycie wskazanych
powy¿ej postulatów jest odpowiedni zasób dóbr materialnych, jakimi dysponuje rodzina. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e pe³na analiza funkcji gospodarczej
rodziny w nauczaniu spo³ecznym Kocio³a staje siê mo¿liwa przy zak³adanej
integralnoci bytu ludzkiego.

MATERIAL GOODS IN SERVICE TO THE HUMAN BEING.
A THEOLOGICAL INTERPRETATION OF THE ECONOMIC FUNCTION
OF THE FAMILY
(SUMMARY)

Exercising the economic function of the family manifests itself in making use of material
goods in such a way that they serve the best possible way the permanent effort of an individual to
self-improve. Hence, the material goods are by nature subjugated to the good of a person. Any
distortion of this relationship (or hierarchy) results from the domination of subjectivism and the
consumerist tendencies. Then, one can observe the development of ego societies or communities
based exclusively on the material aspect. The personalist concept of the common good in relation
to the family and the society allows to create the proper hierarchy of values which is put into
practice when making use of the material goods for the benefit of a human being. Subsequently,
the property of family enables the development of its members in the direction of the fuller
humanity. The contemporary social systems demand the introduction of, so-called, family pay
which determines the minimum to achieve an acceptable standard of life. Other similar initiatives
are the common use of spiritual goods within a society or creating the favourable conditions for the
responsible parenthood. The fulfilment of these postulates depends on the access of a family to an
appropriate set of material goods.
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DIE MATERIELLEN GÜTER IM DIENST DES MENSCHEN
– THEOLOGISCHE INTERPRETATION DER WIRTSCHAFTLICHEN
FUNKTION DER FAMILIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Verwirklichung der wirtschaftlichen Funktion der Familie drückt sich in solcher Verwendung der materiellen Güter aus, die am besten der Person dient. Die Person ist dabei auf die
ständige Vervollkommnung ausgerichtet. Die materiellen Güter sind von der Natur her dem Gute
der Person untergeordnet. Die Störungen in der Beziehung (eigentlich in der Hierarchie) zwischen
dem Gute der Person und den materiellen Güter kommen vom Subjektivismus und vom Konsumismus, die als Ideologien betrachtet sind. Der Mensch baut dann die Ego-Gesellschaften und die
Gemeinden, die nur zur materiellen Dimension begrenzt sind. Die personalistische Konzeption
ermöglicht den Aufbau der richtigen Hierarchie der Werte. Man stellt in dieser Hierarchie: unten
 die materiellen Werte, oben  der Wert der Person. Der Mensch nützt also die Materie für sein
Gutes. Das familiäre Eigentum gibt die Möglichkeit der Entwicklung der Personen, die zur Familie
gehören; und der Gesellschaft, für die die Familie ein Fundament darstellt. Die materiellen Güter
ermöglichen die Existenz der Familie in der geistigen und in der materiellen Dimension. Man kann
die materiellen Güter in der Hierarchie Werte nur im Aspekt des Gemeinwohls richtig positionieren. Das Gemeinwohl gibt das Kriterium für das richtige Nützen der Materie.
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I. Wolnoæ sumienia i wyznania jest podstawowym, przyrodzonym prawem cz³owieka. Zasadniczo wywodzona jest z wolnoci myli. Jest jednym
z fundamentów pluralistycznego spo³eczeñstwa demokratycznego. Przedmiotem rozwa¿añ jest ustalenie, w aspekcie indywidualnym, normatywnej treci
wolnoci sumienia i wyznania (religii) w wietle przepisów prawa polskiego
oraz orzecznictwa s¹dowego, w szczególnoci orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka1 .
W ustawodawstwie polskim, w interesuj¹cym nas zakresie, funkcjonuj¹
pojêcia: wolnoæ sumienia i wyznania oraz wolnoæ sumienia i religii2.
1 Orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (dalej: ETPCz) maj¹ szczególne znaczenie dla omawianej problematyki, albowiem pañstwa  strony, w tym Polska, która ratyfikowa³a Konwencjê o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (Dz.U., nr 85, poz. 427) ustaw¹
z 2 padziernika 1992 r., zobowi¹za³a siê zarówno do przestrzegania katalogu praw i wolnoci podstawowych zawartych w Konwencji, jak i podporz¹dkowania siê wyrokom ETPCz, orzekaj¹cego na podstawie Konwencji i uzupe³niaj¹cych j¹ Protoko³ów. Ponadto ETPCz ustali³, wspóln¹ (mimo ¿e regulacja
prawna wolnoci sumienia i wyznania w poszczególnych pañstwach europejskich ró¿ni siê) dla europejskich pañstw demokratycznych, treæ normatywn¹ zasady wolnoci sumienia i wyznania, dokonuj¹c, na
kanwie rozpatrywanych spraw, wyk³adni przepisów Konwencji, a w szczególnoci jej art. 9, okrelaj¹cego w³anie wolnoæ sumienia i wyznania.
2 Niejednolitoæ terminów mo¿na zauwa¿yæ ju¿ w Konstytucji RP z 1997 r. W art. 53 ust. 1
ustawodawca pos³uguje siê terminem wolnoæ sumienia i religii, a w art. 48. ust. 1 u¿ywa ju¿ okrelenia
wolnoæ sumienia i wyznania (Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
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Przez niektórych przedstawicieli doktryny terminy te bywaj¹ u¿ywane zamiennie, choæ niekoniecznie maj¹ ten sam zakres znaczeniowy3. Na potrzeby niniejszej pracy przyjmujê, ¿e pojêcia te s¹ to¿same co do znaczenia4 i w trakcie
rozwa¿añ bêdê pos³ugiwa³a siê pojêciem wolnoæ sumienia i wyznania.
Przyjmuj¹c za Micha³em Pietrzakiem, wolnoæ sumienia i wyznania rozumiem szeroko jako wewnêtrzn¹, zwi¹zan¹ z kszta³towaniem siê myli i przekonañ jednostki [aktywnoæ cz³owieka  A.K.L.] w sprawach religii i zewnêtrzn¹, polegaj¹c¹ na ujawnianiu tych myli i przekonañ oraz postêpowaniu
zgodnym z ich nakazami5, czyli obejmuj¹c¹ swym zakresem podmiotowym
zarówno osoby religijne, jak i areligijne.
Ustawodawca polski uregulowa³ materiê wolnoci sumienia i wyznania
w kilku przepisach Konstytucji6, rozmieszczonych w ró¿nych jej rozdzia³ach (metoda dyspersji)7. Wszystkie te przepisy maj¹ charakter komplementarny, nale¿y je
zatem interpretowaæ ³¹cznie, w szerszym kontekcie konstytucyjnym, z uwzglêdnienim regu³ wyk³adni systemowej8 oraz przy uwzglêdnieniu instrumentów
miêdzynarodowych (w szczególnoci Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci) oraz rozwiniêtego na ich podstawie orzecznictwa9.
Konstytucja ju¿ w preambule zaznacza pluralizm wiatopogl¹dowy, dychotomiczny podzia³ na wierz¹cych i niewierz¹cych oraz równoæ w prawach10,
wyra¿aj¹c tym samym istotn¹, z punktu widzenia omawianej problematyki
Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. (tekst jednolity z 16 listopada
2005 r.  Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965), ju¿ w samej nazwie aktu, ale i dalej, pos³uguje siê
terminem wolnoæ sumienia i wyznania, Kodeks karny w rozdziale XXIV penalizuje Przestêpstwa
przeciwko wolnoci sumienia i wyznania (Kodeks karny ustawa z 6 czerwca 1997 r., Dz.U. z 1997 r.,
nr 88, poz. 553 ze zm.).
3 Por. T.J. Zieliñski, Klauzule prawnowyznaniowe jednolitego projektu Konstytucji RP (Uwagi
de lege fundamentale ferenda), Pañstwo i Prawo 2 (1997), s. 83.
4 R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995, s. 2229; R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1996, s. 6169.
5 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 19.
6 S¹ to artyku³y: 25, 32, 48 ust. 1, 53, 85 ust. 3, 191 ust. 1 pkt 5 oraz art. 233 ust. 2 Konstytucji RP.
7 J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunków PañstwoKoció³ (ujêcie komparatystyczne),
Pañstwo i Prawo 4 (2000), s. 2429.
8 Trybuna³ Konstytucyjny (dalej: TK) w wyroku z 2 grudnia 2009 r. w sprawie U 10/07 (Dz.U.
z 2009 r., nr 210, poz. 1629) wskazuje, ¿e treæ normatywna przepisów konstytucyjnych okrelaj¹cych
wolnoæ sumienia i wyznania winna byæ analizowana w wietle standardów demokratycznego pañstwa
prawnego, jak równie¿ z uwzglêdnieniem polskich tradycji i uwarunkowañ spo³ecznych, które znalaz³y
odzwierciedlenie w Konkordacie.
9 Tak TK w wyroku z 14 grudnia 2009, K 55/07, LEX 531412.
10 [...] my Naród Polski  wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierz¹cy w Boga
bêd¹cego ród³em prawdy, sprawiedliwoci, dobra i piêkna, jak i nie podzielaj¹cy tej wiary, a te uniwersalne wartoci wywodz¹cy z innych róde³, równi w prawach i w powinnociach wobec dobra wspólnego
 Polski [...] w poczuciu odpowiedzialnoci przed Bogiem lub przed w³asnym sumieniem, ustanawiamy
Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej [...]  fragment preambu³y Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
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dyrektywê interpretacyjn¹, zakazuj¹c¹ ró¿nicowania statusu jednostki ze
wzglêdu na kryterium wyznawanego wiatopogl¹du czy unifikacji wiatopogl¹dowej spo³eczeñstwa11 .
W rozdziale I Konstytucji zatytu³owanym Rzeczpospolita, okrelaj¹cym
najwa¿niejsze zasady ustrojowe, ustrojodawca, reguluj¹c w art. 25 ust. 1 i 2
Konstytucji RP12 zasadê równouprawnienia Kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz zasadê bezstronnoci pañstwa w sprawach przekonañ religijnych,
wiatopogl¹dowych i filozoficznych nakrela kierunek interpretacji pozosta³ych przepisów wyznaniowych wskazuj¹c, aby ich wyk³adnia by³a prowadzona w sposób przyjazny tym zasadom13, a wiêc w sposób zapewniaj¹cy
maksymaln¹ mo¿liwoæ realizacji wynikajacych z wolnoci wyznania uprawnieñ i to na zasadzie dobrowolnoci.
Podstawowym dla regulacji wolnoci wiatopogl¹dowej jednostki jest
niew¹tpliwie art. 53 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., który okrela podmiotowy i przedmiotowy zakres omawianej wolnoci. Ustawodawca podmiotem tej¿e wolnoci czyni ka¿dego14, choæ nie przes¹dzaj¹c, zw³aszcza w wietle art. 48 ust. 115, czy z pe³nej wolnoci wyznania mog¹ korzystaæ równie¿
osoby niepe³noletnie16.
Ustrojodawca nie definiuje wolnoci sumienia, wskazuje tylko jedno wynikaj¹ce z niej uprawnienie, tj. prawo do odmowy s³u¿by wojskowej ze wzglêdu na tzw. sprzeciw sumienia17. Uprawnienie to, o szerszym zakresie, istnieje
w odniesieniu do duchowieñstwa18.
11

Por. W. Brzozowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, Pañstwo i Prawo 11 (2006),
s. 1728; P. Borecki, Status prawny osób bezwyznaniowych w Polsce, Pañstwo i Prawo 4 (2007), s. 1920.
12 Art. 25 ust. 1 Konstytucji RP: Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe s¹ równouprawnione
ust. 2: W³adze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowuj¹ bezstronnoæ w sprawach przekonañ
religijnych, wiatopogl¹dowych i filozoficznych, zapewniaj¹c swobodê ich wyra¿ania w ¿yciu publicznym.
13 Por. wyrok TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX nr 562823.
14 Art. 53 ust. 1 Konstytucji RP: Ka¿demu zapewnia siê wolnoæ sumienia i religii.
15 Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP: Rodzice maj¹ prawo do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzglêdniaæ stopieñ dojrza³oci dziecka, a tak¿e wolnoæ
jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
16 Aktualne pozostaj¹ w tym zakresie rozwa¿ania T.J. Zieliñskiego dotycz¹ce wówczas jeszcze
projektu obecnie obowi¹zujacej Konstytucji RP, a zawarte w artykule Klauzule prawnowyznaniowe
jednolitego projektu Konstytucji RP (Uwagi de lege fundamentale ferenda), s. 84. Por. A. Grzekowiak,
Aksjologia projektu Konstytucji RP w: J. Krukowski (red.), Ocena projektu Konstytucji RP Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Lublin 1996, s. 21; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 7576; B. Szmulik, Wybrane aspekty ochrony rodziny w wietle uregulowañ
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, w: B. Ka³dona (red.), Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, SandomierzStalowa Wola 2006, s. 290.
17 Art. 85 ust. 3 Konstytucji RP: Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane
zasady moralne nie pozwalaj¹ na odbywanie s³u¿by wojskowej, mo¿e byæ obowi¹zany do s³u¿by zastêpczej na zasadach okrelonych w ustawie.
18 Szerzej: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006, s. 255256.
Zob. wyrok NSA z 19 wrzenia 2000 r., III SA 1411/00, LEX nr 47198.
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Konstytucja w art. 53 ust. 27 okrela przedmiotowy zakres wolnoci
wyznania (religii)19, wskazuj¹c wynikajacy z tej wolnoci zupe³ny katalog
uprawnieñ20. W ust. 2, cytuj¹c in extenso, ustrojodawca wskazuje, ¿e Wolnoæ religii obejmuje wolnoæ wyznawania lub przyjmowania religii wed³ug
w³asnego wyboru oraz uzewnêtrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie
lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwê, uczestniczenie
w obrzêdach, praktykowanie i nauczanie. Wolnoæ religii obejmuje tak¿e posiadanie wiatyñ i innych miejsc kultu w zale¿noci od potrzeb ludzi wierz¹cych oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie siê znajduj¹. Wród szczegó³owych uprawnieñ ustawodawca wymienia te¿, wspomniane ju¿ wy¿ej akcydentalnie, prawo rodziców do zapewnienia dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami21 oraz prawo do pobierania nauki religii w szkole22.
Konstytucja omawian¹ wolnoæ wyznania definiuje te¿ negatywnie. Wyklucza bowiem zmuszanie kogokolwiek do uczestniczenia lub do nieuczestniczenia w praktykach religijnych23. Tak negatywnie okrelona wolnoæ, to wolnoæ od przymusu w sprawach wyznaniowych, wolnoæ od indoktrynacji, od
bycia poddanym agitacji. Ustrojodawca, co czyni po raz pierwszy, gwarantuje
te¿ tzw. prawo do milczenia w kwestii swojego wiatopogl¹du, przekonañ
religijnych lub wyznania24.
Powy¿szy, zawarty w Konstytucji, katalog wolnoci wiatopogl¹dowych,
oceniæ nale¿y jako wystarczaj¹cy i odpowiadaj¹cy miêdzynarodowym standar19

Zauwa¿alny jest tu wp³yw Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci.
Zob. P. Sarnecki: Komentarz do artyku³u 53, w: L. Garlicki (red. nauk.), Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, s. 4.
20 W literaturze pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci interpretacyjne, dotycz¹ce sformu³owania zawartego
w art. 53 ust. 2 Konstytucji, a które zg³aszano ju¿ na etapie prac nad projektem Konstytucji (zob.
J. Krukowski, Pañstwo a Kocio³y i Zwi¹zki Wyznaniowe w projekcie Konstytucji RP, w: J. Krukowski
(red.), Ocena projektu Konstytucji RP, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Lublin 1996,
s. 149; T.J. Zieliñski, op. cit., s. 83). W¹tpliwoci te dotycz¹ taksatywnego czy nie, katalogu uprawnieñ
wynikaj¹cych z wolnoci religii oraz czy wolnoæ ta (religii) obejmuje równie¿ wolnoæ wyznawców
wiatopogl¹du niereligijnego  zob. P. Borecki, Status prawny, s. 1920.
21 Art. 53 ust. 3 Konstytucji RP: Rodzice maj¹ prawo do zapewnienia dzieciom wychowania
i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. [...].
22 Art. 53 ust. 4 Konstytucji RP: Religia kocio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej mo¿e byæ przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie mo¿e byæ naruszona
wolnoæ sumienia i religii innych osób.
23 Art. 53 ust. 6 Konstytucji RP: Nikt nie mo¿e byæ zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
24 Art. 53. ust. 7 Konstytucji RP: Nikt nie mo¿e byæ obowi¹zany przez organy w³adzy publicznej do ujawnienia swojego wiatopogl¹du, przekonañ religijnych lub wyznania. Zob. W. Skrzyd³o,
Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz, Kraków 2002, s. 64.
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dom okrelania tej¿e wolnoci, w szczególnoci jako odpowiadaj¹cy zapisom
art. 9 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci25, wytyczaj¹cym zasadniczy kierunek okrelania treci normatywnych wolnoci wyznania we wspó³czesnych spo³eczeñstwach demokratycznych. Tak okrelony
zakres wolnoci wyznania (w Konstytucji nazwanej wolnoæ religii), nie
obejmuje jednak¿e wiatopogl¹du niereligijnego26.
Dalszej konkretyzacji wolnoci sumienia i wyznania, okrel¹c otwarty
katalog uprawnieñ jednostki w zakresie wolnoci wyznania, dokonano na
mocy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania
(dalej: ustawa o gwarancjach)27. W myl art. 2 tej ustawy, obywatele mog¹
tworzyæ wspólnoty religijne, zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyæ w czynnociach i obrzêdach religijnych, wype³niaæ obowi¹zki religijne
i obchodziæ wiêta religijne, nale¿eæ lub nie do Kocio³ów i innych zwi¹zków
wyznaniowych, g³osiæ swoj¹ religiê lub przekonania, wychowywaæ dzieci
zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii, zachowywaæ milczenie
w sprawach swojej religii lub przekonañ, utrzymywaæ kontakty ze wspó³wyznawcami (w tym uczestniczyæ w pracach organizacji religijnych o zasiêgu
miêdzynarodowym), korzystaæ ze róde³ informacji na temat religii, wytwarzaæ
i nabywaæ przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych oraz
z nich korzystaæ, wytwarzaæ, nabywaæ i posiadaæ artyku³y potrzebne do przestrzegania regu³ religijnych, wybraæ stan duchowny lub zakonny, zrzeszaæ siê
w organizacjach wieckich w celu realizacji zadañ wynikaj¹cych z wyznawanej religii b¹d przekonañ w sprawach religii oraz otrzymaæ pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z przekonaniami w sprawach
religii28. Wolnoæ religii obejmuje równie¿ prawo do zwolnienia od nauki
i pracy w dni wi¹t religijnych, jeli nie s¹ one dniami ustawowo wolnymi od
pracy29.
25 Art. 9 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci: Ka¿dy ma
prawo do wolnoci myli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolnoæ zmiany wyznania lub
przekonañ oraz wolnoæ uzewnêtrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonañ przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynnoci
rytualne; ust. 2: Wolnoæ uzewnêtrzniania wyznania lub przekonañ mo¿e podlegaæ jedynie takim
ograniczeniom, które s¹ przewidziane przez ustawê i konieczne w spo³eczeñstwie demokratycznym
z uwagi na interesy bezpieczeñstwa publicznego, ochronê porz¹dku publicznego, zdrowia i moralnoci
lub ochronê praw i wolnoci innych osób. Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.
26 Por. P. Borecki, Status prawny, s. 19-20; T.J. Zieliñski, Klauzule prawnowyznaniowe, s. 83.
27 Ustawa o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r. (tekst jednolity
z 16 listopada 2005 r.)  Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965.
28 Ibidem, art. 2.
29 Ibidem, art. 42.
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Tak szerokie okrelenie zakresu wolnoci wyznania30 nale¿y uznaæ za
zgodne z pojmowaniem domniemania wolnoci w spo³eczeñstwie demokratycznym. Wyliczenie powy¿szych swobód wchodz¹cych w zakres wolnoci
wyznania, choæ szerokie, nie jest i byæ nie mo¿e, wyczerpuj¹ce. Ustrojodawca
i ustawodawca nie s¹ bowiem w stanie wymieniæ zupe³nego katalogu uprawnieñ, a ten, który wskazali, nie mo¿na interpretowaæ jako jedynie mo¿liwy.
Niezbêdne jest zatem, w celu wyeliminowania, czy te¿ przynajmniej zminimalizowania choæby potencjalnych konfliktów pomiêdzy konstytucyjnymi
i nie tylko, wolnociami (interesami) ró¿nych osób (podmiotów), czy te¿ interesami jednostki a interesami ogó³u (spo³eczeñstwa), okrelenie granic tych¿e
wolnoci31. Ustrojodawca takie granice wyznacza. Przewiduje, dotycz¹c¹
wszystkich wolnoci konstytucyjnych, klauzulê delimitacyjn¹32 zawart¹ w art. 31
ust. 2: Ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ wolnoci i prawa innych, z której
wynika ogólna zasada, ¿e wolnoæ jednostki koñczy siê tam (ma swoj¹ granicê), gdzie nastêpuje naruszenie wolnoci i praw innych osób oraz okrela
w art. 31 ust. 333 zamkniêty katalog materialnych przes³anek dopuszczaj¹cych
ograniczenie konstytucyjnych wolnoci i praw34 tylko w ustawie35 i tylko
30

Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 16 lutego 1999 r. stan¹³ na stanowisku, ¿e wolnoæ
religii jest ujmowana w normie konstytucyjnej bardzo szeroko, obejmuje bowiem wszelkie religie
i przynale¿noæ do wszelkich zwi¹zków wyznaniowych, a zatem nie jest ona ograniczona do uczestnictwa we wspólnotach religijnych tworz¹cych formaln¹, wyodrêbnion¹ strukturê organizacyjn¹ i zarejestrowanych w stosownych rejestrach prowadzonych przez w³adzê publiczn¹. Bez w¹tpienia tak okrelona wolnoæ religii obejmuje równie¿ wyznawców nale¿¹cych do krêgu »wiadków Jehowy«. Wyrok
TK z 16 lutego 1999 r., SK 11/98, Dz.U. z 1999 r., nr 20, poz. 182.
31 O wyznaczaniu granic konstytucyjnych praw podmiotowych zob. P. Tuleja, Stosowanie konstytucji RP w wietle zasady jej nadrzêdnoci (wybrane problemy), Zakamycze 2003, s. 142147.
32 Zob. M. Piechowiak, Klauzula limitacyjna a nienaruszalnoæ praw i godnoci, Przegl¹d Sejmowy 2 (2009), s. 5657.
33 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoci
i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s¹ konieczne w demokratycznym pañstwie
dla jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla ochrony rodowiska, zdrowia i moralnoci
publicznej, albo wolnoci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw.
34 S¹ to w myl art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny, ochrona
rodowiska, zdrowia i moralnoci publicznej. Katalog ten ma charakter zamkniêty i nie powinien byæ
interpretowany rozszerzaj¹co. Por. wyrok TK z 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1992, nr 2, poz. 25.
35 Formalna przes³anka ustanowienia ograniczeñ wolnoci i praw tylko w ustawie, w orzecznictwie TK, nie oznacza jedynie wy³¹cznoci regulacji tej materii w ustawie, ale tak¿e wymóg odpowiedniej szczegó³owoci i kompletnoci regulacji, która winna okrelaæ podstawowe elementy ograniczenia wolnoci, wyznaczaj¹c zarys tego ograniczenia (ich rozwiniêcie mo¿e nast¹piæ w akcie podustawowym). Jako niedopuszczalne Trybuna³ wskaza³ przyjmowanie w ustawie uregulowañ blankietowych
pozostawiaj¹cych organom w³adzy wykonawczej czy organom samorz¹du lokalnego swobodê normowania ostatecznego kszta³tu owych ograniczeñ, a w szczególnoci wyznaczania zakresu tych ograniczeñ. Wyrok TK z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK 2000, nr 1, poz. 3. Pojêcie przewidziane przez
ustawê [w kontekcie art. 9 ust. 2 EKPCz i PW  AKL] wyjania³ te¿ ETPCz wywodz¹c, i¿ wskazanie
to, nie tylko wymaga, by kwestionowane rodki mia³y jak¹ podstawê prawn¹ w prawie krajowym, lecz
tak¿e nawi¹zuje do jakoci tego prawa. Regulacja prawna powinna równie¿ precyzyjnie wskazywaæ
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wtedy, gdy [ograniczenia te  A.K.L.] nie naruszaj¹ istoty wolnoci i praw, a s¹
konieczne w demokratycznym pañstwie36. Ingerencja ustawodawcy, choæ
w konstytucyjnie okrelonych przypadkach dopuszczalna, nie mo¿e byæ zatem
nadmierna (sprzeczna z zasad¹ proporcjonalnoci)37. Sporód mo¿liwych
rodków dzia³ania nale¿y wybieraæ mo¿liwie najmniej uci¹¿liwe dla podmiotów, wobec których maj¹ byæ zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie wiêkszym ni¿ jest to niezbêdne dla osi¹gniêcia za³o¿onego celu38. Przy stosowaniu
ograniczeñ nieodzowna jest wiêc specyfika poszczególnych wolnoci i praw,
których ju¿ sama istota nakrela granice dopuszczalnych ograniczeñ.
Powy¿sze uwagi dotycz¹ce ograniczeñ konstytucyjnych wolnoci i praw
jednostki, mimo ¿e nie wszystkie z przes³anek okrelonych w art. 31 ust. 3
zosta³y wymienione w art. 53 ust. 5 Konstytucji39 (ustrojodawca nie wymienia
bowiem kryterium ochrony rodowiska oraz zakazu naruszania istoty wolnoci
i praw) maj¹, bior¹c w szczególnoci pod uwagê wyk³adniê systemow¹, zastosowanie do wolnoci sumienia i wyznania40, a sformu³owane tam ograniczenia
nale¿y rozumieæ jednolicie. Wolnoæ wyznania (jej uzewnêtrznianie) mo¿e byæ
zatem ograniczona jedynie w drodze ustawy, gdy jest to konieczne do ochrony
bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku publicznego, ochrony rodowiska, zdrowia,
moralnoci, wolnoci i praw innych osób. Ponadto musi zaistnieæ koniecznoæ
takowej ingerencji, za sama ingerencja musi pozostawaæ w racjonalnej i odpowiedniej proporcji41 do celów, których ochrona uzasadnia dokonane ogranizakres swobody udzielonej w³aciwym organom i sposób skorzystania z niej. Wyrok ETPCz z 26 padziernika 2000 r., nr 30985/96, LEX nr 76728.
36 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
37 Sformu³owana w orzecznictwie TK zasada proporcjonalnoci by³a rozwijana ju¿ na gruncie
poprzednich uregulowañ konstytucyjnych. W orzeczeniu z 26 kwietnia 1995 r. w sprawie K 11/94, OTK
w 1995 r., cz. I, s. 133 Trybuna³ Konstytucyjny sformu³owa³ trzy pytania: 1) czy wprowadzona regulacja
ustawodawcza jest w stanie doprowadziæ do zamierzonych przez ni¹ skutków; 2) czy regulacja ta jest
niezbêdna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powi¹zana; 3) czy efekty wprowadzanej regulacji
pozostaj¹ w proporcji do ciê¿arów nak³adanych przez ni¹ na obywatela, uznaj¹c, ¿e udzielone na nie
odpowiedzi pozwol¹ na dokonanie oceny czy dosz³o do naruszenia zakazu nadmiernej ingerencji (naruszenia
zasady proporcjonalnoci). Do sformu³owanych w tym orzeczeniu pytañ, TK wielokrotnie odwo³ywa³ siê
w swoim dalszym orzecznictwie, np. w wyroku z 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1999, nr 2, poz. 25. Zob.
te¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku z 13 wrzenia 2007 r. II SA/Gd 434/2007.
38 Wyrok TK z 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1999, nr 2, poz. 25.
39 Art. 53 ust. 5 Konstytucji RP: Wolnoæ uzewnêtrzniania religii mo¿e byæ ograniczona jedynie
w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku
publicznego, zdrowia, moralnoci lub wolnoci i praw innych osób.
40 Por. te¿ wyrok TK z 16 stycznia 1999 r., SK 11/98, OTK 1999, nr 2, poz. 22; wyrok TK
z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK 2000, nr 1, poz. 3.
41 Zasadê proporcjonalnoci na tle art. 9 Konwencji wywiód³ te¿ ETPCz. W jednym z orzeczeñ
orzek³, ¿e na wolnoæ wyznania, aby pogodziæ interesy ró¿nych grup religijnych, mo¿na na³o¿yæ ograniczenia, ale musz¹ one odpowiadaæ pilnej potrzebie spo³ecznej oraz byæ proporcjonalne do prawnie uzasadnionego celu, który ma zostaæ osi¹gniêty. Wyrok ETPCz z 14 grudnia 1999 r., nr 38178/97, LEX nr 76923.
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czenie42. Wolnoæ sumienia i wyznania nie mo¿e byæ natomiast ograniczona
w czasie stanów nadzwyczajnych: ani w czasie stanu wojennego i wyj¹tkowego43, ani w stanie klêski ¿ywio³owej44.
Szczególn¹ gwarancj¹ wolnoci wyznania i sumienia jest art. 32 Konstytucji RP formuj¹cy zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na wyznanie45. Tak¹ gwarancj¹ jest równie¿ penalizacja czynów godz¹cych w wolnoæ wyznania. Kodeks karny z 1997 r. do kategorii przestêpstw przeciwko wolnoci sumienia
i wyznania, i to ciganych z oskar¿enia publicznego, zalicza dyskryminacjê
wyznaniow¹46, z³oliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych47
oraz obrazê uczuæ religijnych48.
Powy¿sze uwagi w zakresie ograniczeñ wolnoci sumienia i wyznania
odnosz¹ siê jedynie do sfery zewnêtrznej tych wolnoci, nie mo¿na ich formu³owaæ w odniesieniu do sfery wewnêtrznej. Wolnoæ sumienia jest bowiem
wiadomoci¹ moraln¹ cz³owieka (jego zdolnoci¹ do oceny moralnej) i trudno
w takiej wewnêtrznej sferze nawet wyobraziæ sobie jakiekolwiek ograniczenia
prawne. Mog¹ one byæ bowiem formu³owane tylko w odniesienu do ju¿ uzewnêtrznionych form tej wolnoci, np. wypowiadanych pogl¹dów, czy konkretnych dzia³añ b¹d praktyk religijnych, a wówczas, choæ maj¹ swoje ród³o
w wolnoci sumienia, bardzo czêsto wchodz¹ w zakres (krzy¿uj¹ siê) innych
wolnoci (np. wolnoci s³owa, opinii, zgromadzeñ). Podobnie w przypadku
wolnoci wyznania. W jej sferze wewnêtrznej (zaanga¿owaniu duchowym
w kwestie egzystencjalne) ograniczenia prawne czy ingerencja pañstwa, s¹
niedopuszczalne. Ograniczenia sformu³owane przez ustrojodawcê w art. 53
ust. 5 Konstytucji dotycz¹ zatem jedynie zewnêtrznej sfery wolnoci sumienia
42
43

Por. wyrok TK z 12 stycznia 1999 r., P 2/98, Dz.U. z 1999 r., nr 3, poz. 30.
Art. 233 ust. 1 Konstytucji RP wprost wskazuje, ¿e ustawa okrelaj¹ca zakres ograniczeñ
wolnoci i praw cz³owieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyj¹tkowego nie mo¿e ograniczaæ
wolnoci i praw okrelonych [...] w art. 53 (sumienie i religia) [...].
44 Z kolei w art. 233 ust. 3 Konstytucji RP ustrojodawca, wskazuj¹c jakie wolnoci i prawa mog¹
byæ ograniczone w ustawie okrelaj¹cej zakres ograniczeñ wolnoci i praw cz³owieka i obywatela
w stanie klêski ¿ywio³owej nie wymienia art. 53 Konstytucji.
45 Por. P. Borecki, Po³o¿enie prawne wyznawców islamu w Polsce, Pañstwo i Prawo 1 (2008),
s. 79.
46 Art. 194 Kodeksu karnego (dalej: KK): Kto ogranicza cz³owieka w przys³uguj¹cych mu
prawach ze wzglêdu na jego przynale¿noæ wyznaniow¹ albo bezwyznaniowoæ, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.
47 Art. 195 § 1 KK: Kto z³oliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego
kocio³a lub innego zwi¹zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. § 2. Tej samej karze podlega, kto z³oliwie
przeszkadza pogrzebowi, uroczystociom lub obrzêdom ¿a³obnym.
48 Art. 196 KK: Kto obra¿a uczucia religijne innych osób, zniewa¿aj¹c publicznie przedmiot
czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzêdów religijnych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
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i wyznania (religii). A sfera ta oznacza nie tylko mo¿liwoæ reprezentowania
swojego wiatopogl¹du, ale równie¿ prawo do postêpowania zgodnie z w³asnym sumieniem49. Nie oznacza to jednak¿e, ¿e ka¿de dzia³anie motywowane
lub wynikaj¹ce z pobudek wyznaniowych lub z przekonañ jest chronione50.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka za takie nie uzna³ m.in. noszenia chusty
islamskiej w szkole publicznej (na terenie uniwersytetu w Istambule51) czy
¿¹dania skar¿¹cej zezwolenia na pomoc przy pope³nieniu samobójstwa52.
We wspó³czesnych, z regu³y pluralistycznych spo³eczeñstwach, w których wspó³istnieje wiele wyznañ, mo¿e okazaæ siê, ¿e na³o¿enie ograniczeñ na
wolnoæ uzewnêtrzniania swego wyznania jest niezbêdne z uwagi na koniecznoæ pogodzenia interesów ró¿nych grup i zapewnienia, ¿e przekonania ka¿dego s¹ szanowane. Coraz czêciej zachodzi wiêc potrzeba poszukiwania (wyznaczenia) równowagi pomiêdzy podstawowymi wolnociami i prawami jednostki53 . Zdarza siê bowiem, ¿e uzewnêtrznione formy wolnoci wyznania
przekraczaj¹ zakrelone normatywnie granice. I tu nieodzowna jest rola organów stosuj¹cych prawo, które rozstrzygaj¹c, na tle konkretnych przypadków,
49 Takie rozumienie wolnoci sumienia uwzglêdnia ustrojodawca w cyt. wy¿ej art. 85 ust. 3
Konstytucji RP, jak i ustawodawca w art. 39 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tekst jednolity z 21 lipca 2008 r., Dz.U. z 2008 r., nr 136, poz. 857): Lekarz mo¿e powstrzymaæ siê od wykonania wiadczeñ zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrze¿eniem art. 30,
z tym ¿e ma obowi¹zek wskazaæ realne mo¿liwoci uzyskania tego wiadczenia u innego lekarza lub
w innym zak³adzie opieki zdrowotnej oraz uzasadniæ i odnotowaæ ten fakt w dokumentacji medycznej.
Lekarz wykonuj¹cy swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach s³u¿by ma ponadto obowi¹zek uprzedniego powiadomienia na pimie prze³o¿onego. Art. 30: Lekarz ma obowi¹zek udzielaæ
pomocy lekarskiej w ka¿dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu mog³aby spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia, oraz w innych
przypadkach niecierpi¹cych zw³oki.
50 Tak ETPCz w wyroku z 10 listopada 2005 r., nr 44774/98, LEX nr 165498 i wyroku z dnia
13 grudnia 2001 r., nr 45701/99, LEX nr 75817.
51 W wyroku ETPCz z 13 lutego 2003 r., nr 41340/98 (LEX nr 78075), Trybuna³ wskaza³, ¿e:
Pañstwo mo¿e ograniczyæ wolnoæ do uzewnêtrzniania wyznania, na przyk³ad poprzez zakaz noszenia
chust islamskich, je¿eli korzystanie z tej wolnoci koliduje z celem chronienia praw i wolnoci innych,
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa publicznego. Zob. te¿ J. Falski, Pañstwo laickie wobec problemu prezentowania symboli religijnych, Pañstwo i Prawo 6 (2006), s. 73-84.
52 W wyroku z 29 kwietnia 2002 r. ETPCz w sprawie nr 2346/02 (LEX nr 75647) orzek³: Nie
wszystkie pogl¹dy i przekonania sk³adaj¹ siê na wyznanie w rozumieniu art. 9 ust. 1 Konwencji.
¯¹dania skar¿¹cej (zezwolenia na pomoc przy pope³nieniu samobójstwa) nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnej
z form uzewnêtrznienia swojego wyznania lub przekonañ w postaci uprawiania kultu, nauczania, praktykowania i czynnoci rytualnych. W pojêciu »praktykowanie« z art. 9 ust. 1 nie zawiera siê ka¿de
dzia³anie, które jest motywowane lub przedsiêwziête pod wp³ywem wyznania lub przekonañ.
53 W. Janyga wskazuje, ¿e jeli uzewnêtrznianie pogl¹dów religijnych pochodzi od osób, które
znalaz³y siê w przymusowej sytuacji wspólnego przebywania ze sob¹ (np. nauczycielka  uczniowie)
i uzewnêtrznianie to nie jest ukierunkowane na prozelityzm, to nie dochodzi do naruszenia wolnoci
sumienia i wyznania odbiorców. W. Janyga, Wolnoæ sumienia i wyznania wobec wyzwañ pluralizmu
religijnego (Na tle wyroku Federalnego S¹du Konstytucyjnego Niemiec z 24 IX 2003 r.), Pañstwo
i Prawo 10 (2004), s. 91.
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pojawiaj¹ce siê kolizje pomiêdzy wolnociami czy prawami, ustalaj¹ granice
pomiêdzy nimi. Granice te mo¿e wyznaczaæ te¿ prawo zwyczajowe.
II. Niektóre z dylematów powsta³ych na tle uzewnêtrzniania wolnoci
sumienia i wyznania by³y przedmiotem rozwa¿añ Trybuna³u Konstytucyjnego
oraz Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, niektóre z nich zosta³y poni¿ej
omówione.
1. Nauczanie religii w szkołach

Kwestia nauczania religii w szko³ach by³a przedmiotem rozwa¿añ zarówno Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, jak i Trybuna³u Konstytucyjnego. ETPCz prawo do nauczania religii wywodzi nie tylko z art. 9 Konwencji,
ale tak¿e z art. 2 Protoko³u nr 1 do Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoci54, wskazuj¹c, ¿e nie ma znaczenia rozró¿nienie pomiêdzy nauczaniem pañstwowym a prywatnym, rozró¿nienie pomiêdzy nauczaniem religii a innych przedmiotów, albowiem w obu przypadkach chodzi
o realizacjê celu, jakim jest pluralizm w nauczaniu. St¹d te¿ Trybuna³ wywodzi
pozytywny obowi¹zek po stronie pañstwa55, tj. obowi¹zek podejmowania
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych poszanowanie przekonañ rodziców, w tym religijnych
czy filozoficznych oraz uprawnienie pañstwa do przekazywania informacji religijnych poprzez w³¹czanie ich w nauczanie szkolne, o ile oczywicie w procesie tym nie dochodzi do indoktrynacji56.
W podobnym tonie ETPCz wypowiedzia³ siê w wyroku z 26 czerwca
2001 r., w sprawie Saniewski przeciwko Polsce. Nawi¹zuj¹c do wyra¿anej ju¿
w orzecznictwie tezy, ¿e wolnoæ myli, sumienia i wyznania jest jednym
z fundamentów spo³eczeñstwa demokratycznego, od której zale¿y pluralizm
spo³eczeñstw demokratycznych, Trybuna³ stwierdzi³ m.in., ¿e Art. 9 Konwencji zapewnia ochronê przed religijn¹ indoktrynacj¹ ze strony Pañstwa. [...]
chroni przede wszystkim sferê osobistych przekonañ i wyznania religijnego
[...] Nie stanowi¹ pogwa³cenia praw gwarantowanych przez art. 9 sytuacje,
w których organizowana jest w szko³ach pañstwowych dobrowolna edukacja
religijna lub gdy istnieje mo¿liwoæ zwolnienia z obowi¹zkowych zajêæ z reli54 Art. 2 Protoko³u nr 1: Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony prawa do nauki. Wykonuj¹c swoje
funkcje w dziedzinie wychowania i nauczania, Pañstwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich w³asnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. Dz.U. z 1995 r.,
nr 36, poz. 175.
55 Tak te¿ TK w wyroku z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX nr 562823.
56 Wyrok ETPCz z 29 czerwca 2007 r., nr 15472/02. Por. Wyrok ETPCz z 22 padziernika 2007 r.,
nr 21279/02, LEX nr 312925.
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gii, a tak¿e gdy przewidziane jest przyznawanie na wiadectwach szkolnych
stopni za uczestnictwo w takich zajêciach lub w alternatywnych zajêciach
z etyki57 .
Podobne stanowisko zajmowa³ kilkakrotnie Trybuna³ Konstytucyjny, który prawo do nauczania religii wywodzi³ z art. 53 ust. 1-4 Konstytucji i wskazywa³, ¿e to nie w³adze publiczne decyduj¹ o prawie do wolnoci wyznania
(religii) ani prawie do nauczania religii. W³adze jedynie okrelaj¹ i realizuj¹
gwarancje tej¿e wolnoci, w tym gwarancje nauczania religii58. Zasada wieckoci, jak i neutralnoci pañstwa, jak wywodzi³ Trybuna³, nie oznaczaj¹ zatem
zakazu nauczania religii w szko³ach publicznych, albowiem nauczanie to mo¿e
odbywaæ siê na ¿yczenie rodziców lub  w okrelonych przypadkach  na
¿yczenie uczniów59. W opinii Trybuna³u, wprowadzenie nauki religii do szkó³,
przy spe³nieniu podstawowych wymogów wynikaj¹cych z Konstytucji (wymogu swobodnego wyboru przedmiotu, braku jego sprzecznoci z wyznawanym
wiatopogl¹dem lub przekonaniami religijnymi dokonuj¹cych wyboru rodziców (uczniów), poszanowaniu (nienaruszaniu) wolnoci sumienia i wyznania
innych osób  art. 53 ust. 34 i art. 48 ust. 1 Konstytucji) rodzi okrelone
konsekwencje. Tak¹ konsekwencj¹ jest umieszczanie ocen z religii na wiadectwach szkolnych w szko³ach publicznych i wliczanie ich do redniej ocen
w klasyfikacji koñcowej, obok redniej ocen z etyki i z obowi¹zkowych zajêæ
edukacyjnych60.
2. Sprawa krzyży w miejscach publicznych

Konstytucyjnoæ umieszczenia krzy¿a w miejscu publicznym (szkole)
Trybuna³ Konstytucyjny bada³ w sprawach K 11/90 oraz U 12/92. W pierwszej
z nich Trybuna³ bada³ zarzut sprzecznoci pkt 1 Instrukcji Ministra Edukacji
Narodowej z 3 sierpnia 1990 r. oraz z 24 sierpnia 1990 r. z art. 2 pkt 5 ustawy
z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, a przez to
naruszenie tak¿e art. 82 ust. 1 ówczenie obowi¹zuj¹cej Konstytucji. Stwier57
58

Wyrok ETPCz z 26 czerwca 2001 r., nr 40319/98, LEX nr 48032.
Wyrok TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX nr 562823. Wyrok TK z 5 maja 1998 r., K 35/97
 >www.trybunal.gov.pl<.
59 Orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 r., U. 12/92  >www.trybunal.gov.pl<.
60 Por. orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 r., U 12/92, wyrok TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07,
wyrok TK z 5 maja 1998 r., K 35/97 i orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., K 11/90. Odmienne
stanowisko wyrazi³a w swoim zdaniu odrêbnym do wyroku TK z 2 grudnia 2009 r. w sprawie U 10/07
sêdzina TK Ewa £êtowska. Zob. zdanie odrêbne sêdziny TK Ewy £êtowskiej do wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r., sygn. akt U 10/07, LEX nr 562823. Zob. te¿ K. Bem, Glosa do
wyroku TK z 2 grudnia 2009 r., U 10/07, LEX/el 2010; P. Borecki, M. Pietrzak, Bezstronnoæ wiatopogl¹dowa w³adz publicznych a Trybuna³ Konstytucyjny, Pañstwo i Prawo 5 (2010), s. 1832.
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dzi³ wówczas, ¿e mo¿liwoæ umieszczenia krzy¿a czy odmawiania modlitwy
wynika z art. 15 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do
Kocio³a katolickiego61, a instrukcja z 24 sierpnia mo¿liwoæ tê obwarowuje
wieloma warunkami (dobrowolnoæ odmawiania modlitwy, szczególny takt nauczycieli, delikatnoæ, zwrócenie uwagi na sytuacjê uczniów innych wyznañ
i niewierz¹cych, modlitwa nie mo¿e byæ przyczyn¹ konfliktu w szkole lub
poczucia dyskryminacji niektórych osób), wiadcz¹cymi o liczeniu siê z innymi wyznaniami oraz z niewierz¹cymi62.
W drugim przypadku Trybuna³ Konstytucyjny analizowa³ zgodnoæ § 12
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szko³ach publicznych63
z art. 6 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania oraz
z art. 82 ust. 1 ówczenie obowi¹zuj¹cej Konstytucji. W wydanym 20 kwietnia
1993 r. orzeczeniu Trybuna³ stwierdzi³, ¿e § 12 wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia w brzmieniu: W pomieszczeniach szkolnych mo¿e byæ umieszczony
krzy¿. W szkole mo¿na tak¿e odmawiaæ modlitwê przed i po zajêciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno byæ wyrazem wspólnego d¹¿enia uczniów
oraz taktu i delikatnoci ze strony nauczycieli i wychowawców, wskazuje
jedynie na mo¿liwoæ, a nie na obowi¹zek umieszczania krzy¿a i odmawiania
modlitwy, stwarzaj¹c tym samym warunki, co do mo¿liwoci wyboru brania
przez ucznia udzia³u w tej czynnoci. Brak mo¿liwoci prawnych stosowania
jakiegokolwiek przymusu wobec uczniów, jak wywodzi³ dalej Trybuna³, przes¹dza o konstytucyjnoci kwestinowanego przepisu64.
Obecnoci¹ krzy¿y w budynkach publicznych zajmowa³ siê te¿ Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka. 3 listopada 2009 r., orzekaj¹c w sprawie Lautsi
v. W³ochy, uzna³, ¿e wieszanie krzy¿y w klasach szkolnych to naruszenie
prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami
oraz wolnoci religijnej uczniów, a tym samym naruszenie art. 9 Konwencji.
Trybuna³ wskaza³, ¿e wolnoæ od religijnego przymusu to nie tylko wolnoæ
od przymusu praktykowania religii, ale te¿ wolnoæ od religijnych symboli65.
18 marca 2011 r. Europejski Trybuna³em Praw Cz³owieka (Wielka Izba
Trybuna³u) wyda³ orzeczenie w sprawie odwo³ania W³och od powy¿szego
orzeczenia. Trybuna³ odst¹pi³ od swego poprzedniego stanowiska, sprzeciwiaj¹cego siê krzy¿om w szko³ach. Tym razem Trybuna³ uzna³, ¿e obecnoæ krzy61
62
63
64
65

Dz.U. nr 29, poz. 154, zm. Dz.U. z 1990 r., nr 51, poz. 297.
Orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., K 11/90  >www.trybunal.gov.pl<.
Dz.U. z 1992 r., nr 36, poz. 155.
Orzeczenie TK z 20 kwietnia 1993 r., U 12/92  >www.trybunal.gov.pl<.
Wyrok ETPCz z 3 listopada 2009 r., skarga nr 30814/06  >www.echr.coe.int<.
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¿a w szko³ach nie jest powi¹zana z obowi¹zkiem nauczania religii chrzecijañskiej. Z przepisów krajowych nie wynika bowiem zakaz nauczania w szko³ach
innych religii, zale¿y to od woli rodziców i uczniów. Trybuna³ uzna³ równie¿,
¿e w szko³ach w³oskich nie ma indoktrynacji, a krzy¿ jest symbolem pasywnym66.
Oceniaj¹c powy¿sze zagadnienie nale¿y stwierdziæ, ¿e kwestia umieszczania krzy¿y w miejscach publicznych jest wyj¹tkowo delikatna i dotyka
szerszego problemu. Z jednej strony chodzi bowiem o zapewnienie jednostce
mo¿liwoci prezentowania symboli religijnych67, z drugiej o zapewnienie innym jednostkom mo¿liwoci wyboru, odnonie do poddania siê wp³ywowi
tych symboli. Spe³nienie tych wszystkich warunków, we wspó³czesnych z regu³y pluralistycznych spo³eczeñstwach, nie jest ³atwe68.
3. Bezstronność państwa w kwestiach wyznaniowych
a finansowanie kościelnych szkół wyższych

Trybuna³ Konstytucyjny, badaj¹c zgodnoæ ustawy z 5 kwietnia 2006 r.
o finansowaniu Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Warszawie z bud¿etu
pañstwa69, ustawy z 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego we Wroc³awiu z bud¿etu pañstwa70 oraz ustawy z 5 kwietnia
2006 r. o finansowaniu Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie z bud¿etu pañstwa71 z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej
(m.in. z art. 25 ust. 13 i art. 32 Konstytucji) dokona³ wyk³adni zasady bezstronnoci w³adz publicznych w sprawach przekonañ religijnych, wiatopogl¹dowych i filozoficznych. W wydanym w tej sprawie orzeczeniu Trybuna³ wywiód³, ¿e zasada bezstronnoci nie wyklucza finansowania przez pañstwo
szkó³ i uczelni prowadzonych przez wspólnoty religijne. Ich dotowanie nie jest
opowiadaniem siê przez pañstwo po stronie okrelonej religii, a urzeczywistnieniem prawa do nauki, albowiem pozwala jednostce dokonaæ wyboru uczelni
zgodnie ze swoimi przekonaniami.
Takie stanowisko Trybuna³u, co do zasady, mo¿na uznaæ za s³uszne, przy
za³o¿eniu, które Trybuna³ kilkakrotnie wyrazi³ w uzasadnieniu, a które w z³o¿onym do przedmiotowego wyroku zdaniu odrêbnym, aprobowa³a równie¿
66
67
68
69
70
71

Wyrok ETPCz z 18 marca 2011 r.  >www.echr.coe.int<.
Zob. J. Falski, Pañstwo laickie, s. 7384.
Por. W. Janyga, Wolnoæ sumienia, s. 8790.
Dz.U. nr 94, poz. 648.
Ibidem, poz. 649.
Ibidem, poz. 650.
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sêdzina Ewa £êtowska. Otó¿ zasadny wydaje siê wymóg uprzedniego uchwalenia ustawy ramowej formu³uj¹cej obiektywne kryteria finansowania uczelni wyznaniowych, tzn. wskazania trybu rozpatrywania takich wniosków, przes³anek ich przyznawania, kontroli realizacji czy przejrzystoci finansowania
i dopiero pó¿niej w oparciu o te kryteria podejmowania konkretnych decyzji co
do przyznania b¹d nie dotacji72.
4. Indywidualna wolność wyznania a możliwość jej uzewnętrzniania
w ramach wspólnoty religijnej (organizacja wspólnoty religijnej)

Powy¿sz¹ kwestiê rozpatrywa³ Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w sprawie 30985/96. W wydanym 26 padziernika 2000 r. wyroku stwierdzi³,
¿e udzia³ w ¿yciu wspólnoty religijnej mieci siê w zakresie uzewnêtrzniania
swojego wyznania. Wyznawcy powinni mieæ mo¿liwoæ, bez jakiejkolwiek
w tym zakresie ingerencji w³adz pañstwowych, wp³ywu na przywództwo
w swojej wspólnocie. Dzia³ania pañstwa, które wyró¿niaj¹ jednego z przywódców podzielonej wspólnoty, podjête w celu jej zjednoczenia pod jednym przywództwem, s¹ bowiem ingerencj¹ w wolnoæ wyznania73.
Nie stanowi natomiast naruszenia wolnoci sumienia i wyznania, jak wywiód³ S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 13 sierpnia 2003 r. w sprawie
VI ACa 81/03, wykluczenie z grona cz³onków wspólnoty wyznaniowej (w tym
konkretnym, rozpatrywanym przez S¹d przypadku, zboru wiadków Jehowy),
czy odmowa przyjêcia do niej. Takie decyzje organów zwi¹zków wyznaniowych nie mog¹ byæ bowiem przedmiotem kontroli s¹du powszechnego74. Naruszenie wskazanego dobra (wolnoci wyznania) mog³oby, jak wywodzi³ S¹d
Apelacyjny, przejawiaæ siê np. w narzucaniu przyjêcia okrelonej religii czy
podejmowaniu okrelonych praktyk religijnych75.
5. Wolność wyznania a wykonywanie służby wojskowej

Trybuna³ Konstytucyjny, rozpatruj¹c skargê konstytucyjn¹ ¿o³nierza zawodowego  absolwenta uczelni wojskowej  stwierdzi³, ¿e aktualnie ju¿ nieobowi¹zuj¹cy przepis § 132 ust. 4 Rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodo72
73

Wyrok TK z 14 grudnia 2009 r., K 55/07, LEX nr 531412.
Wyrok ETPCz z 26 padziernika 2000 r., nr 30985/96, LEX nr 76728. Podobnie ETPCz
w wyroku z 22 stycznia 2009 r., nr 412/03, LEX nr 478330 i wyroku z 13 grudnia 2001 r., nr 45701/99,
LEX nr 75817.
74 Wyrok S¹du Apelacyjnego (dalej: SA) w Warszawie z 13 sierpnia 2003 r., VI ACa 81/03,
LEX VI ACa 81/03.
75 Tak S¹d Najwy¿szy w wyroku z 12 czerwca 2002 r., III CKN 618/00, OSNC z 2003 r. nr 6,
poz. 84.
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wej z 19 grudnia 1996 r. w sprawie s³u¿by wojskowej ¿o³nierzy zawodowych76 nie jest niezgodny z art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Chodzi³o o sytuacjê, w której Minister Obrony Narodowej odmówi³
¿o³nierzowi powo³uj¹cemu siê na sprzeciw sumienia zwolnienia ze s³u¿by
przed up³ywem 12 lat od ukoñczenia studiów, albowiem ten nie zwróci³ kosztów
zakwaterowania, wy¿ywienia i umundurowania otrzymanych w czasie studiów.
Trybuna³ Konstytucyjny wywiód³, ¿e w tego rodzaju kolizji interesów,
kiedy z jednej strony ciera siê wolnoæ wyznania, a z drugiej  wa¿ny interes
publiczny zwi¹zany z bezpieczeñstwem pañstwa (wartoci¹, która w ka¿dym
demokratycznym porz¹dku prawnym mo¿e, w granicach wyznaczonych niezbêdnoci¹, uzasadniaæ wkroczenie w prawa jednostki, nawet w prawa podstawowe) rozwi¹zania nale¿y szukaæ w zasadzie równego traktowania ¿o³nierzy,
a nie w wolnoci sumienia. W warunkach s³u¿by wojskowej nie mo¿e bowiem
 jak stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny  nastêpowaæ pe³ne urzeczywistnienie
wolnoci wyznania, albowiem trudno by³oby oczekiwaæ, ¿e obowi¹zuj¹ce regulacje stworz¹ rutynê czy dopuszcz¹ swobodê opuszczenia s³u¿by wojskowej77.
Kwestia sprzeciwu sumienia by³a te¿ przedmiotem rozwa¿añ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku wydanym 26 listopada 2008 r. wywiód³, ¿e s³u¿ba zastêpcza ma charakter wyj¹tkowy i nie jest
wystarczaj¹ce jedynie zadeklarowanie pewnych wartoci. Konieczne jest ich
zobiektywizowanie, weryfikowalne ustalenie, ¿e w konkretnym przypadku dochodzi do konfliktu miêdzy przekonaniami poborowego, a pe³nieniem s³u¿by
wojskowej78.
Podsumowanie

Ustalenie zakresu wolnoci wyznania jest niew¹tpliwie trudne. Dotyka
bowiem delikatnej i nieraz ma³o uchwytnej sfery wolnoci cz³owieka przy
jednoczesnym nierzadko konflikcie z innymi, równie¿ podstawowymi wolnociami, prowadz¹c czêsto do koniecznoci wywa¿enia tych¿e wolnoci. Nieodzowna jest zatem rola pañstwa jako neutralnego i bezstronnego organizatora
praktykowania ró¿nych wyznañ i przekonañ w kierunku zapewnienia tolerancji
i harmonii wyznaniowej79. Interesy indywidualne musz¹ wiêc czasami zostaæ
podporz¹dkowane interesom grupy, jedna grupa musi poczyniæ ustêpstwa na
76
77
78

Dz.U. z 1997 r., nr 7, poz. 38 ze zm.
Wyrok TK z 16 lutego 1999 r., SK 11/98, LEX nr 36175.
Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z 26 listopada 2008 r., II SA/Wa
1300/08, LEX nr 579804.
79 Wyrok ETPCz z 10 listopada 2005 r., nr 44774/98, LEX nr 165498.
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rzecz drugiej, wiêkszoæ (wyznaniowa) zapewniæ odpowiednie traktowanie
mniejszoci tak, aby nie dochodzi³o do nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej.
Indywidualna wolnoæ sumienia i wyznania zosta³a w prawie polskim
szeroko okrelona i dobrze zabezpieczona. Wiele uprawnieñ wynikaj¹cych
z tych wolnoci wyartyku³owano w Konstytucji, ustawie o gwarancjach, stworzono te¿ formalne mechanizmy (rodki) ich ochrony. Nie oznacza to jednak,
¿e nie pojawiaj¹ siê problemy80 w szczególnoci na styku wolnoci wyznania
z innymi wartociami, zw³aszcza religijnymi. Realizacja wolnoci sumienia
i wyznania zale¿y bowiem czêsto od respektowania w lokalnych spo³ecznociach zasad pluralizmu spo³ecznego, tolerancji dla odmiennych przekonañ
i wyznañ (kultury demokratycznej spo³eczeñstwa). W konkretnych przypadkach mo¿e bowiem dochodziæ do presji zewnêtrznej, która narusza swobodny
w tym zakresie wybór jednostki (np. wybór w szkole religii czy etyki). Kiedy
dochodzi do napiêæ na styku ró¿nych wolnoci nieodzowna jest rola organów
stosuj¹cych prawo  s¹dów najwy¿szych instancji, których orzecznictwo niew¹tpliwie kszta³tuje i uzupe³nia zakrelony normatywnie zakres wolnoci,
w tym wolnoci sumienia i wyznania, tak, jak ma to miejsce w przypadku
orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka.

THE SCOPE OF FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION
(SUMMARY)

On the basis of the Polish law and court rulings, the author tries to establish in an individual
aspect a normative content of individual freedom of conscience and religion (its scope). In her
discussion she refers primarily to the rulings of the Constitutional Court and the European Court of
Human Rights, which complement the normatively defined sphere of liberty in question.

BEREICH DER GESINNUNGS- UND GLAUBENSFREIHEIT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Auf Grundlage von Gesetzen im Polnischen Recht, sowie der entsprechenden Rechtsprechung der Gerichte versucht die Autorin den normativen Inhalt der Gesinnungs- und Glaubensfreiheit (ihren Bereich) unter dem persönlichen Gesichtspunkt festzustellen. In ihren Überlegungen
beruft sie sich vor allem auf Entscheidungen des Verfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, welche den Bereich der angesprochenen Freiheiten ergänzen.
80 Zob. P. Borecki, Po³o¿enie prawne wyznawców islamu, s. 7284; idem, Dylematy konstytucyjnoci prawnych zasad nauczania religii i etyki w szkole, Pañstwo i Prawo 7 (2008), s. 6372.
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Wprowadzona ustaw¹ z 11 kwietnia 2007 r.1 nowelizacja art. 63 ustawy
z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela2 stanowi, ¿e nauczyciele podczas lub
w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹ z ochrony,
jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym. Przedmiotowy zapis, zarówno
w czasie jego uchwalania, jak i obecnie, oceniany jest w odbiorze spo³ecznym
jako regulacja  co do zasady  w³aciwa i potrzebna. Przemoc wobec nauczycieli nie jest ju¿ bowiem zjawiskiem jedynie marginalnym, lecz wrêcz spo³eczn¹ patologi¹, która zatacza coraz szersze krêgi, staj¹c siê nieomal sta³ym elementem szkolnej rzeczywistoci. Rozszerzenie ochrony prawnej nauczycieli,
mimo ¿e uzasadnione wskazanymi wy¿ej przes³ankami, w praktyce zdaje siê
nie mieæ wiêkszego znaczenia. W ci¹gu czterech lat obowi¹zywania przedmiotowej regulacji ani nie wzros³a w sposób zauwa¿alny liczba spraw w organach
cigania i wymiaru sprawiedliwoci dotycz¹cych ochrony ¿ycia, zdrowia i czci
nauczycieli, ani nie zmala³a liczba kierowanych wobec nich aktów agresji.
1
2

Dz.U. z 2007 r., nr 80, poz. 542.
Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674.
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Taki stan jest wypadkow¹ wielu okolicznoci i uwarunkowañ spo³ecznych,
w tym niew¹tpliwie faktu, ¿e w wielu szko³ach przemoc nadal jest tematem
tabu, a obawa przed jej upublicznieniem wynika z lêku przed negatywnym
rozg³osem i utrat¹ dobrego wizerunku (szko³y i nauczyciela) na zewn¹trz.
Nie sposób jednak¿e nie zauwa¿yæ, ¿e istotn¹ rolê w omawianym wzglêdzie
odgrywa równie¿ stosunkowo niska wiadomoæ prawna samych nauczycieli.
Jak wynika bowiem z przeprowadzonych badañ3, nauczyciele czêsto nie reaguj¹ na przemoc w szkole, w tym na przemoc, której sami padaj¹ ofiar¹, gdy¿
nie czuj¹ siê kompetentni do podejmowania dzia³añ wobec osób przejawiaj¹cych zachowania agresywne, a tak¿e nie maj¹ w³aciwego rozeznania (poza
sytuacjami ewidentnymi), czy dane zachowanie jest, czy te¿ nie jest naruszeniem prawa. Nie orientuj¹ siê te¿ dok³adnie, na czym polega istota ochrony,
jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym i jaki jest jej zakres.
Niska wiadomoæ prawna w tym wzglêdzie powoduje, ¿e nauczyciele
nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e niejednokrotnie sami balansuj¹ na
granicy prawa, a pewne ich dzia³ania (lub zaniechania) bywaj¹ sprzeczne
z prawem. Nie uwiadamiaj¹ te¿ sobie w pe³ni faktu, ¿e odpowiedzialnoæ
karna, wynikaj¹ca ze specyfiki wykonywanego przez nich zawodu, jest z natury szersza ni¿ w przypadku osób z innych grup zawodowych. A nawet jeli
tego rodzaju wiadomoæ maj¹, to nie jest ona wolna od licznych pytañ
i w¹tpliwoci. Tym ostatnim trudno siê dziwiæ, zwa¿ywszy na fakt, ¿e kwestia statusu prawnego nauczycieli w aspekcie odpowiedzialnoci karnej jest
zagadnieniem niejednoznacznym równie¿ dla praktyków i teoretyków prawa.
Trudnym wyzwaniem wydaje siê byæ udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy
nauczyciele s¹ funkcjonariuszami publicznymi czy jedynie korzystaj¹
z ochrony, jaka przys³uguje tym funkcjonariuszom oraz czy tego rodzaju
ochrona obejmuje wszystkie osoby wykonuj¹ce zawód nauczyciela, czy tylko pewne ich kategorie?
W niniejszym artykule autorzy podjêli próbê znalezienia odpowiedzi na
wy¿ej postawione pytania. Jednoczenie, na przyk³adzie wybranych typowych przestêpstw pope³nianych na szkodê nauczycieli oraz przestêpstw pope³nianych w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków nauczycielskich, mo¿e
tekst ten staæ siê swoistym kompendium podstawowej wiedzy prawnej w tej
kwestii.

3 A.K. Nowakowska, Zachowania nauczycieli wobec agresji w szkole i ich przyczyny, w: A. Rejzner (red.), Agresja w szkole, spojrzenie wieloaspektowe, Warszawa 2004, s. 163165.
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1. Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną

Pojêcia funkcjonariusz publiczny i osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹
jakkolwiek w potocznym rozumieniu mog¹ uchodziæ za okrelenia synonimiczne, to jednak¿e na gruncie przepisów prawa karnego pojêciami to¿samymi
nie s¹. Abstrahuj¹c od kontrowersji, jakie w tym aspekcie istnia³y w literaturze
przedmiotu, zw³aszcza w czasie obowi¹zywania Kodeksu karnego z 1969 r.,
oraz od sporów doktrynalnych, jakie w tym wzglêdzie zachodz¹ i obecnie,
przede wszystkim stwierdziæ nale¿y, ¿e pojêcie osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ jest pojêciem znaczeniowo szerszym ni¿ funkcjonariusz publiczny4.
Oznacza to, ¿e ka¿dy funkcjonariusz publiczny pe³ni funkcjê publiczn¹, jednak¿e nie ka¿da osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ jest funkcjonariuszem publicznym. Przedmiotowa ró¿nica w wymiarze karnoprawnym sprowadza siê
do zakresu penalizacji, tj. pewne przestêpstwa mog¹ byæ pope³nione jedynie
przez funkcjonariuszy publicznych (jak np. okrelony w art. 231 k.k. wystêpek nadu¿ycia w³adzy), inne natomiast (jak np. wymienione w art. 228 k.k.
³apownictwo bierne) przez osoby pe³ni¹ce funkcjê publiczn¹, a zatem przez
tego rodzaju osoby, które z uwagi na pewne kryteria zwi¹zane z charakterem
wykonywanych obowi¹zków, rodzajem prowadzonej dzia³alnoci lub miejscem zatrudnienia, traktowane s¹ przez ustawodawcê odmiennie od ogó³u
obywateli.
1.1. Funkcjonariusz publiczny

Zawarte w art. 63 Karty Nauczyciela sformu³owanie, ¿e nauczyciele podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹ z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okrelonych
w ustawie z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (dalej: k.k.)5 nie oznacza, ¿e
nauczyciele maj¹ status funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu wymienionej ustawy. Korzystanie z ochrony takiej jak funkcjonariusze publiczni nie
jest bowiem analogiczne z byciem funkcjonariuszem publicznym i tego rodzaju statusu nie implikuje. Powy¿szy pogl¹d wyra¿ony zosta³ przez S¹d Najwy¿szy w wyroku z 27 listopada 2000 r. w sprawie WKN 27/006 oraz
4 Taki pogl¹d, niezmienny od lat, prezentuje judykatura, w tym S¹d Najwy¿szy w licznych
swych orzeczeniach (m.in. uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z 20.06.2001 r. w sprawie IKZP 5/01,
OSNKW 2001 r., z. 910, poz. 71; uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z 28.03.2002 r. w sprawie IKZP
35/01, OSNKW 2002 r., z. 5-6, poz. 29 i in.).
5 Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
6 Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego-Izba Karna i Wojskowa (dalej: OSNKW) 2001 r., z. 34,
poz. 21.
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w postanowieniu z 8 grudnia 2004 r. w sprawie IV KK 126/047 i w przewa¿aj¹cej wiêkszoci z aprobat¹ przyjêty w literaturze prawniczej8.
O tym, kto jest funkcjonariuszem publicznym stanowi art. 115 § 13 k.k.,
który zawiera legaln¹, zakresow¹ i pe³n¹ definicjê tego pojêcia. Zgodnie
z wymienionym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pose³, senator, radny;
2a) pose³ do Parlamentu Europejskiego;
3) sêdzia, ³awnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postêpowania przygotowawczego lub organu nadrzêdnego nad finansowym organem postêpowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator s¹dowy,
syndyk, nadzorca s¹dowy i zarz¹dca, osoba orzekaj¹ca w organach dyscyplinarnych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy;
4) osoba, bêd¹ca pracownikiem administracji rz¹dowej, innego organu
pañstwowego lub samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e pe³ni wy³¹cznie czynnoci us³ugowe, a tak¿e inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do
wydawania decyzji administracyjnych;
5) osoba, bêd¹ca pracownikiem organu kontroli pañstwowej lub organu
kontroli samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e pe³ni wy³¹cznie czynnoci us³ugowe;
6) osoba zajmuj¹ca kierownicze stanowisko w innej instytucji pañstwowej;
7) funkcjonariusz organu powo³anego do ochrony bezpieczeñstwa publicznego albo funkcjonariusz S³u¿by Wiêziennej;
8) osoba pe³ni¹ca czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Nauczyciele wykonuj¹cy obowi¹zki stricte nauczycielskie (dydaktyczne,
wychowawcze, opiekuñcze) do ¿adnej z wymienionych kategorii osób nie nale¿¹.
W przypadku nauczycieli pracuj¹cych w szko³ach, bêd¹cych jednostkami
samorz¹du terytorialnego mo¿na by³oby rozwa¿aæ, czy osoby te nie s¹ pracownikami samorz¹du terytorialnego w rozumieniu wskazanego wy¿ej pkt. 4 art. 115
§ 13 k.k., jednak¿e hipotezê tê nale¿y odrzuciæ. O ile bowiem nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych9 ma
zastosowanie do pracowników zatrudnionych m.in. w powiatowych jednostkach organizacyjnych, to jednak¿e zgodnie z art. 3 tej ustawy, przepisów wymienionej regulacji nie stosuje siê do tych pracowników, których status prawny
okrelaj¹ odrêbne przepisy. Wobec faktu, ¿e status prawny nauczycieli zatrud7
8

OSNKW 2005 r., z. 1, poz. 9.
R. Zaw³ocki, Komentarz do art. 115 § 19, w: M. Królikowski, R. Zaw³ocki (red.), Kodeks
Karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 987; J. Majewski, Komentarz do art. 119 § 13, w: A. Zoll (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 1216; M. Mozgawa, Komentarz do art. 115 § 13,
w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010, s. 245.
9 Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458.
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nionych w szko³ach prowadzonych przez samorz¹d terytorialny okrela ustawa
z 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, nie mo¿na uznaæ, by nauczyciele
byli pracownikami samorz¹dowymi w znaczeniu wy¿ej wskazanym10. Szko³y, przedszkola i inne tego rodzaju placówki nie s¹ te¿  generalnie ujmuj¹c
 organami administracji rz¹dowej ani te¿ organami pañstwowymi, st¹d
te¿ nie ma podstaw do uznania, by nauczyciele tam zatrudnieni byli funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu pozosta³ych podmiotów wymienionych
w pkt. 4 art. 115 § 13 k.k.
To jednak¿e, ¿e ogó³ nauczycieli nie mieci siê w ¿adnym z krêgów
podmiotów wymienionych w art. 115 § 13 k.k., za fakt korzystania z ochrony
przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym sam przez siê tego statusu nie
kreuje, nie oznacza jeszcze, ¿e ¿aden nauczyciel funkcjonariuszem publicznym
nie jest. Tego rodzaju wnioskowanie by³oby b³êdnym uproszczeniem. Nie
mo¿na bowiem odmówiæ przymiotu funkcjonariusza publicznego tym z nauczycieli, którzy pracuj¹ w administracji rz¹dowej, jak np. Kuratorium Owiaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy te¿ Centralna Komisja Egzaminacyjna. Status wymienionych funkcjonariuszy przys³uguje tak¿e tym nauczycielom, którzy orzekaj¹ w organach dyscyplinarnych. Jeli bowiem zgodnie
z treci¹ art. 115 § 13, pkt 3 k.k. funkcjonariuszami publicznymi s¹ osoby
orzekaj¹ce w organach dyscyplinarnych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy, to
orzekanie w komisjach dyscyplinarnych dotycz¹cych odpowiedzialnoci nauczycieli niew¹tpliwie przedmiotowe kryterium spe³nia. Komisje te dzia³aj¹
bowiem w oparciu o regulacjê zawart¹ w art. 7781 Karty Nauczyciela, a zatem
dzia³aj¹ na podstawie ustawy. Funkcjonariuszami publicznymi bêd¹ te¿ dyrektorzy szkó³ w zakresie, w jakim uprawnieni s¹ do wydawania decyzji administracyjnych. Decyzj¹ administracyjn¹ jest np. decyzja dyrektora szko³y o skreleniu ucznia z listy uczniów11. W odniesieniu do dyrektorów wyranie jednak¿e podkreliæ nale¿y, ¿e status funkcjonariusza publicznego jest w omawianym przypadku cile limitowany. Przys³uguje dyrektorom jedynie w takim
zakresie, w jakim uprawnieni s¹ do wydawania wspomnianych decyzji administracyjnych, natomiast samo pe³nienie kierowniczego stanowiska tego statusu
nie powoduje. W art. 115 § 13 pkt.6 k.k. ustawodawca stanowi wprawdzie, ¿e
funkcjonariuszami publicznymi s¹ osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowisko
10 Analogiczny pogl¹d prezentuje te¿ W. Drobny w: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz,
Ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) 43
(2010).
11 Zgodnie z Uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z 18 padziernika 1995 r., (III AZP 28/95) skrelenie
ucznia z listy uczniów zarówno szko³y publicznej, jak i niepublicznej, powinno nastêpowaæ w drodze
decyzji administracyjnej. Tezê, ¿e decyzja dyrektora o skreleniu ucznia z listy uczniów jest decyzj¹
administracyjn¹ S¹d Najwy¿szy wyrazi³ równie¿ m.in. w wyroku z 9 XI 2001 r. ( III RN 149/2000).
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w innej instytucji pañstwowej, jednak¿e w zasadniczej wiêkszoci szko³y, przedszkola i inne tego rodzaju placówki, nawet jeli maj¹ charakter publiczny, do
instytucji pañstwowych siê nie zaliczaj¹. W literaturze przedmiotu trafnie podkrela siê, ¿e skoro ustawodawca w pkt. 4 i 5 art. 115 § 13 wyranie rozró¿ni³ to,
co pañstwowe, od tego, co samorz¹du terytorialnego, to wobec jednoznacznych wskazañ jêzykowych dyrektyw wyk³adni, nie mo¿na uznaæ, by termin
instytucje pañstwowe oznacza³ to samo co instytucje samorz¹dowe12.
Powy¿sze uwagi w znacz¹cej mierze odnieæ mo¿na równie¿ do nauczycieli akademickich. Osoby bêd¹ce nauczycielami akademickimi w myl ustawy
z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym13 w przewa¿aj¹cej wiêkszoci nie maj¹ statusu funkcjonariuszy publicznych, gdy¿ nie mieszcz¹ siê
w ¿adnej z kategorii podmiotów wymienionych w art. 115 § 13 k.k. Taki status
przys³uguje jednak¿e tym nauczycielom akademickim, którzy s¹ np. cz³onkami
komisji dyscyplinarnych orzekaj¹cych w zakresie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej nauczycieli akademickich (art. 139150 ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym), studentów (art. 211223 tej ustawy) czy doktorantów (art. 226).
W przypadku uczelni pañstwowych funkcjonariuszami publicznymi bêd¹ te¿ ci
nauczyciele akademiccy, którzy zajmuj¹ w nich kierownicze stanowiska.
Uczelnie pañstwowe powszechnie uznawane s¹ bowiem w doktrynie jako
inne instytucje pañstwowe, o których mowa w art. 115 § 13 pkt. 6 k.k.
Pe³nienie funkcji kierowniczych nie odnosi siê przy tym jedynie do tego rodzaju stanowisk, które kieruj¹ ca³oci¹ danej jednostki, lecz równie¿ do tych, które
kieruj¹ jej czêci¹. W odniesieniu do nauczycieli akademickich funkcjonariuszem publicznym bêdzie zatem nie tylko rektor i prorektorzy, ale równie¿
dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów czy kierownicy katedr14. Funkcjonariuszami publicznymi bêd¹ te¿ nauczyciele akademiccy pracuj¹cy m.in. w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Osoby, które nie przynale¿¹ do ¿adnej z kategorii podmiotów wymienionych
w art. 115 § 13 k.k. nie s¹ funkcjonariuszem publicznym. Interpretacja kryteriów,
które decyduj¹ o tym, czy dana osoba jest czy te¿ nie jest funkcjonariuszem publicznym nie mo¿e byæ dokonywana na podstawie wyk³adni rozszerzaj¹cej15.
12 Pogl¹d ten prezentuje m.in. J. Majewski (w: A. Zoll (red.), Kodeks karny, s. 1220), wskazuj¹c
jednoczenie na analogiczne stanowisko prezentowane w uzasadnieniu uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów
SN z 20.06.2001 r. w sprawie IKZP 5/01 (OSNKW 2001, z. 910, poz. 71). Autor ten zauwa¿a
jednoczenie, ¿e pominiêcie w katalogu funkcjonariuszy publicznych osób zajmuj¹cych kierownicze
stanowisko w innych ni¿ okrelone w art. 115, § 13 pkt. 4 i 5 k.k. instytucjach samorz¹dowych nale¿y
traktowaæ jako b³¹d merytoryczny.
13 Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365.
14 M. Mozgawa, Kodeks, s. 246.
15 W postanowieniu z 8 XII 2004 r. w sprawie IV KK 126/04 S¹d Najwy¿szy wprost stwierdzi³,
¿e wyk³adnia kryteriów decyduj¹cych o uznaniu danej osoby za funkcjonariusza publicznego powinna
byæ podporz¹dkowana rygorom cis³ej wyk³adni (OSNKW 2005 r., z. 1, poz. 9).
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1.2. Osoba pełniąca funkcję publiczną

Definicjê wymienionego pojêcia zawiera art. 115 § 19 k.k. Stanowi on, ¿e
osob¹ pe³ni¹c¹ funkcjê publiczn¹ jest funkcjonariusz publiczny, cz³onek organu samorz¹dowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponuj¹cej rodkami publicznymi, chyba ¿e wykonuje wy³¹cznie czynnoci us³ugowe,
a tak¿e inna osoba, której uprawnienia i obowi¹zki w zakresie dzia³alnoci
publicznej s¹ okrelone lub uznane przez ustawê lub wi¹¿¹c¹ Rzeczpospolit¹
Polsk¹ umowê miêdzynarodow¹. Odnosz¹c te kryteria do nauczycieli i nauczycieli akademickich stwierdziæ nale¿y, ¿e wszystkie osoby wykonuj¹ce obowi¹zki nauczycielskie (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuñcze) s¹ osobami
pe³ni¹cymi funkcje publiczne. Prowadz¹ one bowiem dzia³alnoæ publiczn¹
i ich uprawnienia i obowi¹zki w zakresie tej dzia³alnoci s¹ okrelone i uznane
przez ustawê. Teza, ¿e wykonywanie obowi¹zków nauczycielskich jest dzia³alnoci¹ publiczn¹ w znaczeniu wy¿ej wskazanym, w pe³ni koresponduje
z definicj¹ J. Majewskiego, który stwierdzi³, ¿e dzia³alnoæ publiczna jest to
[...] dzia³alnoæ w jakim stopniu zinstytucjonalizowana, s³u¿¹ca realizacji
zadañ publicznych (a wiêc odnosz¹cych siê do ogó³u) i wywieraj¹ca lub przynajmniej mog¹ca wywieraæ skutki w sferze publicznej16. Realizowanie szeroko pojmowanego procesu kszta³cenia  zarówno w placówkach publicznych,
jak i niepublicznych  jest w sposób oczywisty realizacj¹ jednego z konstytucyjnych zadañ pañstwa17 i odbywa siê w oparciu o regulacje zawarte w takich
ustawach, jak ustawa z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty18 i Prawo
o szkolnictwie wy¿szym19.
Niezale¿nie od powy¿szego, na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wymieniony we wskazanym wy¿ej art. 115 § 19 k.k. termin jednostka organizacyjna
dysponuj¹ca rodkami publicznymi20 obejmuje m.in. pañstwowe i samorz¹dowe jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych21, a zatem równie¿ w oparciu
16
17
18
19

J. Majewski, Kodeks, s. 1242.
Art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572.
W odniesieniu do nauczycieli akademickich przedmiotowa teza znalaz³a swój jednoznaczny
wyraz w postanowieniu S¹du Najwy¿szego z 25 VI 2004 r. w sprawie VKK 74/04.
20 Zgodnie z pogl¹dem O. Górniok i J. Bojarskiego powy¿sze sformu³owanie odnosi siê do
jednostki organizacyjnej jako takiej, a nie do kompetencji czy konkretnych czynnoci wykonywanych
przez poszczególne osoby w niej zatrudnione, za za rodki publiczne mo¿na uznaæ nie tylko rodki
wchodz¹ce w sk³ad maj¹tku danej jednostki, ale tak¿e wszelkie rodki publiczne, z których jednostka, z mocy
ró¿nych tytu³ów korzysta. Zob. O. Górniok, J. Bojarski, Komentarz do art. 115, § 13, w: M. Filar (red.),
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 604605.
21 Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104.
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o to kryterium stwierdziæ nale¿y, ¿e nauczyciele i nauczyciele akademiccy
zatrudnieni w wymienionych jednostkach s¹ osobami pe³ni¹cymi funkcje publiczne.
2. Nauczyciel jako podmiot ochrony

Rozwa¿aj¹c aspekt zwi¹zany z przys³uguj¹c¹ nauczycielom ochron¹ zauwa¿yæ nale¿y, ¿e stwierdzenie, w myl którego ochronie prawnej, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym podlegaj¹ nauczyciele, z pozoru jest
stwierdzeniem w pe³ni zrozumia³ym jêzykowo i oczywistym. Przy g³êbszej
analizie jednak¿e okrelenie to rodzi zasadnicze w¹tpliwoci interpretacyjne.
Pojêcie nauczyciel jest bowiem terminem wystêpuj¹cym w ró¿nych aktach
prawnych22, za jego zakres pojêciowy nie jest w nich wszystkich to¿samy.
Nie wchodz¹c w szczegó³owe rozwa¿ania w tym zakresie, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e nauczycielem jest zarówno wychowawca w publicznym przedszkolu, katecheta w szkole niepublicznej o uprawnieniach szko³y publicznej, jak i nauczyciel okrelonego przedmiotu w szkole niepublicznej bez uprawnieñ szko³y publicznej. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e omawiana regulacja przyznaj¹ca nauczycielom ochronê prawn¹ analogiczn¹ do tej, jak¹ maj¹ funkcjonariusze publiczni,
zamieszczona zosta³a w art. 63 Karty Nauczyciela (a wiêc w akcie prawnym,
który wbrew pozorom nie reguluje statusu prawnego wszystkich osób bêd¹cych nauczycielami), rodzi siê zasadnicze pytanie, jakiego krêgu podmiotów
owa ochrona dotyczy?
Z treci przedmiotowej ustawy wynika, ¿e ochron¹ przewidzian¹ dla
funkcjonariuszy publicznych objêci s¹ ci nauczyciele, do których przepisy
Karty Nauczyciela maj¹ zastosowanie w ca³oci23, jak i ci, do których wymieniona ustawa ma zastosowanie czêciowe24.
22 Dla przyk³adu wskazaæ mo¿na, ¿e tego rodzaju terminologia wystêpuje m.in. w rozporz¹dzeniu z 8 XII 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r., nr 265, poz. 2644), w którym zawód
nauczyciel wystêpuje w kilkudziesiêciu odmianach (np. 232 nauczycieli gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych: 232 101 nauczycieli biologii, 232 102 nauczycieli chemii, 232 103 nauczycieli etyki itd.;
233 nauczycieli szkó³ podstawowych i przedszkoli: 233 103 nauczycieli informatyki w szkole podstawowej, 233 111 nauczycieli religii w szkole podstawowej itd.; 234 nauczycieli szkó³ specjalnych: 234 101
nauczycieli g³uchych i niedos³ysz¹cych (surdopedagog), 234 102 nauczycieli niewidomych i niedowidz¹cych (tyflopedagog) itd.; 2359 specjalistów szkolnictwa i wychowawców gdzie indziej niesklasyfikowanych: 235 901 nauczycieli bibliotekarzy, 235 903 nauczycieli logopedów itd.).
23 Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z pón. zm.; Dz.U. z 2002 r., nr 11, poz. 109 z pón. zm.;
Dz.U. nr 137, poz. 1304; Dz.U. nr 64, poz. 593 z pón. zm.
24 Tê grupê stanowi¹ nauczyciele, co do których  zgodnie z art. 91a ust. 1, 2 i 4, art. 91b ust. 2 i 2a
 przepisy tej ustawy maj¹ zastosowanie ograniczone.
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W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szko³ach oraz w placówkach
owiatowo-wychowawczych i opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych
przez Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe dodatkowo odnotowaæ trzeba, ¿e
zakres stosowania do tych osób postanowieñ Karty Nauczyciela reguluj¹ odrêbne przepisy. W odniesieniu do Kocio³a katolickiego tego rodzaju normê
zawiera art. 21 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej25, który stanowi, ¿e do nauczycieli
i wychowawców zatrudnionych w szko³ach i innych placówkach owiatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych przez kocielne osoby prawne, a tak¿e wieckich nauczycieli w ni¿szych
seminariach duchownych stosuje siê prawa i obowi¹zki ustalone dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w pañstwowych szko³ach i placówkach
owiatowo-wychowawczych oraz opiekuñczo-wychowawczych26. Tego rodzaju zasada zdaje siê jednak¿e nie dotyczyæ nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o systemie owiaty oraz niepublicznych placówkach dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o pomocy spo³ecznej prowadzonych przez kocielne osoby prawne27.
Nie podejmuj¹c próby pog³êbionej analizy poszczególnych aktów normatywnych dotycz¹cych omawianej materii, z uwagi na ramy zakrelone form¹
25
26

Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz.154.
Regulacjê podobn¹ do przedstawionej zawieraj¹ równie¿ ustawy dotycz¹ce innych Kocio³ów,
tj. art. 14 ust. 2 ustawy z 20 II 1997 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Zielonowi¹tkowców
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 254); art. 11 ust. 2 ustawy z 20 II 1997 r.
o stosunku Pañstwa do Kocio³a Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 1997 r., nr 41, poz. 253); art. 11 ust. 2 ustawy z 20 II 1997 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a
Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 252); art. 11 ust. 2
ustawy z 30 VI 1995 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 482); art. 13 ust. 2 ustawy z 30 VI 1995 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 481); art. 13
ust. 2 ustawy z 30 VI 1995 r. ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a Chrzecijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 480); art. 14 ust. 2 ustawy z 30 VI 1995 r.
o stosunku Pañstwa do Kocio³a Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 1995 r., nr 97, poz. 479); art. 17 ustawy z 13 V 1994 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 1994 r., nr 73, poz. 323); art. 17 ustawy z 4 VII
1991 r. o stosunku Pañstwa do Kocio³a Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U z 1991 r., nr 66, poz. 287).
27 Jak wynika bowiem z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 listopada
2002 r. w sprawie szczegó³owego zakresu uprawnieñ i obowi¹zków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kocielne
osoby prawne (Dz.U. z 2002 r., nr 204, poz. 1722) wydanego w oparciu o delegacjê ustawow¹ zawart¹
w art. 21 ust. 2 cyt. ustawy o stosunku Pañstwa do Kocio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
do tej grupy osób stosuje siê pewne uregulowania z Karty Nauczyciela, jednak¿e wród nich nie
wymieniono regulacji zawartej w art. 63 tej ustawy.
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niniejszej publikacji, przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e powy¿sze uwagi
prowadz¹ do zasadniczej konkluzji, ¿e ochronie okrelonej w art. 63 Karty
Nauczyciela nie podlegaj¹ wszystkie osoby wykonuj¹ce zawód nauczyciela.
Z ochrony tej korzystaj¹ tylko ci, którzy w sposób bezporedni lub poredni s¹
adresatami wymienionej ustawy i którym ustawa ta tego rodzaju ochronê gwarantuje. Poza ochron¹ art. 63 Karty Nauczyciela pozostaj¹ natomiast te grupy
zawodowe nauczycieli, których Karta Nauczyciela nie dotyczy, a wiêc m.in.
nauczyciele pracuj¹cy w szko³ach niepublicznych, które nie maj¹ uprawnieñ
szkó³ publicznych.
Wymienionej ochronie nie podlegaj¹ te¿ nauczyciele akademiccy, których
status prawny, ca³kowicie autonomicznie i odrêbnie reguluje ustawa z 27 lipca
2005 r.  Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Ustawa ta odpowiednika art. 63
Karty Nauczyciela nie zawiera.

3. Zakres ochrony nauczyciela

Jak ju¿ wspomniano, nauczyciele podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹ z ochrony, jaka przys³uguje funkcjonariuszom publicznym, przy czym organ prowadz¹cy szko³ê i dyrektor szko³y
zobowi¹zani s¹ z urzêdu wystêpowaæ w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla
nauczyciela uprawnienia zostan¹ naruszone.
Przestêpstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym s¹ cigane z urzêdu, co oznacza, ¿e poszkodowany nauczyciel nie musi sam inicjowaæ postêpowania jurysdykcyjnego. W przypadku stwierdzenia zaistnienia przestêpstwa,
w sytuacji, jeli sprawc¹ jest osoba odpowiadaj¹ca jako doros³y28, ze stosownym aktem oskar¿enia wystêpuje do s¹du prokurator. Pokrzywdzony nauczyciel mo¿e w tocz¹cym siê procesie wyst¹piæ w charakterze oskar¿yciela posi³kowego29. Jeli sprawc¹ jest osoba, która w chwili pope³nienia zarzuconego
czynu nie ukoñczy³a 17 roku ¿ycia, prokurator zawiadamia s¹d rodzinny
w celu rozwa¿enia rodków przewidzianych w przepisach o postêpowaniu
28 Zgodnie z art.10 §1 k.k. na zasadach okrelonych w przepisach prawa karnego odpowiada ten,
kto pope³nia czyn zabroniony po ukoñczeniu 17. roku ¿ycia. W przypadku najciê¿szej kategorii przestêpstw (jak np. spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu) na zasadach okrelonych w k.k.
odpowiada nieletni po ukoñczeniu 15. roku ¿ycia, je¿eli okolicznoci sprawy oraz stopieñ rozwoju
sprawcy, jego w³aciwoci i warunki osobiste za tym przemawiaj¹, a w szczególnoci, je¿eli poprzednio
stosowane rodki wychowawcze lub poprawcze okaza³y siê bezskuteczne (art. 10 § 2 k.k.).
29 Stanowi o tym art. 53 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postêpowania karnego (Dz.U.
z 1997 r., nr 89, poz. 555 z pón. zm.).
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w sprawach nieletnich30 oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuñczym31. Wobec
sprawców nieletnich s¹d rodzinny mo¿e zastosowaæ rodki wychowawcze
w postaci m.in.: upomnienia, zobowi¹zania do okrelonego postêpowania,
a zw³aszcza do naprawienia wyrz¹dzonej krzywdy, do wykonania okrelonych
prac lub wiadczeñ na rzecz pokrzywdzonego lub spo³ecznoci lokalnej, do
przeproszenia pokrzywdzonego, do podjêcia nauki lub pracy, mo¿e zastosowaæ
nadzór kuratora czy te¿ orzec umieszczenie w rodzinie zastêpczej. W przypadku
nieletnich w wieku od 13 do 17 lat, wykazuj¹cych wysoki stopieñ demoralizacji,
którzy dopuszcz¹ siê czynów karalnych (rozumianych jako czyny zabronione
wyczerpuj¹ce znamiona przestêpstwa), s¹d rodzinny mo¿e orzec umieszczenie
w zak³adzie poprawczym.
Poruszaj¹c aspekt dotycz¹cy ochrony nauczyciela, podkreliæ nale¿y, ¿e
poza ochron¹, która jest zarezerwowana dla funkcjonariuszy publicznych, nauczycielom przys³uguj¹ te formy ochrony, które dostêpne s¹ ogó³owi obywateli. Omawiana ochrona podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków
s³u¿bowych nie jest te¿ zawê¿ona jedynie do relacji nauczyciel-uczeñ. Nauczyciele podlegaj¹ ochronie  w sytuacji przedstawionej wy¿ej  zarówno
wtedy, gdy ich dobra osobiste i prawa mia³yby byæ naruszane przez uczniów,
jak i wówczas, jeli sprawami tych naruszeñ by³yby osoby inne, np. rodzice.
3.1. Naruszenie nietykalności cielesnej

Kto narusza nietykalnoæ cielesn¹ funkcjonariusza publicznego lub osoby
do pomocy mu przybranej podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków
s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia
wolnoci do lat 3 (art. 222 § 1 k.k.).
Do dzia³añ naruszaj¹cych nietykalnoæ cielesn¹ nale¿¹: uderzenie, kopniêcie, popchniêcie, przewrócenie, poci¹gniêcie za w³osy, oplucie, rzucenie
w osobê jakim przedmiotem, oblanie wod¹ lub nieczystociami. Naruszenie
nietykalnoci cielesnej nie zawsze musi siê ³¹czyæ z wywo³aniem bólu, ale
musi byæ fizyczne, tzn. atak sprawcy musi byæ skierowany na cia³o osoby
pokrzywdzonej, chocia¿ sprawca wcale nie musi ofiary dotkn¹æ bezporednio.
Atak ten mo¿e bowiem byæ przeprowadzony za pomoc¹ przedmiotu (np. ci¹gniêcie za ubranie) lub zwierzêcia (np. poprzez szczucie psem).
30

Ustawa z 26 padziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r.,
nr 11, poz. 109 z pón. zm.).
31 Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. z 1975 r., nr 45, poz. 234
z pón. zm.).
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Nie mo¿na jednak zapominaæ o tym, ¿e je¿eli czyn, o którym mowa
powy¿ej, wywo³a³o niew³aciwe zachowanie siê funkcjonariusza lub osoby do
pomocy mu przybranej, s¹d mo¿e zastosowaæ nadzwyczajne z³agodzenie kary,
a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia (art. 222 § 2 k.k.).
W przypadku naruszenia nietykalnoci cielesnej nauczyciela, który nie
korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, tego rodzaju czyn wyczerpuje znamiona wystêpku z art. 217 § 1 k.k. i cigany jest
z oskar¿enia prywatnego.
3.2. Czynna napaść

Kto, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub u¿ywaj¹c
broni palnej, no¿a lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo rodka obezw³adniaj¹cego, dopuszcza siê czynnej napaci na funkcjonariusza publicznego lub osobê do pomocy mu przybran¹ podczas lub w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku
do lat 10 (art. 223 k.k.).
Czynna napaæ to energiczne, zaczepne, gwa³towne dzia³anie podjête
z zamiarem wyrz¹dzenia fizycznej krzywdy, uszczerbku na zdrowiu lub zadania bólu, przy tym obrany cel nie musi zostaæ osi¹gniêty. Przes³ankami odpowiedzialnoci jest u¿ycie niebezpiecznego narzêdzia lub dzia³anie wspólne
i w porozumieniu z innymi osobami.
3.3. Zmuszenie do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności prawnej

Kto stosuje przemoc lub grobê bezprawn¹ w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsiêwziêcia
lub zaniechania prawnej czynnoci s³u¿bowej podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 224 § 1 i 2 k.k.).
3.4. Znieważenie

Kto zniewa¿a funkcjonariusza publicznego lub osobê do pomocy mu
przybran¹, podczas i w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków s³u¿bowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku
(art. 226 § 1 k.k.).
Zniewaga to zachowanie wyra¿aj¹ce pogardê dla innej osoby wyra¿on¹
zwykle w postaci epitetu s³ownego, ale mo¿na j¹ te¿ wyraziæ pismem, wizerunkiem, obel¿ywym gestem, dzia³aniem lub zaniechaniem. O uznaniu danego
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zachowania za zniewagê decyduj¹ utrwalone zwyczaje spo³eczne, a nawet rodowiskowe. Zgodnie z powszechnie przyjêtymi pogl¹dami doktryny, pojêcie
zniewagi winno byæ interpretowane obiektywnie i w wietle powszechnych
standardów kulturowych, a nie jedynie subiektywnie. Oznacza to, ¿e je¿eli
dana wypowied nie zawiera elementów, które obiektywnie s¹ uznawane za
obraliwe, nie dojdzie do zaistnienia zniewagi, mimo ¿e odbieraj¹cy j¹ adresat
czu³ siê jej treci¹ zniewa¿ony. Okrelonego zwrotu nie mo¿na przy tym rozpatrywaæ jako zniewa¿aj¹cego w oderwaniu od kontekstu ca³ej wypowiedzi
i abstrakcyjnie, bowiem dany zwrot sam w sobie mo¿e zniewa¿aj¹cy nie byæ,
jednak¿e w wypowiedzianym kontekcie cechê tak¹ zyska32.
Je¿eli czyn, o którym mowa powy¿ej, wywo³a³o niew³aciwe zachowanie
siê funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, s¹d mo¿e zastosowaæ
nadzwyczajne z³agodzenie kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia (art. 226
§ 2 k.k.). Nie mo¿na zapominaæ o tym, ¿e w niektórych zachowaniach uczniów
mo¿na dostrzec reakcje na niedoci¹gniêcia szko³y jako instytucji oraz na dzia³ania nauczycieli i kierownictwa, odpowiedzialnych za proces kszta³cenia. Niekiedy szko³a mo¿e pobudzaæ uczniów do niew³aciwego zachowania33.
W przypadku zniewa¿enia nauczyciela, który nie korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, tego rodzaju czyn wyczerpuje
znamiona wystêpku z art. 216 § 1 k.k. i cigany jest z oskar¿enia prywatnego.
3.5. Zniesławienie

Kto pomawia inn¹ osobê, grupê osób, instytucjê, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ niemaj¹c¹ osobowoci prawnej o takie postêpowanie lub
w³aciwoci, które mog¹ poni¿yæ j¹ w opinii publicznej lub naraziæ na utratê
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia³alnoci,
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolnoci do roku
(art. 212 § 1 k.k.).
Je¿eli sprawca dopuszcza siê wy¿ej wymienionych czynów za pomoc¹
rodków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2 (art. 212 § 2 k.k). rodkami
masowego komunikowania s¹ wszelkie rodki, których dzia³anie sprowadza
siê do masowego przekazywania treci, a zatem: prasa, przekaz radiowy
i telewizyjny, ksi¹¿ka, plakat, film, a zw³aszcza Internet. Przyjmuje siê, ¿e
Internet wystêpuje jako rodek masowego komunikowania wówczas, gdy
32 Postanowienie S¹du Najwy¿szego z 7 V 2008 r. w sprawie IIIK 234/07, Biuletyn Prawa
Karnego 33 (2008), nr 10, teza 1.
33 C. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klas¹, Warszawa 2006, s. 2930.
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wykorzystywany jest w celu przekazywania informacji do nieokrelonego lub
wprawdzie okrelonego lecz tak liczebnego gremium podmiotów, ¿e mo¿na
uznaæ je za wieloæ odbiorców. Ma to miejsce np. w takiej sytuacji, gdy
treci zabronione umieszczane s¹ na forum danego serwisu lub na witrynie
internetowej WWW.
Przestêpstwo znies³awienia, które mo¿e byæ pope³nione na szkodê ka¿dego
nauczyciela bez wzglêdu na jego status, cigane jest z oskar¿enia prywatnego.
4. Odpowiedzialność karna nauczyciela

Jak ju¿ wspomniano, ka¿dy funkcjonariusz pe³ni funkcjê publiczn¹, jednak
nie ka¿da osoba pe³ni¹ca funkcjê publiczn¹ jest funkcjonariuszem publicznym34.
Z powy¿szego wynika zatem, ¿e nauczyciele maj¹cy status funkcjonariuszy publicznych bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹ za te przestêpstwa, których
sprawcami s¹ stricte funkcjonariusze publiczni (ustawodawca w opisie czynu
operuje wówczas sformu³owaniem funkcjonariusz publiczny, który  ), a ponadto mog¹ zostaæ ukarani za te wszystkie wystêpki, które odnosz¹ siê do osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne (w przypadku tych przestêpstw ustawodawca stosuje zwrot kto w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej ). Wobec faktu, ¿e
 jak stwierdzono to wy¿ej  owe funkcje publiczne pe³ni¹ wszyscy nauczyciele, wszyscy te¿ nara¿eni s¹ na odpowiedzialnoæ karn¹ zwi¹zan¹ z nieprawid³owociami w zakresie pe³nienia funkcji publicznych.
Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e nauczyciele i nauczyciele akademiccy  z racji
specyfiki wykonywanego zwodu  s¹ osobami uprawnionymi do dokonywania
w dokumentach wpisów maj¹cych znaczenie prawne (np. wiadectwo ukoñczenia klasy, dziennik lekcyjny, indeks studencki, protokó³ egzaminacyjny
itp.), s¹ te¿ osobami, na których spoczywa prawny obowi¹zek opieki (zw³aszcza w odniesieniu do dzieci), s¹ tak¿e prze³o¿onymi w istniej¹cej zarówno
w szkole, jak i na uczelni relacji zale¿noci, st¹d te¿ spektrum odpowiedzialnoci karnej nauczycieli i nauczycieli akademickich jest bardzo szerokie.
4.1. Sprzedajność

Kto, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo jej obietnicê podlega karze pozbawienia wolnoci od
6 miesiêcy do lat 8 (art. 228 § 1 k.k.). W wypadku mniejszej wagi, sprawca
34

Szerzej ta kwestia zosta³a omówiona w pkt. 1 niniejszego opracowania.

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym? Zakres ochrony i odpowiedzialności...

241

Studia Warmińskie 48 (2011)

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do
lat 2 (art. 228 § 2 k.k.).
Kto, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo jej obietnicê za zachowanie stanowi¹ce naruszenie
przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10
(art. 228 § 3 k.k.). Karze tej podlega tak¿e ten, kto, w zwi¹zku z pe³nieniem
funkcji publicznej, uzale¿nia wykonanie czynnoci s³u¿bowej od otrzymania
korzyci maj¹tkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyci ¿¹da
(art. 228 § 4 k.k.).
Jako wyraz wdziêcznoci uczniów mo¿na potraktowaæ przyjêcie kwiatów
czy laurki, niemo¿liwe jest jednak ujêcie w tych kategoriach prezentów lub
pieniêdzy, nawet gdyby by³y wrêczane nauczycielowi po przeprowadzonym
egzaminie lub zakoñczeniu szko³y.
Warto wiedzieæ, ¿e z jednej strony odpowiedzialnoci karnej podlega tak¿e osoba, która udziela lub obiecuje udzieliæ korzyci maj¹tkowej lub osobistej
(art. 229 § 1 k.k.), jednak kiedy korzyæ maj¹tkowa lub jej obietnica zosta³y
przyjête przez nauczyciela, a uczeñ lub rodzic zawiadomi³ o tym fakcie organ
powo³any do cigania przestêpstw i ujawni³ wszystkie okolicznoci przestêpstwa, zanim organ ten o nim siê dowie, wówczas sprawca nie podlega karze
(art. 229 § 6 k.k.). Uczeñ mo¿e wiêc wrêczyæ nauczycielowi prezent, a gdy
ten go przyjmie, zawiadomiæ o tym fakcie policjê, nie ponosz¹c ¿adnej odpowiedzialnoci karnej, w przeciwieñstwie do nauczyciela.
W sytuacjach szkolnych, maj¹c na wzglêdzie omawiany aspekt, warto
zadbaæ tak¿e o klarowne i zgodne z przepisami planowanie i rozliczanie wycieczek, obozów, kolonii, wyjazdów, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyliczeñ
kosztów opiekunów  wychowawców, by nie byæ pos¹dzonym o przyw³aszczenie nie swoich pieniêdzy. Je¿eli np. po powrocie z wycieczki pozostaje pewna
kwota niewydanych pieniêdzy, mo¿na j¹ spo¿ytkowaæ  po uzgodnieniu
z wp³acaj¹cymi j¹ uczniami  na wspólne wyjcie do kina, teatru lub po prostu
zwróciæ j¹ uczniom. Niedozwolone jest natomiast dysponowanie pozosta³¹
kwot¹ np. na zakup wyposa¿enia pracowni szkolnej czy zamra¿anie jej do
nastêpnego klasowego wyjazdu.
4.2. Nadużycie służbowe

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczaj¹c swoje uprawnienia lub
niedope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a na szkodê interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 231 § 1 k.k.). Je¿eli
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sprawca dopuszcza siê powy¿szego czynu w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10
(art. 231 § 2 k.k.).
4.3. Ujawnienie tajemnicy służbowej

Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informacjê stanowi¹c¹ tajemnicê s³u¿bow¹ lub informacjê, któr¹ uzyska³ w zwi¹zku
z wykonywaniem czynnoci s³u¿bowych, a której ujawnienie mo¿e naraziæ na
szkodê prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat
3 (art. 266 § 2 k.k.).
4.4. Poświadczenie nieprawdy

Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia
dokumentu, która powiadcza w nim nieprawdê, co do okolicznoci maj¹cej
znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do lat 5
(art. 271 § 1 k.k.). Je¿eli sprawca dopuszcza siê wy¿ej wymienionego czynu
w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesiêcy do lat 8 (art. 271 § 3 k.k.).
4.5. Nadużycia seksualne

Stosunek zale¿noci, o którym mowa bêdzie poni¿ej, dotyczyæ mo¿e np.
relacji: nauczyciel  uczeñ, nauczyciel akademicki  student, dyrektor szko³y
 nauczyciel, niezale¿nie od wieku poszkodowanego.
Kto bowiem, przez nadu¿ycie stosunku zale¿noci lub wykorzystanie
krytycznego po³o¿enia, doprowadza inn¹ osobê do obcowania p³ciowego lub
do poddania siê innej czynnoci seksualnej albo do wykonania takiej czynnoci, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (art. 199 § 1 k.k.).
Je¿eli czyn, o którym mowa powy¿ej zosta³ pope³niony na szkodê ma³oletniego35, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do lat
5 (art. 199 § 2 k.k.). Karze tej podlega, kto doprowadza ma³oletniego do obcowania p³ciowego lub poddania siê innej czynnoci seksualnej albo do wykonania takiej czynnoci, nadu¿ywaj¹c zaufania lub udzielaj¹c mu korzyci maj¹tkowej lub osobistej, albo jej obietnicy (art. 199 § 3 k.k.).
Obcowanie p³ciowe obejmuje swym zakresem znaczeniowym akty
spó³kowania oraz jego surogaty, tj. gdy czynnoæ sprawcza polega na bezpo35

Ma³oletni w rozumieniu prawa cywilnego to osoba, która nie ukoñczy³a 18 lat.
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rednim kontakcie p³ciowym cia³a sprawcy z organami p³ciowymi ofiary lub
te¿ z tymi czêciami jej cia³a, które sprawca traktuje równowa¿nie i na których
lub za pomoc¹ których sprawca wy³adowuje swój popêd seksualny36.
Inna czynnoæ seksualna jest znamieniem otwartym i niepoddaj¹cym
siê ³atwo obiektywizacji, z punktu widzenia kryteriów czysto biologicznych
czy fizjologicznych, wywo³uj¹c liczne dysputy w literaturze37. O tym, czy
dana czynnoæ jest, czy te¿ nie jest czynnoci¹ seksualn¹, decydowaæ mog¹
tak¿e oceny kulturowe38. S¹d Najwy¿szy w jednym ze swych orzeczeñ wyrazi³
pogl¹d, ¿e inna czynnoæ seksualna [...] to takie zachowanie nie mieszcz¹ce
siê w pojêciu obcowania p³ciowego, które zwi¹zane jest z szeroko rozumianym
¿yciem p³ciowym cz³owieka, polegaj¹ce na kontakcie cielesnym sprawcy
z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i maj¹cym charakter seksualny zaanga¿owaniu ofiary39.
4.6. Naruszenie nietykalności cielesnej oraz fizyczne
i psychiczne znęcanie się nad uczniem

Niekiedy nauczyciele maj¹ k³opoty z radzeniem sobie z niew³aciwymi
zachowaniami uczniów. Wiêkszoæ z nich nikt nigdy tego nie nauczy³, wiêc
czuj¹ siê bezradni, zestresowani i sfrustrowani. W takich sytuacjach chêtnie
wymierzyliby niesfornemu podopiecznemu klapsa, poci¹gnêliby go za ucho
lub w³osy albo, co jeszcze gorsze, uderzyliby go40. Tego typu dzia³anie kwalifikuje siê jako naruszenie nietykalnoci cielesnej ucznia, co podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku (art. 217 § 1
k.k.). Wprawdzie ustawodawca przewiduje, ¿e je¿eli naruszenie nietykalnoci
wywo³a³o wyzywaj¹ce zachowanie siê pokrzywdzonego albo je¿eli pokrzywdzony odpowiedzia³ naruszeniem nietykalnoci, s¹d mo¿e odst¹piæ od wymierzenia kary (art. 217 § 2 k.k.). Jednak ustalanie motywów i przebiegu zachowania ucznia do ³atwych zadañ nie nale¿y, szczególnie gdy brakuje wiadków
zdarzenia.
Innym problemem, który mo¿e pojawiæ siê w sytuacji szkolnej jest psychiczne znêcanie siê nauczyciela nad uczniem. Abstrahuj¹c od tego, czy przyczyn¹ tego stanu jest osobowoæ lub wypalenie zawodowe nauczyciela, czy te¿
36
37

M. Filar, Przestêpstwo zgwa³cenia w polskim prawie karnym, WarszawaPoznañ 1974, s. 83.
M. Mozgawa, Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego, w: M. Mozgawa (red.), Kodeks
Karny, s. 384385.
38 M. Bielski, Komentarz do art. 197 Kodeksu karnego, w: A. Zoll (red.), Kodeks Karny, s. 585586.
39 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z 19 V 1999 r. w sprawie IKZP 17/99, OSNKW 1999 r., nr 78,
poz. 37.
40 J. Py¿alski, Têsknota za dyscyplin¹, Psychologia w szkole 2 (2010), s. 61.
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prowokuj¹ce zachowanie siê ucznia lub te¿ kontekst wychowawczy klasy, która wraz z nauczycielem znalaz³a sobie koz³a ofiarnego, trzeba pamiêtaæ, ¿e
kto znêca siê fizycznie lub psychicznie nad osob¹ najbli¿sz¹ lub nad inn¹
osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noci od
sprawcy albo nad ma³oletnim lub osob¹ nieporadn¹ ze wzglêdu na jej stan
psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy
do lat 5 (art. 207 §1 k.k.). Je¿eli czyn, o którym mowa powy¿ej po³¹czony
jest ze stosowaniem szczególnego okrucieñstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10 (art. 207 § 2 k.k.). Natomiast je¿eli
nastêpstwem tego czynu jest targniêcie siê pokrzywdzonego na w³asne ¿ycie,
sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12 (art. 207
§ 3 k.k.).
Klimat przemocy i agresji panuj¹cy w szkole w ¿aden sposób nie usprawiedliwia ani te¿ nie upowa¿nia nauczyciela do u¿ywania si³y41, naruszania
nietykalnoci cielesnej ucznia czy te¿ psychicznego lub fizycznego znêcania
siê nad nim.
Mówi¹c o przestêpstwie naruszenia nietykalnoci cielesnej oraz znêcaniu
siê w kontekcie rodowiska szkolnego nie sposób nie wspomnieæ o mobbingu,
zwanym niekiedy  dla podkrelenia specyfiki przemocy szkolnej  bullyingiem42. Oznacza ono tworzenie wokó³ ofiary, któr¹ mo¿e byæ jednostka lub
(rzadziej) grupa, atmosfery zagro¿enia w celu wy³¹czenia jej z ¿ycia towarzyskiego lub z zespo³u kole¿eñskiego43. Cechami charakterystycznymi mobbingu jest to, ¿e: dokuczanie ma charakter ci¹g³y, trwa przez d³u¿szy czas, ofiara
i sprawcy s¹ w nierównej sytuacji, a spotykaj¹ siê czêsto, jest ukrywany, zwykle wi¹¿e siê z rozg³aszaniem pog³osek, ¿e ofiara jest anormalna i ma charakter dzia³ania celowego, choæ mo¿e byæ ono nieuwiadamiane44. Mobbing
przybiera postaæ obmowy, szykanowania, izolacji, szanta¿owania, przemocy
fizycznej45 czy te¿ knucia intryg, plotkowania, wymiewania46. Ofiarami mobbingu bywaj¹ g³ównie osoby zastraszone, pasywne, s³absze fizycznie47. Wy41 M. D¹browska-B¹k, Przemoc w stosunkach wychowawczych szko³y, w: J. Miluska (red.),
Psychologia rozwi¹zywania problemów szko³y, Poznañ 2001, s. 67.
42 Pojêcie mobbingu pojawi³o siê w latach szeædziesi¹tych w Szwecji, a nastêpnie we Francji,
Niemczech, W³oszech i USA na okrelenie przemocy zjawiska w pracy. Zosta³o utworzone z angielskiego rzeczownika mob, co oznacza t³um albo oblê¿enie i wi¹¿e siê z angielskim czasownikiem to mob,
co znaczy rzucaæ siê na kogo lub na co.
43 D. Olwens, Mobbning  fala przemocy w szkole. Jak j¹ powstrzymaæ?, Warszawa 1998, s. 43.
44 A. Grzywa-Bilkiewicz, Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowañ uczniów, Nowa
Szko³a 634 (2005), nr 6, s. 1617.
45 W. Okoñ, Nowy s³ownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 254255.
46 J. Danilewska, Agresja u dzieci  szko³a porozumienia, Warszawa 2002, s. 87.
47 A. Roznowska, Zjawisko agresji i lêku w szkole, Edukacja 4 (2001), s. 7685.
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ranie jednak¿e podkreliæ nale¿y, ¿e mobbing szkolny (bullying) nie dotyczy
relacji tylko pomiêdzy uczniami. Zdarza siê, ¿e jego ofiar¹ pada nauczyciel,
a mobbing stosowany jest przez uczniów. Agresja uczniów skierowana wobec
nauczyciela bywa czasami rozszerzana na cz³onków jego rodziny poprzez pogró¿ki jawne lub anonimowe, co dodatkowo terroryzuje ofiarê, podporz¹dkowuj¹c j¹ przeladowcom. Bywa równie¿ i tak, ¿e tak¿e zachowanie nauczyciela mo¿e nosiæ cechy swoistego wspó³udzia³u w mobbingu, co ma miejsce
wówczas, gdy nauczyciel nie reaguje na przejawy agresji grupy wobec ofiary,
solidaryzuje siê (chocia¿by milcz¹co) z napastnikami lub popiera jej przywódcê b¹d te¿ w sposób jawny lub zawoalowany kpi z klasowego outsidera48.
4.7. Niezapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Kto nara¿a cz³owieka na bezporednie niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia
albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoci do
lat 3 (art. 160 § 1 k.k.). Je¿eli dodatkowo na sprawcy ci¹¿y obowi¹zek opieki
nad osob¹ nara¿on¹ na niebezpieczeñstwo, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do lat 5 (art. 160 § 2 k.k.). Je¿eli sprawca wy¿ej wymienionych czynów dzia³a nieumylnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do roku (art. 160 § 3 k.k.).
Nauczyciel, któremu powierzono grupê dzieci do 15. roku ¿ycia jest osob¹, na któr¹ na³o¿ono obowi¹zek troszczenia siê o ma³oletniego. Natomiast
obowi¹zek szczególnej troski na³o¿ony jest na osoby, którym powierzono pod
opiekê ma³oletnich do 13. roku ¿ycia. W znaczeniu prawnym oznacza to pe³n¹
odpowiedzialnoæ opiekuna za ka¿dy czyn niedozwolony ma³oletniego.
Ustawodawca Kodeksu karnego, jak równie¿ zapisy ustawy o systemie
owiaty i ustawy Karta Nauczyciela, ustanawiaj¹ ochronê dobra powierzonych
dzieci i m³odzie¿y do lat 18, w tym szczególnie podkrela siê obowi¹zek sprawowania ci¹g³ej opieki nad ma³oletnimi do lat 15, która mo¿e byæ naruszona
przez:
 porzucenie lub pozostawienie, choæby na chwilê, bez opieki (dla zaistnienia
przestêpstwa nie jest konieczne, aby zaistnia³ stan niebezpieczeñstwa utraty
zdrowia lub ¿ycia przez porzuconego);
 organizacjê obozowej formy wypoczynku dla dzieci, które nie ukoñczy³y
13 roku ¿ycia;
 niezastosowanie siê do regulaminów przewozowych w punkcie mówi¹cym
o liczbie podopiecznych przypadaj¹cych na jednego opiekuna;
48

K.E. Dambach, Mobbing w szkole, Gdañsk 2003, s. 42.
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 planowanie lub udzielanie tzw. czasu wolnego dzieciom do 15. roku ¿ycia,
bêd¹cych pod opiek¹ wychowawcy, nauczyciela, opiekuna, w takich formach zorganizowanych, jak: kolonie, wycieczki, obozy, imprezy49.
Podsumowanie

Reasumuj¹c, nale¿y zwróciæ uwagê na brak przejrzystoci legislacyjnej
w zakresie statusu prawnego nauczycieli. W g¹szczu przepisów reguluj¹cych
tê materiê trudno w sposób klarowny i jednoznaczny okreliæ, kto z nauczycieli i kiedy jest funkcjonariuszem publicznym, a komu status taki nie przys³uguje. Sytuacja taka jest nie tylko niepo¿¹dana w sensie normatywnym, ale równie¿ w wymiarze praktycznym.
Zakres ochrony i odpowiedzialnoci
Wyszczególnienie

Ochrona
Osoba pe³ni¹ca
przys³uguj¹ca Funkcjonariusz
funkcjê publiczn¹ funkcjonariuszom
publiczny
publicznym

Nauczyciel szko³y publicznej

TAK

TAK

NIE

Nauczyciel szko³y niepublicznej
(uprawienia szko³y publicznej)

TAK

TAK

NIE

Nauczyciel szko³y niepublicznej
(bez uprawnieñ szko³y publicznej)

TAK

NIE

NIE

Nauczyciel akademicki

TAK

NIE

NIE

Nauczyciel i nauczyciel akademicki
pracuj¹cy w administracji rz¹dowej

TAK

TAK

TAK

Nauczyciel i nauczyciel akademicki
orzekaj¹cy w organach
dyscyplinarnych

TAK

TAK

TAK

Dyrektor szko³y

TAK

TAK

NIE

Dyrektor szko³y w zakresie, w jakim
upowa¿niony jest do wydawania
decyzji administracyjnych

TAK

TAK

TAK

Rektor, prorektor, dziekan, prodziekan,
kierownik instytutu, kierownik katedry

TAK

TAK

TAK

49 L. Zieliñski, S. Zieliñska, Odpowiedzialnoæ prawna nauczyciela, wychowawcy, trenera, instruktora i animatora sportu dzieci i m³odzie¿y wg stanu prawnego na dzieñ 31 maja 2009 r., http:
//www.tkkf.pila.pl/pliki/materialy/odpowiedzialnosc.pdf (1 I 2011).
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Niczym nieuzasadnione jest zró¿nicowanie nauczycieli w zakresie przys³uguj¹cej im ochrony. Pozostawienie pewnej grupy nauczycieli poza ochron¹,
o jakiej mowa w art. 63 Karty Nauczyciela, jest nie tylko sprzeczne z aksjologi¹ tej regulacji, ale i wewnêtrznie niesprawiedliwe. Dlaczego nauczyciel ucz¹cy np. w publicznym przedszkolu mia³by korzystaæ z ochrony, jaka przys³uguje funkcjonariuszowi publicznemu, a jego kolega, ucz¹cy pe³noletni¹ m³odzie¿
w niepublicznym liceum, ju¿ nie  trudno racjonalnie uzasadniæ.
Paradoks polega te¿ na tym, ¿e pewna kategoria nauczycieli (np. nauczycieli akademickich), maj¹c status osób pe³ni¹cych funkcje publiczne jednoczenie pozbawiona jest ochrony, jak¹ maj¹ funkcjonariusze publiczni. Jest niedopuszczalne równie¿, ¿e inni nauczyciele, mimo ¿e korzystaj¹ z ochrony takiej
jak funkcjonariusze publiczni, oraz podlegaj¹ surowszej odpowiedzialnoci wynikaj¹cej z faktu, ¿e s¹ osobami pe³ni¹cymi funkcje publiczne  funkcjonariuszami publicznymi nie s¹.
W wietle powy¿szego nasuwa siê jednoznaczny postulat de lege ferenda:
ka¿da osoba wykonuj¹ca zawód nauczyciela winna mieæ ipso iure status funkcjonariusza publicznego i, przyk³adem innych grup zawodowych, winna byæ
jednoznacznie wymieniona w regulacji art. 115 § 13 k.k. jako nauczyciel
i nauczyciel akademicki.

IS TEACHER A PUBLIC FUNCTIONARY?
THE SCOPE OF PROTECTION AND LIABILITY OF TEACHERS
IN POLISH PENAL CODE
(SUMMARY)

Teachers take advantage of the protection guaranteed to public functionaries while performing or in relation to their official duties. According to the survey, teachers often fail to react to
acts of violence at school including violence directed to themselves as they do not feel competent
enough to act against people demonstrating aggressive behavior. They are also not fully orientated
in the mechanisms of the protection guaranteed to public functionaries as well as in its scope. Low
legal awareness on the matter results in the fact that teachers not always know that they often
balance just within the law and some of their activities (or omissions) are even against the law.
They are also not fully aware of the fact that legal liability arising from the specificity of their
profession is by nature broader than in the case of other professions. Should they be aware of such
liability, there will always be numerous questions and doubts. This article constitutes an attempt to
find the answers to the above questions. Simultaneously through a short description of typical
crimes committed against teachers and offences committed in relation to the duties performed by
teachers the article is a compendium of basic legal knowledge on the matter.
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LEHRER ALS AMTSTRÄGER?
SCHUTZ- UND VERANTWORTUNGSUMFANG VON LEHRERN
IM POLNISCHEN STRAFRECHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Lehrer während oder im Zusammenhang mit den ausgeübten dienstlichen Verpflichtungen nehmen die Rechte in Anspruch, die den Amtsträger zustehen. Wie aus durchgeführten Untersuchungen hervorgeht, reagieren die Lehrer auf Gewalt in Schulen nicht und einschließlich auf die
Gewalt, derer sie selbst zum Opfer fallen, weil sie sich dafür nicht zuständig fühlen, Schritte gegen
diejenigen, die die aggressiven Verhalten zeigen, zu unternehmen. Sie kennen sich auch nicht
genau aus, was sind der Kern und der Umfang des Schutzes, die den Amtsträger zustehen. Das
niedrige rechtliche Bewusstsein hat zur Folge, dass die Lehrer nicht immer darüber bewusst sind,
dass sie sich selbst an der Grenze der Legalität bewegen, und dass ihre gewisse Handel (bzw. ihre
Unterlassung) gesetzwidrig ist. Sie machen sich auch nicht voll klar, dass die Strafmündigkeit, die
aus die Spezi?tät des von ihnen ausgeübten Berufs besteht, ist von Natur aus den anderen Berufsgruppen gegenüber umfassend. Wenn die das Bewusstsein sogar haben, ist es von Fragen und
Zweifel nicht frei. Der vorliegende Artikel versucht eine Antwort auf die oben gestellte Frage zu
finden. Gleichzeitig ist er, durch den kurzen Überblick über die typischen zum Schaden der Lehrer
begehenden Straftaten sowie über die Straftaten, die bei der Erfüllung der Lehrpflichtungen begehen sind, ein eigenartiges Handbuch des juristischen Basiswissens in dem Bereich.
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1. The necessity of the reforms of the European institutions
and bodies

The European Community, created in the fifties of the twentieth century,
included only six countries, i.e. Italy, France, Germany, Belgium, Holland and
Luxemburg. The first enlargement of the Community took place in 1973, and it
incorporated Denmark, Ireland and Great Britain (The United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland). Then, in 1981 Greece joined the European
Community, and in 1986 Spain and Portugal did the same. Austria, Finland and
Sweden joined the European Community in 1995. The greatest enlargement of
the Community took place in 2004, when ten new countries joined the European Union, including Poland. The Maastricht Treaty changed the name of the
Community into the European Union. The last two countries which joined the
EU were Bulgaria and Romania. There are 27 Member States in the European
Union.
The institutional system of the Communities created at the beginning was
relatively efficient till the end of the eighties. The issues of realization of the
economic and political purposes were solved quickly and efficiently. The situ-
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ation changed radically together with the collapse of the Soviet Block of countries. A lot of them, including Poland and the Baltic Countries, not only pursued to the full freedom and independence, but to join to the institutions integrating Europe, including NATO and to the European Community existing from
1987, created on the basis of the Single European Act, accepted in 19861.
The real breakthrough in the deliberations about the shape of the Union
institutions became the perspective of joining ten new member states in the
structures. The negotiations with the candidate countries started at the beginning of the nineties. However, that required really significant structural reforms
of many Union institutions and many decision making procedures in the group
of so many Member States.
The first serious attempt of the reform of the former structure was made
in the Treaty of Nice, accepted in 2000 in Nice. There was the decision to
strengthen the function of the President of the Commission and to change the
voting principles to the qualified majority of votes in the Council. The solutions accepted then appeared to be unsatisfying. The following Union institutional reforms were implemented in the Constitutional Treaty in 2004. However, the project of the Union Constitution was rejected by French and Dutch
citizens in the referendum, that was the reason that the Constitutional Treaty
had never been implemented. The final Union institutional reform was made
on 13th December 2007 in Lisbon, where the Lisbon Treaty was signed. It
considered the political, economic and social changes and fulfilled the Europeans expectations. The leaders of the countries and governments came to terms
about the new principles which can decide about the range of the Union activity in the future and about the future forms of its activities. The Lisbon Treaty
implemented the modernization of the European institutions and the way of
their functioning2.
The aim of this work is to present the regulations which change the
organisation and functioning the European institutions. The important element
is also to present the changes which were made in the decisions making procedures and in the cases concerning the procedures of the common matters solutions. The changes accepted in the Lisbon Treaty have also their influence on
finding the answer to the question about the European Union institutional
capacity. Finding the answer to this question is highly important in view of the
1

See: Z.M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska. £¹czenie z uczestnictwem Polski w UE
i Konstytucj¹ dla Europy, Bia³ystok 2005, p. 100.
2 See: J. Maliszewska-Nienartowicz, European Union at the crossroads: the need for constitutional and economic changes, Toruñ 2007, p. 15.
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other countries which have the accession aspirations, chiefly the big countries
such as Ukraine or Turkey, where the population is about 150 million of the
citizens.
2. The European Parliament

The European Parliament (EP) has been transformed in different ways
over the years. The way of deciding the structure of the European Parliament
was changed, initially the Euro deputies were assigned by the Member States,
whereas now, they are chosen in the general elections in which voting is equal
and secret. The last elections to the EP were held on 7th June 2009. The
beginnings of the Parliament are dated in 1952, in the Treaty of Paris, when
together with the European Steal and Coal Community the Common Assembly
were created. On the basis of the Convention about some common European
Communities institutions, the Common Assembly became the body of three
communities after 1957 when there were implemented two of the Treaties of
Rome, the European Economic Community and the European Atomic Energy
Community. The name European Parliament was used the first time in 1962.
However in the Treaties terminology this name appeared the first time in the
Single European Act (1987)3.
The Lisbon Treaty implemented also the changes in the numbers of the
Euro parliamentarians and the European Parliament assignments. Nowadays,
there are 736 deputies in the European Parliament, therein 50 from Poland.
This is 4 persons less than during the previous tenure.
The European Parliament is not the typical legislative body, but merely it
participates in the legislative process. Initially the EP was only the consultative
body. Then, on the basis of the following treaties it started to obtain further
powers, also the legislative ones. On the basis of the Maastricht Treaty (1992)
the EP legislative powers were extended. The co  decision procedure was
implemented. The common EP and the Council acts are legislated on the basis
of this co  decision procedure. However, the European Parliament can reject
the acceptance of the proposed legal act. Furthermore, the Parliament has the
right to accept the members of the Commission and its President. Then, in the
Treaty of Nice they implemented the procedure of the qualified majority of
votes, instead of the principle of unanimity, which is applied only in case of the
Union finances matters. This is, at the same time, the most important public
3

See: T. Kownacki, Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Warszawa 2006, p. 23.
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forum, which shapes the main assumptions of the Union policy and its development conceptions. The European Union cadency lasts 5 years4.
In the Lisbon Treaty they cancelled the art. 189 and the art. 190 of the
paragraph 2. Moreover, the paragraphs 1 and 3 of the art. 190 were cancelled,
and paragraphs 4 and 5 received the new numbers 1 and 2. The former paragraph no. 4, now no. 1 remained almost without changes in the first part. In the
second paragraph the new legislative procedure was introduced, namely: The
Council, deciding unanimously according to the special legislative procedure
and after the acceptance of the European Parliament, which decides by the
majority of votes of its members, accepts the necessary principles. The principles are implemented after the acceptance by the Member States, according to
the respective constitutional requirements. In the paragraph 5, it is decided
that the EP statute and the general conditions of functioning of their members
would be published as the regulation.
In the Lisbon Treaty, the European Parliament received some clearly defined functions, among others: the legislative function, the control function, the
answering to the petitions function, the consultative function, the creative function and the budget function.
The legislative function: The European Parliament was receiving the legislative powers gradually and now it realizes them together with the European
Commission and Council. In case of the acts generally obliged, EP participates
in the legislative process only on consultative terms. However, it can work out
the projects of the legal acts necessary to elect their members in the general
elections. EP has also the right to apply to the Commission to submit the
project of the legal act in the issues, which are considered to be essential. In
this case, it is necessary that this application to the European Commission
would be accepted by the European Parliament by the majority of votes5.
The European Parliament is not the body which makes the authentic
interpretation, as it is in case of the national parliaments. The European Parliament performs this function only in relation to the doubts associated with the
interpretation of the regulation decisions. In this case the president of the EP
assigns the investigative case to the suitable commission. The interpretation
given by the commission has the precedence character. The interpretation can be
unaccepted by the political fraction or by the group of forty deputies. In this case,
the controversy about the proposed interpretation of the given article requires the
4
5

See: ibidem.
See: P. Tosiek, Parlament Europejski: prawo i polityka, Lublin 2007, p. 33; K. Kowalczyk,
M. Piskorski, £. Tomczak, Miêdzy euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem: wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin 2006.
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solution by the EP by the majority of votes when at least 1/3 (one/ third) of the
members are present. Each Euro deputy has the right to demand the changes in
the regulations. Such the motion is investigated during the EP plenary session
and accepted by the majority of votes6.
Moreover, the European Parliament can define, by the regulation, the
European political parties status and the rules of financing them. The European
Parliament decides by the majority of votes. The internal regulation is defined
by the quorum. The most important legal act which is decided by the EP is the
European Union budget.
The most important function of the EP is the control function, which is
realized by the debate about the yearly report of the European Commission
about the Union working. Moreover, the EP has the right to ask the oral and
written questions to the individual EC members. These questions can be also
directed to the other institutions. The control function of the EP manifests also
in giving the negative evaluation about the EC works, what can results in
submitting the vote of censure. The other bodies and institutions of the EU can
also be evaluated. The result of the control could be establishing the contemporary investigation commission to investigate the reasons of the infringements
or improper administration in relation to applying the EU law. This commission is created on the demand of one third of EP members. However, its
activity cannot infringe the controlling powers acknowledged by the Treaties to
the other institutions or EU bodies, particularly the Court of Auditors. The
Commission cannot investigate the cases, which are investigated by the court,
and the judicial proceedings are not accomplished. The contemporary investigative commission finishes its activity together with submitting its report.
The answer to the petition. The European Parliament has the duty to give
the answers to the petitions addressed to them, within their controlling assignments. The right to address the petition have all the Union citizens and additionally all the natural and legal persons, who have their place of residence in one
of the Member States. These can be the individual petitions or the common
ones, addressed together with the other citizens or persons, in the cases directly
connected with them and within the Union activities7.
The EP consultative function manifests, among others, in giving the opinion
or the acceptance to the Council to sign the international contracts binding the
European Union (art. 300 Treaties on Communities  ar. 218 Merger Treaty).
6 Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Konstytucji Europejskiej na podstawie sprawozdania opracowanego przez Komisjê Spraw Konstytucyjnych w sprawie Traktatu ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Europy /Parlament Europejski, Luksemburg 2005.
7 See: P. Tosiek, Parlament Europejski: prawo i polityka, p. 33.
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The UP creational function manifests in appointing some of the EU bodies or in co participation in the procedure of appointing the European Commission. Moreover, EP selects the President of the European Commission
(EC).
The budget function manifests in legislation, together with the Council,
the long term financial frame and it also manifests in legislation the EU budget.
(art. 272 of the Treaties on Communities  art. 313 and 314 of the Merger
Treaty)8.
3. The European Council

The Lisbon Treaty introduced some amendments within the framework of
the European Council functioning. The first one is associated with the Council
contain. According to the art. No. 4 of the Treaty on European Union, the
European Council is constituted by the leaders of the countries or the Member
States governments, first of all there are the prime ministers. There are also the
foreign affairs ministers and other persons. Altogether, the commissions consist of 20 persons. Within this number there are also the permanent Member
States representatives, who are accredited at the European Commission. One of
the Commission representative is the member of the European Council. The
participants of the debates are also: the Council Secretary General, the Commission Secretary General and the Council clerks who attend the debates9.
After accepting the Lisbon Treaty, the members of the European Council are
the leaders of the Member States, the leaders of their governments and the
President of the European Council and the President of the Commission. The
High Representative for Common Foreign and Security Policy participates in
the Council works. The members of the European Council can make the decision, the minister to accompany them, and the member of the Commission to
accompany the President of the Commission. The European Council can invite
the President of the European Parliament to give a hearing to him10.
The next change introduced by the Lisbon Treaty was creating the office
of the President of the European Council. The former rotation function of the
President of the European Council does not guarantee the continuity of the
8 See: J. Barcik, A. Wentkowska, J. Marsza³ek-Kawa, Struktura i funkcjonowanie Parlamentu
Europejskiego, Toruñ 2003, p. 10.
9 See: T. Paszewski (ed.), Podzia³ kompetencji w rozszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
10 See: P. Sarnecki (ed.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje pañstw cz³onkowskich, Warszawa
2007
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body works. Hence, in the Lisbon Treaty, there was introduced the office of the
President of the European Council elected by the European Council itself for
2.5 year  period of presidency. The same Council has also the right to dismiss
their President in case of any obstacles to the office functioning or in case of
the serious defection. The cadency can be repeated once. The President cannot
have any of the national public functions. The President overtakes the former
presidency competences and represents the Union within the foreign and safety
policies11.
The Lisbon Treaty did not introduce many changes into the former status
quo of the European Council. This body has to stimulate and indicate the new
directions of the Union development. According to this Treaty, the European
Council does not have the legislative function. However, it can accept some
principles which are necessary to start negotiations to join the new member
state in the Union. The European Council gained the new competences within
the foreign and security, freedom and justice policies12.
In the Lisbon Treaty the European Council has the competences to make
the legal decisions about the third subjects which are legislated. The EC decisions were made unanimously, but now, according to the Lisbon Treaty they
are made by the majority, or the qualified majority of votes13.
4. Council of the European Union

Council of the European Union is the body which consists of the department ministers. They make the decisions that are important for the particular
departments of the Union policy. Their decisions are made by means of voting.
The qualified majority of votes is necessary to make the decision. These were
the significant changes which were introduced to the Lisbon Treaty. The previous rules of voting were established in the Treaty of Nice in 2001. There was
the attempt of introducing some changes in this system in the Constitutional
Treaty for Europe in 2004 which was not accepted. In the end, the amendments
were implemented in the Lisbon Treaty in 2007.
In the Treaty of Nice, there was accepted the conception of the votes
importance in the Constitutional Treaty  the system of double majority. In the
Lisbon Treaty  there were three stages of the transition from the system of the
11
12
13

See: K. Cholawo-Sosnowska, Instytucje Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
See: A. Wierzchowska, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
See: J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzglêdnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, p. 65.
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importance of votes to the system of the double majority. Nowadays, the qualified majority of votes is decided according to the Nice system, so called the
system of the weighted votes.
According to the Lisbon Treaty this system is obligatory from 1st January
2007 to 31st October 2014. From 2014 the system of double majority is going
to be obliged, however, if one of the country submits the motion, it will be
possible to apply the Nice system. This situation is going to be compulsory till
2017.
The double majority system was planned by the Lisbon Treaty from December 2007. It completely changes the so far obligatory system of counting
the qualified majority of votes, the weighted votes are replaced by the so called
double majority of countries and citizens. This system is going to be implemented in 2017. This is the so called security mechanism, which means that,
although the group of the Council members does not have enough votes to stop
the particular resolution, they will have the right to postpone making the decision in this case. The mechanism can function on condition that the group has
the appropriate size (till 2017: the countries representing at least 75% of the
population or 75% of the numbers of countries necessary to create the stopping
minority; from 2017: 55% of the population or 55% of the number of the
countries necessary to create the stopping minority).
The double majority system limits the possibility to stop the decision by
such the countries as Poland, Spain, Romania and smaller countries, whereas
this system increases the possibilities in case of Germany (they have 17% of
the population in the enlarged Union, in comparison of Poland 8%), France,
Great Britain and Italy. These three countries have altogether 53.7% of the
population in the enlarged EU.
In the system of the double majority they can apply the so called Johannine compromise (Greece). That recording, already suggested in the Constitutional Treaty for Europe , was introduced to the Lisbon Treaty according to the
motion of Poland. This system enables the countries to postpone the decision
over the reasonable time, even if they do not have enough stopping minority.
From 1st November 2014 the Johannine compromise will be possible to apply
when the decisions are questioned by the countries with the population at least
26.25% of the Union population (exactly three thirds from 35%). The treaties
however, do not have define what does it mean the reasonable time. There
should be accepted that the Council of the EU will take negotiations to solve
the final problem without any unnecessary postponement. Therefore, there is
not appointed any real term, but only there is defined the way of the solution of
the debatable case.
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5. The European Commission

In the Lisbon Treaty there was modified the procedure of appointing the
European Commission which was defined in the principles of the Treaty of
Nice (art. 214 Treaty on the European Communities was cancelled). There are
five stages of appointing the Commission. The first stage is to introduce by the
European Council the candidate for the President of the Commission. Selecting
the candidate has to be done according to the results of the election for the
European Parliament, and the Council makes the decision by the qualified
majority of votes. Additionally, the Union demographic and geographic factors
are taken into consideration. The second stage consists in the acceptance of the
candidate by the European Parliament, which in this case, constitutes by the
majority of votes of its member. If the candidate is not accepted, then the
Council is obliged, within one month, to introduce the new candidate. Such
a procedure is repeated till the candidate is accepted. The third stage, the Council
together with the candidate make the list of the other members of the Commission. Their candidatures are suggested by the member states. The separate
procedure is carried out when the candidate is elected to the post of the High
Representative for Common Foreign and Security Policy. At the fourth stage
all the candidates are approved by the EP. The fifth stage means the approval
by the Council the members of the Commission elected by the Parliament14.
The President of the European Commission is appointed by the European
Council and approved by the European Parliament. According to the Lisbon
Treaty the president is elected by the European Parliament. In case of resignation, dismissal or death the President is replaced for the period which remains
till the end of cadency. They apply the procedure, which is given in article 17,
paragraph 7 part one of the Treaty on European Union15.
The most important decision of the Lisbon Treaty is to execute the European Union the legal status and the equal structure for the whole organisation.
The important resolution is also the intention to limit the number of commissars through the resignation of the rule, according to which each member state
has the right to appoint the candidate as the member of the European Commission. It was decided that instead of 27 commissars there will be 18 of
them. This rule however, was not accepted. The previous conception was
restored under the pressure of Ireland, namely, each Member State has its
own commissar.
14
15

See. A. Wierzchowska, System instytucjonalny Unii Europejskiej.
See: Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Prasy i Komunikacji. Jak dzia³a Unia
Europejska? Przewodnik po instytucjach UE Luksemburg, Luksemburg 2004.
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The next change in the European Commission was introduced in relation
to the end of the function by the member of the Commission. The natural way
of finishing the function of the member of the Commission is the expiry of the
cadency. During the cadency the function of the member of the Commission
can end as a result of the death or resignation. The resignation can be voluntary
or on request of the President of the Commission (art. 217 paragraph 4 of the
Treaty on European Communities). In this case, the member of the Commission has to submit the dismissal. According to the Lisbon Treaty, the President
of the Commission does not have to have the agreement of the other members
of the Commission to express such a requirement. In case of infringement
some of the basic commitments by the member of the Commission, the Court
of Justice, on the motion of the Council constituting by the general majority or
the Commission, can adjudicate, according to the circumstances, about the
dismissal of the member, or about depriving him of the right to get retired, or
of the other similar benefits.
6. The Court of Justice

The Court of Justice of the European Union, this is its name in the Lisbon
Treaty, is the body which has accompanied the integration after the second
world war from the beginning. It expresses the institutional autonomy of the
Communities, and nowadays the European Union. It became the most important community institution which adjudicates the disputes not only among the
member states, but also among the private subject16.
The Court of Justice (CJ) was accepted by the Treaty of the European
Coal and Steel Community in 1952. In 1957 the Court of Justice became the
Common institution for all three Communities. Initially the legal proceedings
at the Court of Justice was at one instance. The Court did not satisfy the basic
requirement of justice, existing in the system of judicial organisation in Europe, i.e. double instance. For this reason in art. 26 of the Single European Act
(SEA) it was stated that the Court of the First Instance will be appointed, the
functioning of this court was finally regulated in the Maastricht Treaty. Nowadays, the double instance jurisdiction exists17.
16 See: M.A. Nowicki, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka: orzecznictwo, t. 1, Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego, Kraków 2001; A. Redelbach, Natura praw cz³owieka: strasburskie standardy
ich ochrony, Toruñ 2001; M. Skrzypek, Jak pisaæ skargê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
Koszalin 2001; M.A. Nowicki, Human rights monitoring, Warszawa 2001.
17 See: A. Wróbel (ed.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez s¹dy, t. 2, M. Szwarc-Kuczer,
K. Kowalik-Bañczyk (ed.), Zasady, orzecznictwo, pimiennictwo, Warszawa 2007.
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The Court of Justice is appointed and it functions according to the decisions in the Treaty on European Union (TEU), the Treaty on European Community, the Treaty on the European Atomic Energy Community (EURATOM)
and the Lisbon Treaty.
The legal basis on functioning the Court of Justice constitutes the Treaty
on European Union, in art. from 251 to 281 (earlier 220245 TEC). The Court
of Justice has its own statute and the internal regulation. The internal regulation was accepted on 19th June 1991 and it had been amended many times. The
text of the regulation was last consolidated on 15th January 2008. And the CJ
statute was accepted in March 2008. The Lisbon Treaty did not introduce
bigger changes in the present CJ structure and its functioning.
Nowadays there are 27 judges, one from each member state and 8 general
attorneys. Constituting unanimously, the Court can demand the Council to
enlarge the number of general attorneys. In the Lisbon Treaty the first paragraph of art 221 TEC was changed (art. 251 Merger Treaty), what means in
practice that they cancel the rule according to which one judge comes from
each member state18.
The Lisbon Treaty introduced art. 224a TEC according to which. it is
appointed the committee on opinions about the candidates to judges. Its assignment is to give the opinion about the candidates to the position of judge and
attorney general in the Court of Justice and in the Court of the First Instance
before nominating them by the Member States governments.
The next change was introduced within the control of executing the CJ
judgments. According to the amendment art. 228 TEC (art. 260 MT) of the
first and second paragraph of the Lisbon Treaty, the Commission can control
and decide that the Member State did not undertake the measures to execute
the CJ judgment. Because of this the Commission can submit a case to the EU
Court of Justice. However earlier it should enable the given country to present
its observations. The Commission appoints the sum or temporary financial
penalty to pay by the Member State, which it decides to be appropriate in the
given circumstances.
According to the art. 225a TEC (257 MT) changed by the Lisbon Treaty,
the EU Parliament and the Council of the EU can create the specialized courts
at the Court of the First Instance, to investigate some categories of claims
submitted in particular domains. Such the courts are appointed by the Parliament and the Council through the dispositions on the motion of the Commission and after consulting with the Court, or on the motion of the Court and
after the consultation with the Commission.
18

See: M. Perkowski (ed.), Kariera w instytucjach Unii Europejskiej, Bia³ystok 2005.
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7. Conclusion

The Lisbon Treaty signatories declared their will to enlarge the consolidation of the European Union. At the same time the conception of this organisation evolves. This is commonly known that the European Union is not the
construction of the United States of Europe. This is not as well, something on
the model of the United Nations. Therefore, it is assumed, that this is the
organisation sui generis in the shape so far unknown. Hence, the constant
changes are necessary and the improvement of the indicated way. That happened exactly with the decisions made in the Treaty of Nice from 2000. Its main
assumptions were associated with the new regulations about making the decisions by the EU institutions in the perspective of joining ten new Member
States. Soon afterwards it appeared that the decisions made then, about changing the organisation and functioning the Union, are not sufficient. In 2004 the
new document was appointed, the so called Treaty on the Constitution for
Europe, which finally was not accepted by the Member States. Hence, on 13th
December 2007 the leaders of the Member States signed the Treaty in Lisbon.
This Treaty, called the mini treaty, reorganizes the Union.
The European Parliament obtained the enlarged powers within three domains: legislation, budget procedure and international agreements. In the legislation domain it was enlarged the range of applying the co  decision procedure on the new areas, what, in practice, means that the EP received in the end
the legislative powers the same as the Council. These domains are: the legal
immigration, the judicial cooperation at penalty matters, the police cooperation
(Europol), the common agriculture policy. In the budget domain, the EP gained
the right to give the consensus to create the financial frames for many years. In
this way they liquidated the division into the necessary and unnecessary expenses. The Lisbon Treaty states also that the European Parliament will have to
accept to sign all the international agreements, connected with the issue within
common legislative procedure.
Together with the European Parliament it was implemented the change
about the control of applying the subsidiarity rule. According to this rule the
Union will have the right to make the activities only in the case when they are
more efficient than the actions undertaken internally. Hence, each national
parliament will have the right to indicate why, in its opinion the given project
of the legal act is conflicting with this rule. This causes the following consequences:
 If one third of the national parliaments states that the project is conflicting
with the subsidiarity rule, the Commission will have to analyze it again,
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before making the decision to leave it contain without changes, or to change
it, or withdraw.
 If the majority of the national parliaments supports the opinion, and the
Commission still makes the decision to keep its motion, the special procedure will be started. The Commission will have to motivate its decision, then,
the European Parliament and Council will decide if the legislative procedure
should be continued.
The Lisbon Treaty changed also the structure of the European Council,
namely, there was introduced the position of the President of the European
Council, as the permanent body. That change assures the continuity of works
of the European Council also during the periods when the leaders of the Member States do not assemble.
The following changes were decided in the system of making the Union
decisions, which from 2014 will be made by means of so called double majority, instead of the agreement of all the Member States. At the same time, the
Johannine process will stay in power. From 2017 the system of double majority
will be absolutely compulsory, and the Lisbon Treaty introduces the security
mechanism, which is similar to the Johannine Compromise.
Within the framework of jurisdiction, in the Lisbon Treaty, Poland is
acknowledged to have the general attorney at the Court of Justice. At the same
time, there was changed the name from the European Communities Court of
Justice to the European Union Court of Justice. It was implemented the procedure which enables the Court of Justice to act over the shortest time, if the case will
require it. The Court does not have the powers at the foreign policy. They resign
from the rule according to which one judge comes from each Member State.
In case of the other institutions and bodies, the amendments introduced by the
Lisbon Treaty are not significant, therefore, they do not cause any larger changes.
REFORMA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W ŚWIETLE TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO
(STRESZCZENIE)

Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych XX w. przyniós³ upadek systemu komunistycznego.
W konsekwencji wiele z pañstw bloku sowieckiego rozpoczê³o d¹¿enia do wst¹pienia, powsta³ej
na mocy traktatu z Maastrich (1992), Unii Europejskiej. Konieczne zatem by³o zreformowanie
podstawowych instytucji i organów unijnych, tak, aby by³y zdolne do zarz¹dzania wiêksz¹ liczb¹
pañstw cz³onkowskich. Pierwsza próba reformy instytucjonalnej zosta³ podjêta w 2000 r. w traktacie
nicejskim. Przyjête w tym dokumencie rozwi¹zania nie sprosta³y wymogom. St¹d przygotowano
nowe rozwi¹zania, które zosta³y zaproponowane w tzw. traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla
Europy (2004), który jednak nie wszed³ w ¿ycie. Ostatecznie kszta³t reformy instytucjonalnej
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organów Unii Europejskiej zosta³ przedstawiony w tzw. traktacie lizboñskim (2007).
W traktacie tym zreformowano strukturê i funkcjonowanie najwa¿niejszych instytucji i organów
unijnych, w tym: Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej
i Trybuna³u Sprawiedliwoci. Do najwa¿niejszych zmian wprowadzonych traktatem lizboñskim
nale¿y zaliczyæ zmianê systemu g³osowania w Radzie Unii Europejskiej. Wprowadzono system
podwójnego g³osowania, który bêdzie obowi¹zywa³ od 2017 r. Ponadto ustanowiono urz¹d Przewodnicz¹cego Rady Unii Europejskiej, którego pozycja ma byæ podobna do pozycji g³owy pañstwa oraz urz¹d ministra spraw zagranicznych.

DIE REFORMEN DER INSTITUTIONEN UND EINRICHTUNGEN
DER EUROPÄISCHEN UNION IM LICHTE DES VERTRAGS
VON LISSABON
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Erweiterung der Europäischen Union verursachte, dass institutionelle Reformen nötig
wurden. Man begann diesen Prozess mit dem so genannten Vertrag über eine Verfassung für
Europa im Jahre 2004. Letztendlich wurde er von den Mitgliedstaaten jedoch nicht akzeptiert. Die
Staats  und Regierungschefs unterzeichneten am 13. Dezember 2007 in Lissabon einen neuen
Vertrag, der die Union reformierte und Lissaboner Vertrag oder EU-Reformvertrag genannt wurde.
Die Kompetenzen des Europaparlaments wurden in 3 Bereichen ausgebaut: Gesetzgebung,
Haushaltsbefugnisse und völkerrechtliche Verträge. Auf dem Gebiet der Gesetzgebung wurde der
Bereich des Mitentscheidungsverfahrens um neue Felder erweitert, was praktisch bedeutet, dass
das Europaparlament endlich Gesetzgebungskompetenzen erhielt, die jenen des Rates gleich sind.
Zu diesen Bereichen gehören: legale Immigration, polizeiliche (Europol) und justizielle Zusammenarbeit in Strafangelegenheiten sowie eine gemeinsame Agrarpolitik. Im Haushaltsbereich erhielt
das Europaparlament das Recht, seine Zustimmung für die Gestaltung von mehrjährigen Finanzrahmen zu erteilen. Auf diese Weise wurde die Unterteilung in verpflichtende und nicht verpflichtende Ausgaben aufgehoben. Nach dem Lissaboner Vertrag erteilte das Europaparlament außerdem
seine Zustimmung zur Abschließung irgendwelcher völkerrechtlichen Verträge, die Fragen aus
dem Bereich der Gesetzgebungsprozedur betreffen.
Durch den Lissaboner Vertrag wurde die Struktur des Europarates geändert, indem die
Position des Präsidenten des Europarates zu einem ständigen Organ wurde. Ziel dieser Änderung
ist es, die Kontinuität der Tätigkeit des Europarates auch in jenen Zeiten zu gewährleisten, in
denen Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten nicht tagen.
Weitere Änderungen fanden im System der Entscheidungsprozesse der Union statt, die ab
2014 durch die so genannte Doppelmehrheit getroffen werden, anstatt der Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Zugleich bleibt die so genannte Ioanina-Klausel in Kraft. Ab 2017 ist ausschließlich
das System der Doppelmehrheit gültig, aber der Lissaboner Vertrag führt einen Sicherheitsmechanismus ein, der dem Ioaniner Kompromis ähnlich ist.
Im Bereich der Rechtsprechung erhielt Polen durch den Lissaboner Vertrag einen ständigen
Generalanwalt am Gerichtshof. Zugleich wurde der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft
umbenannt und trägt nun die Bezeichnung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Man sieht
von dem Prinzip ab, aus jedem Mitgliedsstaat einen Richter zu berufen. Im Falle anderer Institutionen und Organe sind die Neuerungen durch den Lissaboner Vertrag nicht bedeutend, führen also
keine größeren Änderungen ein.
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W Polsce i poza granicami powszechnie znane jest sanktuarium maryjne
w Gietrzwa³dzie na Warmii. Maryja objawia³a siê tam w 1877 r. kilkunastoletnim dziewczynkom, Justynie Szafryñskiej i Barbarze Samulowskiej. W 1977 r.
objawienia te zosta³y oficjalnie uznane przez Koció³. Ma³o znany jest natomiast inny epizod z kocielnych dziejów Warmii, zapocz¹tkowany w 1887 r.,
a wiêc 10 lat po objawieniach gietrzwa³dzkich, którego g³ówn¹ bohaterk¹ by³a
rzekoma wizjonerka  Justyna Dargel. Powsta³o dot¹d kilka artyku³ów powiêconych sekcie Dargel, wszystkie w jêzyku niemieckim. Brak natomiast literatury polskojêzycznej1.
Justyna Dargel urodzi³a siê 14 maja 1860 r. we wsi Wysokie (Hohenfeld)
w parafii E³dyty Wielkie na Warmii, w rodzinie rolniczej Jana i Agnieszki
z d. Skirde. Ojciec zmar³ wczenie, a matka sprzedawszy gospodarstwo utrzymywa³a dwie córki z pracy krawieckiej. Ojciec w opinii znajomych by³ cz³owiekiem o nies³ychanych zainteresowaniach religijnych, matka natomiast
mia³a rzekomo zdolnoæ kontaktowania siê z duszami po mierci. Justyna po
rodzicach mia³a wrodzon¹ sk³onnoæ do przesady i udziwnieñ. Ju¿ w wieku
5 lat mia³a mieæ pierwsze wizje Matki Bo¿ej, a w okresie szkolnym prze¿ywa³a
wiele razy religijne stany nadzwyczajne.
1

AAWO, AB, H 272; AAWO, AB IV R 4; PDE 4 (1896), s. 41; B. Schwark, Die Seherin von
Gr.-Köllen, w: Ermländischer Hauskalender 1957, s. 202211; A. Triller, Die Dargel  Sekte, Ermlandbriefe 38 (1956), s. 16; A. Triller, Die Dargelsekte im Ermland, w: ZGAE 39 (1978), s. 3560;
A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, Olsztyn 2003, s. 230.
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W 1880 r. matka, Justyna i przyrodnia siostra Eufrozyna Ahlfänger2 przenosz¹ siê do Ornety, gdzie utrzymuj¹ siê z krawiectwa. W miecie nadal Justyna mia³a rzekome stany nadzwyczajne i spotyka³a siê, zapewne w ma³ych
grupach, z osobami o podobnym usposobieniu. Byli w Ornecie i okolicy ludzie, którzy uwa¿ali Justynê za wizjonerkê obdarzon¹ specjalnymi ³askami.
Zapewne sprawa by³a ju¿ g³ona, bo proboszcz ornecki Antoni Gehrick oficjalnie ostrzega³ swych parafian przed ³atwowiernoci¹ i naiwnoci¹.
Sekta Justyny Dargel nie mia³aby wiêkszego znaczenia, gdyby nie przy³¹czy³ siê do niej warmiñski kap³an Micha³ Reddig. Urodzi³ siê w Henrykowie
28 wrzenia 1842 r. By³ dalekim krewnym Justyny Dargel. Czêsto j¹ odwiedza³
i uzna³ jej wizje za prawdziwe. Reddig by³ wikariuszem najpierw w Pogrodziu
ko³o Elbl¹ga, a nastêpnie w Plutach i Ignalinie. Opinia lekarska z 7 grudnia
1892 r. opisuje go jako cz³owieka wysokiego, o silnej budowie, nieco korpulentnego, twarzy bladej, oczach matowych i rozbieganych. Dziekan kapitu³y
warmiñskiej Jan Wichert, który studiowa³ z Reddigiem w seminarium duchownym, wspomina³, ¿e wszyscy ju¿ wtedy bali siê go i by³o w nim wiele fanatyzmu. Pomimo to by³ pilnym i gorliwym duszpasterzem, pobo¿nym kap³anem
lubianym przez wiêkszoæ parafian i wielkim czcicielem Matki Bo¿ej. Niestety, by³ te¿ ³atwowierny i bezkrytyczny, wybuchowy i sk³onny do dzia³ania
w afekcie oraz bardzo uparty. Cechy te ujawni³y siê ju¿ w Pogrodziu. Pewnego
razu wpad³ w tamtejszym kociele w atak sza³u, gdy poró¿ni³ siê z rad¹ parafialn¹. Chcia³ po tym wydarzeniu wst¹piæ do klasztoru trapistów Mariastern
w Boni. Biskup Krementz zaaprobowa³ decyzjê, lecz za¿¹da³ specjalnej opinii
lekarskiej. Po konsultacji z doktorem Boenigkiem z Braniewa, Reddig zrezygnowa³ jednak z ¿ycia zakonnego i zosta³ przeniesiony przez biskupa do Kolna
ko³o Reszla. Przeniós³ siê tam wraz z rodzon¹ siostr¹ Ró¿¹, która na wikariacie
pe³ni³a obowi¹zki pomocy domowej. W lutym 1887 r. pojawi³a siê w Kolnie
z d³u¿sz¹ wizyt¹ tak¿e Justyna Dargel. Ciê¿ko tam zachorowa³a. Wikariusz
Reddig przynosi³ codziennie swej kuzynce Komuniê w., co wówczas nie by³o
zwyczajn¹ praktyk¹ w Kociele, dlatego miejscowy proboszcz August Herrmann tego zabroni³. Jeszcze bardziej niepokoi³y proboszcza cotygodniowe po³¹czone z wizjami godziny Ogrodu Oliwnego Justyny, w których brali udzia³
tak¿e mieszkañcy wioski.
W Wielkim Tygodniu 1887 r. proboszcz Herrmann powiadomi³ o rzekomych ekstazach Justyny Dargel biskupa warmiñskiego. W noc poprzedzaj¹c¹
Wielki Pi¹tek Dargel zapad³a w pi¹czkê i wróci³a do wiadomoci oko³o
godziny 17.00. Twierdzi³a, ¿e pozostaj¹c bez wiadomoci wspó³uczestniczy³a
2

Córka zapewne z drugiego ma³¿eñstwa matki.

Justyna Dargel (1860–1926). Z dziejów warmińskiej sekty
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we wszystkich cierpieniach Chrystusa, pocz¹wszy od Ostatniej Wieczerzy.
W Wielk¹ Sobotê mia³a objawienie Matki Bo¿ej, a w Wielkanoc wizjê Zmartwychwsta³ego, przy czym z ka¿dej Jego rany sp³ywa³ do jej serca promieñ
³aski. Potem by³y kolejne objawienia maryjne. W jednym z nich Maryja nakazywa³a miejscowemu proboszczowi odmawiaæ codziennie ró¿aniec. Polecenie
to przekaza³ ksiêdzu Herrmannowi wikariusz podczas posi³ku. Poniewa¿ uczyni³ to w sposób obraliwy, proboszcz nie chcia³ odt¹d siadaæ z Reddigiem przy
jednym stole.
Konflikt osi¹gn¹³ swoje apogeum w drug¹ niedzielê po Wielkanocy, tj.
24 kwietnia 1887 r. W tym dniu ksi¹dz Reddig podczas kazania na sumie
mówi³ o pe³nej czystoci pobo¿nej panience mieszkaj¹cej na wikariacie, która mia³a objawienia Matki Bo¿ej podobne do tych w Gietrzwa³dzie. Z konfesjona³u wyszed³ proboszcz Herrmann, który krzykn¹³: Takiego nauczania nie
potrzebujemy, proszê, by organista gra³ na organach. Kaznodzieja zamilk³.
Opuci³ wprawdzie ambonê, lecz wprawi³ uczestników liturgii w dodatkowe
emocje, gdy przechodz¹c obok g³ównego o³tarza, krzycza³ o wielkich nieszczêciach czekaj¹cych tych, którzy odrzucaj¹ wizje Justyny Dargel. Wiêkszoæ zebranych opuci³a wi¹tyniê wraz z wikariuszem, a proboszcz zakoñczy³ mszê w. z garstk¹ wiernych.
W dwóch obszernych listach ksi¹dz Herrmann powiadomi³ o zdarzeniu
biskupa Thiela. Wspomnia³ te¿, ¿e wizje na wikariacie trwaj¹ nadal, a Maryja mia³a rzekomo przerwanie kazania przez proboszcza nazwaæ wielkim grzechem. Do Kolna przybywali te¿ pierwsi pielgrzymi i zwykli ciekawscy, czyni¹c z zaistnia³ych tam wydarzeñ imitacjê objawieñ gietrzwa³dzkich. Swoj¹
wersjê wydarzeñ przedstawi³ w³adzy kocielnej tak¿e Reddig. Sugerowa³
w licie, ¿e biskup powinien osobicie spotkaæ siê z Justyn¹, by móg³ przekonaæ siê o prawdziwoci objawieñ.
Tydzieñ póniej archiprezbiter reszelski August Schwark, z polecenia biskupa warmiñskiego, przyby³ na wikariat w Kolnie i nakaza³ Justynie Dargel
natychmiastowe opuszczenie budynku. Reddig ponownie zwróci³ siê do biskupa, by pozwoli³ Justynie pozostaæ w Kolnie, bo tylko on mo¿e jej pomóc
w czasie strasznych pokus z³ego, ponadto nikt inny poza nim nie bêdzie
w stanie nocami walczyæ z ró¿añcem w rêku z mocami piek³a. Reddig ujawni³
tak¿e, ¿e ma ju¿ dowiadczenie w prowadzeniu mistyków, bo s³u¿y³ pomoc¹
pannie El¿biecie Keuchel z Ba¿yn3, która od pó³tora roku mia³a wizje mêki
Chrystusa, nosi³a na ciele stygmaty i po mierci swej 80-letniej matki chcia³a
3

jawki.

Póniej okaza³o siê, ¿e rzekome stygmaty wywo³ywa³y u El¿biety Keuchel przystawiane pi-
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przenieæ siê do wikariusza. Reddig prosi³ tak¿e biskupa o zmianê miejsca
pracy duszpasterskiej.
Biskup Thiel wys³a³ wikariuszowi uspokajaj¹cy list, by zachowa³ powci¹gliwoæ w ocenie zdarzeñ nadnaturalnych. Koció³, pisa³ Thiel, ju¿ wiele
razy przekona³ siê, ¿e najczêciej jest to wytwór ludzkiej psychiki. Pismo
biskupa nie zmieni³o jednak przekonañ wikariusza Reddiga. Ponownie, 8 maja
1887 r., stan¹³ na ambonie w Kolnie i mówi³ o nowych objawieniach na wikariacie i zapowiada³ wielkie nieszczêcie, jeli parafianie nie uwierz¹. Proboszcz, wychodz¹c z konfesjona³u, krzykn¹³, ¿e nie mo¿na w objawienia
wierzyæ bez zgody biskupa. Kilka dni póniej wiadkowie wydarzenia, przewodnicz¹cy rady parafialnej Kurzbach i przewodnicz¹cy rady kocielnej Anton Erdmann, w licie do biskupa pisali, ¿e fanatyczny t³um z g³onym krzykiem i drwinami oraz obrzucaj¹c plebaniê kamieniami wyszed³ z kocio³a za
proboszczem. Rozesz³a siê te¿ fantastyczna pog³oska, ¿e nad wikariatk¹ widziano p³on¹ce wieñce i p³omieniste, przebite mieczem serca.
Biskup Thiel 9 maja 1887 r. suspendowa³ ksiêdza Reddiga. Nakaza³ mu
natychmiast stawiæ siê u wikariusza generalnego Jan Wiena we Fromborku
i odbyæ w domu demerytów w Stoczku piêciodniowe rekolekcje. W tym samym dniu do biskupa nadszed³ list od wikariusza, w którym pisa³: Pobo¿na
Dargel spêdza wiele godzin na modlitwie, mówi niewiele, jest pokorna, nie
uskar¿a siê na chorobê i jest wobec wszystkich ¿yczliwa. Jest osob¹ b³ogos³awion¹ i dlatego wiarygodn¹. Jej pasyjne wizje nie s¹ urojone ani udawane.
Wiele osób p³aka³o przy nich. Gdy siê w nich uczestniczy widaæ podobieñstwo
do dzieci z Gietrzwa³du, które kiedy widzia³em4.
Reddig trafi³ 14 maja 1887 r. do Stoczka, gdzie ju¿ czeka³ na niego
dyrektor Augustyn Zagermann. W czasie gdy odprawia³ rekolekcje zosta³ przeniesiony na wikariat do Lamkowa ko³o Jezioran.
Charakterystyczne jest, ¿e biskup Thiel odnosi³ siê do Micha³a Reddiga
z wiêksz¹ surowoci¹ ni¿ poprzednik biskup Krementz. Z jednej strony wynika³o to z ró¿nicy temperamentów hierarchów kocielnych. Z drugiej za strony
wi¹za³o siê to z odmienn¹ sytuacj¹, w jakiej przysz³o rz¹dziæ Thielowi Kocio³em warmiñskim. Biskup ten by³ szczególnie wyczulony na sprawê objawieñ
gietrzwa³dzkich. W okresie kulturkampfu czêsto by³ oskar¿any przez protestantów i starokatolików o manipulacje i k³amstwa gietrzwa³dzkie. Poniewa¿
Reddig w swoich kazaniach i listach do rz¹dcy diecezji powo³ywa³ siê w³anie
na objawienia w Gietrzwa³dzie, budzi³o do szczególn¹ irytacjê Thiela. Wówczas objawienia te nie mia³y kocielnej aprobaty. Na marginesie listu Reddiga
4

Reddig by³ wiadkiem objawieñ maryjnych w Gietrzwa³dzie 27 czerwca 1877 r.

Justyna Dargel (1860–1926). Z dziejów warmińskiej sekty

267

Studia Warmińskie 48 (2011)

biskup Thiel napisa³: W tej sprawie kocielna w³adza nie wyda³a jeszcze
¿adnego wyroku, dlatego nie jest ona jednoznaczna.
Niejednoznaczne by³y dla wielu wiadków wydarzeñ tak¿e wizje Justyny
Dargel. Wa¿ne i znamienne s¹ listy archiprezbitera reszelskiego Schwarka do
biskupa Thiela. Pisa³ w nich, ¿e uda³o mu siê pogodziæ wikariusza Reddiga
i proboszcza Herrmanna. Gdy Dargel wyzdrowia³a, zosta³a przes³uchana przez
ksiêdza Schwarka. Archiprezbiter pisa³ biskupowi o 26-latce o jasnych i niewinnych oczach, prostolinijnym i szczerym zachowaniu, sprawiaj¹cym dobre
wra¿enie. Dalej opisywa³ szczegó³owo jej wizje. Z listu wyranie przebija³ ton
przychylnoci, wyrozumia³oci, a nawet sympatii. Byæ mo¿e zrobi³y na nim
wra¿enie s³owa Micha³a Reddiga, ¿e równie¿ przy objawieniach w Gietrzwa³dzie
w³adza kocielna przez d³ugi czas pozostawia³a ksiêdza Weichsela w spokoju.
Wizje Justyny Dargel nadal trwa³y. Dosz³y do tego niepokoj¹ce przepowiednie, dotycz¹ce zarówno konkretnych osób, jak i powszechnych nieszczêæ. Jeszcze w trakcie odprawiania rekolekcji przez Reddiga w Stoczku,
Justyna Dargel w ekstazie przepowiedzia³a: Ksi¹dz proboszcz Herrmann
umrze, módlcie siê, by jego dusza by³a uratowana. We wsi rozesz³a siê szybko pog³oska, ¿e proboszcz ju¿ umar³. Gdy proboszcz pojawi³ siê jednak
w kociele z katechez¹, wizjonerka wyjani³a, ¿e prosi³a Niepokalan¹, by
oszczêdzi³a mu strasznej kary mierci. Bardziej interesowa³y jednak wówczas
ludzi przepowiednie wielkich nieszczêæ, wojen i katastrof naturalnych, które
mia³y spaæ na kraj jako kara za grzechy. Dargel mia³a byæ sama przera¿ona
tym, co przepowiada³a, a poniewa¿ w oczach s³uchaczy uchodzi³a za kobietê
pobo¿n¹ i o nieposzlakowanej opinii, jej s³owa robi³y du¿e wra¿enie. Ponadto
czêsto przybywali do niej ludzie bezkrytyczni i szukaj¹cy sensacji. To wszystko sprawia³o, ¿e o jej wizjach i przepowiedniach by³o coraz g³oniej. Mieszkaj¹c ponownie w Ornecie, gdy Reddig pracowa³ ju¿ w Lamkowie, mia³a rzekome wizje wydarzeñ w roku 1888/1889 i 1890. W rodê przed Bo¿ym Narodzeniem 1888 r. Maryja mia³a p³akaæ i skar¿yæ siê, ¿e ludzie nie s¹ jej pos³uszni
i odrzucaj¹ ostrze¿enia. Maryja mówi³a o wielkim nieszczêciu, grozi³a ludziom pró¿nym i butnym oraz tym, którzy wstydz¹ siê chodziæ w dni powszednie do kocio³a na msze w. Skar¿y³a siê na niezachowywanie wi¹t i niedziel, powszechne pijañstwo, zaniedbywanie porannej i wieczornej modlitwy,
gorsz¹ce ¿ycie duchownych. Ostrzega³a, by s³uchaæ nauki kap³anów, ale nie
naladowaæ ich z³ego przyk³adu. Reddig opisywa³ te¿ biskupowi, ¿e Justyna
Dargel ma na swym boku stygmat rany Chrystusa, która otwiera siê w ka¿dy
pi¹tek miêdzy godzinami 9.00 a 15.00. Biskup na wspomnianym licie odrêcznie dopisa³, ¿e nie jest to ¿aden nadnaturalny boski element, pozostaje on bez
zwi¹zku z autorytetem Kocio³a i wiadczy o wielkim nerwowym napiêciu.
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Biskup warmiñski poleci³, by Justyna Dargel podda³a siê badaniom lekarskim. Od po³owy lipca 1888 r. przez 9 tygodni przebywa³a na obserwacji
w szpitalu mariackim w Braniewie prowadzonym przez siostry boromeuszki.
Gruntownie przebada³o j¹ trzech lekarzy z pomoc¹ prze³o¿onej boromeuszek.
Trzeba przyznaæ, ¿e badanie Dargel nie by³o ³agodne, wrêcz szokuj¹ce, jeli
wierzyæ opowieciom jej zwolenników. Nak³uwano j¹ g³êboko ig³ami, pod³¹czano do pr¹du galwanicznego i stosowano zimne k¹piele. Matka skar¿y³a siê,
¿e jej córkê, le¿¹c¹ nago na posadzce, oblewano lodowat¹ wod¹. Reddig
w licie do biskupa w grudniu 1888 r. pisa³, ¿e przede wszystkim doktor
Harwart wielokrotnie ubli¿a³ pacjentce. Trudno odnieæ siê do tych opowieci
i zarzutów. Wa¿niejsza jest opinia wydana w³adzy kocielnej przez lekarzy.
Stwierdzili, ¿e pomimo prostackiego zachowania nie mo¿na Justynie Dargel
zarzuciæ wiadomego oszustwa. Mia³y na ni¹ wp³yw inne osoby oraz wywo³uj¹ce u niej napiêcie lektury. Jej wizje i proroctwa opieraj¹ siê na histerycznej
i psychicznej nadwra¿liwoci, sk³onnoci do religijnego marzycielstwa oraz
niedostatecznej duchowej dojrza³oci i braku wykszta³cenia. W szpitalu nie
zaobserwowano u niej ¿adnych krwawieñ z boku, natomiast rzekome wczeniejsze by³y wywo³ywane sztucznie. Na prawej piersi odkryto trzy krzy¿uj¹ce
siê blizny, zdaniem lekarzy wywo³ane przez nacinanie no¿em. Lekarze zalecili, poza ignorowaniem jej rzekomych wizji i przepowiedni, systematyczne
zimne k¹piele.
Po powrocie Dargel do Ornety jej rzekome wizje trwa³y nadal. Co wiêcej,
jej zwolenników przybywa³o, a wród nich coraz wiêcej by³o ludzi wykszta³conych. Pomimo kocielnego zakazu trwa³y o¿ywione kontakty Dargel z ksiêdzem Reddigiem. Rolê poredniczki pe³ni³a siostra Reddiga, Ró¿a, w opinii
proboszcza Burliñskiego  arcydewotka. To ona z wielkim zaanga¿owaniem
nadal rozsiewa³a wiadomoci o rzekomych stygmatach Justyny. Po zasiêgniêciu opinii w Rzymie, biskup Thiel na³o¿y³ na Justynê Dargel i najbli¿szych jej
zwolenników karê ekskomuniki, a ksiêdza Reddiga w koñcu 1889 r. przeniós³
do s¹siedniej parafii w Radostowie.
Justyna z matk¹ i przyrodni¹ siostr¹ przenios³y siê do Reszla. Dziêki
pomocy zwolenników z Lamkowa kupi³y ma³y domek, w którym trudni³y siê
szyciem. Podejmowa³y tak¿e prace krawieckie na zlecenia w prywatnych domach, co dawa³o szczególn¹ okazjê do kontaktów z ludmi i zdobywania nowych s³uchaczy. Jej wielkim zwolennikiem i obroñc¹ zosta³ m.in. nauczyciel
z Radostowa Zimmermann, po tym jak mia³ osobicie widzieæ krwawienie
z boku. Mimo zakazu nadal Justyna spotyka³a siê z Reddigiem. W grudniu
1889 r., Józef i Franciszek Fox wybrali siê w imieniu pozosta³ych zwolenników Dargel do Rzymu, by z³o¿yæ skargê na biskupie decyzje.
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Równie¿ proboszcz z Radostowa, Joachim Boenigk, tak jak wczeniej
ksiê¿a Herrmann i Burliñski, mia³ z powodu Dargel i Reddiga du¿e k³opoty.
17 padziernika 1891 r. pisa³ do biskupa, ¿e wikariusz i jego siostra nadal
roznosz¹ pog³oski o ekstazach. Pomimo ekskomuniki ksi¹dz Reddig spowiada³
Justynê Dargel i udziela³ jej Komunii w. Natychmiast biskup Thiel przeniós³
Reddiga do odleg³ej Kalwy ko³o Sztumu i odebra³ mu prawo rozgrzeszania
Dargel. O tym, ¿e sprawa rzekomej wizjonerki by³a znana ju¿ w ca³ej diecezji
wiadczy fakt, ¿e bez zw³oki do biskupa przyby³ proboszcz z Kalwy Pawe³
Herholz. Nie chcia³ przyj¹æ Reddiga. Deklarowa³, ¿e obêdzie siê bez pomocnika i woli sam pracowaæ w parafii. Równie¿ Reddig, który nie zna³ jêzyka
polskiego, opiera³ siê biskupowi, argumentuj¹c: Niemal 50-letni chory kap³an
wysy³any jest na polsk¹ parafiê do 73-letniego proboszcza. Takich przenosin,
jak d³ugo istnieje diecezja warmiñska, nigdy nie by³o. Ponadto zebrano 133
podpisy pod petycj¹, by biskup pozostawi³ Reddiga w Radostowie. Pozostawieniu wikariusza w Radostowie sprzeciwia³ siê jednak stanowczo proboszcz
Boenigk, bym bardziej ¿e w wiosce ju¿ pojawi³a siê gocinnie Justyna Dargel.
Biskup nakaza³ Reddigowi 16 listopada 1891 r. pod kar¹ suspensy objêcie
wikariatu w Kalwie. Ten jednak odmówi³. Na³o¿ono wiêc suspensê, pozbawiaj¹c¹ dochodów kap³añskich i mo¿liwoci sprawowania sakramentów wiêtych.
Skierowano te¿ kap³ana do szpitala mariackiego w Olsztynie i oddano pod
kontrolê archiprezbitera Augustyn Karaua. 11 grudnia 1891 r. s¹d biskupi
pierwszej instancji we Fromborku potwierdzi³ na³o¿on¹ karê kocieln¹.
Ksi¹dz Micha³ Reddig pod koniec 1891 r. wyjecha³ do Rzymu. Stamt¹d
pisa³ do biskupa Thiela, by nie mia³ mu za z³e opuszczenia diecezji. Do³¹czy³
do swego listu tak¿e pismo dominikanina, arcybiskupa Sallua i znajomego
rektora Collegium Germanicum, póniejszego kardyna³a, Andrzeja Steinhubera. Ten ostatni, uwa¿aj¹c Reddiga za nieszczêliwego kap³ana, wstawia³ siê
za nim do biskupa warmiñskiego. Thiel w listach do Sallua, Steinhubera oraz
kongregacji kardyna³ów wiêtego Oficjum obszernie przedstawi³ powody ukarania ksiêdza Reddiga.
18 stycznia 1892 r., po nieudanych próbach zwolnienia z kary kanonicznej, Micha³ Reddig powróci³ do Olsztyna. Zwróci³ siê te¿ o pomoc materialn¹
do biskupa. Potrzebowa³ pieniêdzy na kupno ubrania i ksi¹¿ek. Thiel zapowiedzia³ wprawdzie, ¿e zwróci siê o zagwarantowanie minimum socjalnego
w olsztyñskim szpitalu mariackim, ale nie ma zamiaru okazywaæ jakiejkolwiek innej pomocy niepos³usznemu kap³anowi. Kolejne listy i proby nie
zmienia³y biskupiej decyzji. Jednak listy kierowane do Wiecznego Miasta,
w których Reddig kreowa³ siê na skrzywdzonego ubogiego kap³ana, mia³y ten
skutek, ¿e niektóre wp³ywowe osoby wstawia³y siê za nim u biskupa Thiela.

270

Ks. Wojciech Zawadzki
Historia

Ten jednak nie zamierza³ zmieniaæ decyzji. Reddig w beznadziejnej dla siebie
sytuacji, zmieni³ taktykê postêpowania: nie kry³ ju¿ swej wrogoci wobec kocielnego prze³o¿onego, a nawet kierowa³ pod jego adresem inwektywy.
W licie z 18 maja 1892 r. pyta³ biskupa, czy ma byæ obdarty i ¿yæ z ¿ebractwa i czy biskup chce go zniszczyæ?. Pisa³ te¿: Za kilka lat mo¿e siê
okazaæ, ¿e niektórzy Panowie którzy czuj¹ siê m¹drzy, z powodu nieoczekiwanych wydarzeñ zagubi¹ siê duchowo, mo¿e te¿ zachwiaæ siê biskupia mitra
i skoñczy siê nagle ca³a ich wietnoæ.
W przepowiedniach Justyny Dargel pojawi³y siê w pewnym momencie
nie tylko ogólne ostrze¿enia przed koñcem wiata, ale konkretne informacje
o wielkich nieszczêciach (wojna, powodzie i susze), które dotkn¹ Niemcy,
a przede wszystkim Prusy Wschodnie. By³ to punkt zwrotny w historii sekty
Justyny Dargel. W kwietniu 1894 r. widziano Dargel ostatni raz w diecezji
warmiñskiej  w Woz³awkach i Glotowie. Latem tego samego roku opuci³a na
zawsze Prusy. Nie wiadomo dok³adnie dok¹d wyjecha³a. Reddig informowa³
listownie biskupa, ¿e wizjonerka mia³a zamiar w odleg³ych stronach wst¹piæ
do klasztoru. Kr¹¿y³y te¿ pog³oski, ¿e zatrzyma³a siê w Aleksandrii w Egipcie.
Pewne jest jednak, ¿e wkrótce znalaz³a siê z gronem swych zwolenników
w portowym miecie Triecie, nale¿¹cym wówczas do Austrii. Tam, zamo¿ny
browarnik Józef Fox z Lamkowa kupi³ ziemiê wraz z domem. Przyj¹³ pod swój
dach Justynê Dargel, z jej matk¹ i siostr¹. W pobli¿u osiedli³y siê inne warmiñskie rodziny.
Dlaczego sekta wybra³a w³anie Triest jako miejsce zamieszkania? Dargel przepowiada³a, ¿e w³anie to miejsce omin¹ nadchodz¹ce nieszczêcia.
Dargel a¿ do swej mierci, przez ponad 30 lat, mieszka³a na przedmieciu
Triestu Guardiella.
Wizjonerka przyci¹gnê³a za sob¹ do Triestu grupê zwolenników z Warmii. Utworzyli tam swego rodzaju koloniê. Kobieta ta musia³a mieæ na wielu
s³uchaczy olbrzymi wp³yw, skoro sprzedawali dobytek ca³ego ¿ycia i wyruszali w nieznane na po³udnie Austrii. Nie jest mo¿liwe dok³adne okrelenie liczby
zwolenników Dargel w Triecie. Niektórzy przybyli tam z pewnym opónieniem, po uregulowaniu spraw rodzinnych i maj¹tkowych w Prusach. Inni wracali na Warmiê oszukani i zubo¿ali, jeszcze inni pozostali nad Adriatykiem na
zawsze. Pismo ordynariatu biskupiego w Triecie z 20 sierpnia 1897 r. wspomina o oko³o stu osobach przyby³ych z Warmii.
Niewiele jest te¿ informacji o ¿yciu Dargel w kolejnych latach w Triecie.
Wiadomo, ¿e nadal trwa³y jej rzekome wizje. O wiele wiêkszy problem mia³y
w³adze kocielne z ksiêdzem Micha³em Reddigiem. W Olsztynie nie chciano
go wiêcej utrzymywaæ, bo by³ duszpastersko nieprzydatny i z defektem
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psychicznym, jak okreli³ to jeden z lekarzy. Reddig stanowczo odrzuci³ propozycjê biskupa, by przeniós³ siê do szpitala w Mönchengladbach. W listopadzie 1894 r. zwróci³ siê do biskupa o litterae dimissoriales, by móc przenieæ
siê do innej diecezji. Otrzyma³ taki dokument 1 stycznia 1895 r., jednak
z adnotacj¹ o zwi¹zku z Dargel i o niepos³uszeñstwie wobec swego biskupa.
Naturalnie z takimi rekomendacjami nie mia³ szansy na przejcie do innej
diecezji. Mimo to Reddig pod koniec sierpnia 1895 r. opuci³ Olsztyn i uda³ siê
do Rzymu. Biskup Thiel zapewne przyj¹³ jego wyjazd z ulg¹.
W Rzymie Micha³ Reddig zrobi³ ponownie na wielu osobach dobre wra¿enie. Jedn¹ z takich osób by³ rektor Camposanto Teutonico, Antoni de Waal,
który prosi³ biskupa Thiela o cofniêcie kar kocielnych. Przekonywa³, ¿e zagro¿enia ze strony sekty usta³y i jest plan pos³ania Reddiga do pracy duszpasterskiej w odleg³ej diecezji koloñskiej. Biskup Thiel pozostawa³ jednak nieustêpliwy. Wkrótce te¿ okaza³o siê, ¿e plan wyjazdu do Kolonii by³ nieaktualny, bo Reddig do³¹czy³ do Justyny Dargel i jej sekty w Triecie. Zamieszka³
z ni¹ pod jednym dachem. Ordynariat w Triecie odmówi³ mu zatrudnienia
w roli kaznodziei niemieckiego w nowo wybudowanym kociele w. Antoniego. Jednak Reddig, pomimo obowi¹zuj¹cej nadal suspensy, zacz¹³ sprawowaæ
msze w. dla ludnoci niemieckojêzycznej. Ordynariusz Triestu uda³ siê osobicie na przedmiecie Guardiella, by spotkaæ siê z Reddigiem i sekt¹. Biskup
utrzyma³ zakaz celebrowania liturgii, a potem w licie do biskupa Thiela wspomina³, ¿e czêæ zwolenników Justyny Dargel jest gotowa powróciæ na Warmiê,
obawia siê jednak koniecznoci sk³adania przysiêgi o definitywnym zerwaniu
z sekt¹.
W 1897 r. ksi¹dz Reddig straci³ zupe³nie nadziejê za przywrócenie funkcji kap³añskich przy Justynie Dargel i jej sekcie. W sierpniu tego roku stara³
siê bezskutecznie o przyjêcie do archidiecezji wiedeñskiej. Ponownie te¿ zwraca³ siê do Rzymu o cofniêcie kar. Pod koniec 1898 r. lub na pocz¹tku 1899 r.,
po zapewnieniu, ¿e podda siê decyzji papie¿a, otrzyma³ zgodê na przywrócenie
funkcji kap³añskich. Polecono mu, by pozosta³ w Rzymie przy kociele San
Giovanni dei Fiorentini. Mieszka³ tam jednak w ubóstwie, bo jako obcy duchowny nie móg³ liczyæ na stypendia mszalne. Zwróci³ siê wiêc do biskupa
warmiñskiego z prob¹ o przyznanie pomocy materialnej. Ordynariat we
Fromborku w ch³odnym licie wyra¿a³ w¹tpliwoæ, czy Reddig jest jeszcze
formalnie kap³anem warmiñskim, ale mimo to przyzna³ mu roczne wsparcie
materialne.
Po wielu latach Micha³ Reddig móg³ ponownie podj¹æ pracê duszpastersk¹. By³y kaznodzieja niemiecki z Triestu zaproponowa³ mu objêcie wikariatu
w Lawanttal w Karyntii. Nie ma jednak wiadomoci jak uk³ada³a siê tam praca.
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Wiadomo jednak, ¿e Reddig nadal pozostawa³ w cis³ych relacjach z Justyn¹
Dargel. Wprawdzie Triest by³ daleko, ale Dargel przybywa³a czêsto do Lawanttal i zatrzymywa³a siê u zaprzyjanionej warmiñskiej rodziny. Gdy
w 1905 r. Reddig prze¿y³ udar mózgu, wizjonerka opiekowa³a siê nim przez
dwa miesi¹ce. Chêtnie te¿ pozostawi³by Justynê na sta³e przy sobie, ale kategorycznie sprzeciwia³ siê temu proboszcz, t³umacz¹c, ¿e pracy jest tylko dla
jednego ksiêdza. Proboszcz widzia³ te¿ niepokoj¹ce symptomy obecnoci
Dargel w Lawanttal. Niektóre tamtejsze rodziny nosi³y siê z zamiarem wyjazdu
do Triestu. Obawiaj¹c siê powtórzenia sytuacji na Warmii, za¿¹da³ od Reddiga
i Dargel opuszczenia Lawanttal.
Ostatnim miejscem pobytu ksiêdza Micha³a Reddiga okaza³o siê sanktuarium Maria Seesal w Ybbsitz w Dolnej Austrii. Zosta³ przyjêty w tamtejszej
parafii 7 listopada 1906 r. Jednak zmar³ ju¿ 20 stycznia 1907 r. przygotowany
na mieræ sakramentalnie przez miejscowego karmelitê. Spocz¹³ na cmentarzu
w Ybssitz. Umieraj¹c mia³ zawo³aæ: Mój Jezu Mi³osierny! Najs³odsze Serce
Maryi, b¹d moim ratunkiem!.
Justyna Dargel ¿y³a jeszcze 19 lat. Zmar³a 18 czerwca 1926 r. na terenie
parafii w. Jana w Triecie. Zmar³a pobo¿nie i pojednana z Kocio³em. Nie
wiadomo jednak, kiedy Justyna odst¹pi³a od swych rzekomych wizji. Nie wiadomo te¿, czy dosz³y do skutku zapowiadane przez niektórych dawnych cz³onków sekty pozwy s¹dowe przeciw niej. Zarzucano jej oszustwa. Przypuszczalnie jednak, jako osoba cierpi¹ca na schizofreniê, uniknê³a procesu i odpowiedzialnoci karnej.
Ró¿nie potoczy³y siê losy zwolenników Justyny Dargel. Niektórzy znaleli siê w Karyntii. Rodzina Erdmann, przyrodnia siostra Eufrozyna i jeszcze
kilka osób do koñca pozostali w Triecie wierni rzekomym wizjom. Wiêkszoæ
rodzin jednak stopniowo powraca³a na Warmiê. Nie by³y to ³atwe powroty, bo
trzeba by³o odbudowywaæ utracony dobytek. Wielu ¿y³o w biedzie. Wszyscy
musieli, na polecenie ordynariatu warmiñskiego, wobec w³asnego proboszcza
z³o¿yæ wyznanie wiary i obietnicê zerwania z sekt¹. Ordynariat udzieli³ te¿
kap³anom warmiñskim w³adzê zdejmowania ci¹¿¹cej na nich ekskomuniki.
Sekta Justyny Dargel jest niemal nieznana, nawet historykom i teologom
na Warmii. By³a epizodem w burzliwych dziejach Kocio³a warmiñskiego
w XIX w. Przys³oni³y j¹ ciesz¹ce siê coraz wiêksz¹ s³aw¹ objawienia gietrzwa³dzkie i ówczesne wydarzenia polityczne i spo³eczne. Kluczow¹ rolê
w marginalizacji sekty na Warmii odegra³ biskup Andrzej Thiel, który wykaza³
siê najpierw wielk¹ cierpliwoci¹, a nastêpnie nieustêpliwoci¹ i zdecydowaniem. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e w pewnym momencie biskup wyczerpa³
wszelkie przewidziane prawem kanonicznym rodki do usuniêcia b³êdu.

Justyna Dargel (1860–1926). Z dziejów warmińskiej sekty
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Wobec uporu Justyny Dargel i ksiêdza Micha³a Reddiga, by³ bezradny i nie
wiadomo jak dalej potoczy³yby siê wypadki, gdyby sekta pozosta³a na Warmii.
Zapewne w rodzimym rodowisku przybywa³oby zwolenników i nie mo¿na
wykluczyæ mo¿liwoci wiêkszego roz³amu w Kociele warmiñskim. Decyzja
Dargel i Reddiga o opuszczeniu Prus Wschodnich doprowadzi³a sektê do marginalizacji, osamotnienia i stopniowego wymierania. W nowym rodowisku,
w Triecie, byli obcy i wyizolowani. Sekta w naturalny sposób przesta³a istnieæ. Mia³a na to te¿ porednio wp³yw zgodna postawa wiêkszoci biskupów,
którzy respektowali na³o¿one przez Thiela kary kocielne.
Justyna Dargel i ksi¹dz Reddig z ca³¹ pewnoci¹ byli ludmi z zaburzeniami psychicznymi. Ich poczytalnoæ i odpowiedzialnoæ by³y ograniczone.
Wyrz¹dzili jednak swym zwolennikom krzywdê, a Kocio³owi mogli zadaæ
wielk¹ ranê.
JUSTYNA DARGEL (1860–1926).
FROM THE HISTORY OF WARMIA’S SECT
(SUMMARY)

In the second half of nineteenth century, in the warmiñska diocese, arose a new sect,
inspired by Marias flashes of insight in Gietrzwa³d. The sect was estabilished by Justyna Dargel.
It found a protector in a person of warmiñski priest, Micha³ Reddig. The sect was assembling
a group of laic people, mostly from the area of Warmia. Warmiñscy bishops were trying, unsuccessfully, to eliminate the threat of the division in Warmiñski Church. Critical, proved to be the
departure of Dargel, Redding and their followers to Trieste, former Austria. There, the sect suffered the marginalization and the decay.

JUSTINE DARGEL (1860–1926).
AUS DER GESCHICHTE EINER ERMLÄNDISCHEN SEKTE
(ZUSAMMENFASSUNG)

In der zweiten Hälfte des 19. Jh. wurde in der Diözese Ermland eine neue Sekte gegründet.
Die Gründerin, die sich von den berühmten Marienerscheinungen in Dietrichswalde inspirieren
ließ, war Justine Dargel. In kurzer Zeit gelang es der Dargel einen ermländischen Priester Michael
Reddig für sich zu gewinnen, der ein Gönner der Sekte wurde. Die Sekte versammelte die zahlreichen aus dem Gebiet des Ermlandes stammenden Laien. Lange Zeit versuchten die ermländischen
Bischöfe erfolglos die Gefahr einer Spaltung innerhalb der Kirche zu beseitigen. Wendepunkt war
die Reise Dargel, Reddig und ihre Anhänger nach Triest im damaligen Österreich, wo die Sekte
marginisiert, ausgegrenzt und aufgelöst wurde.
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Twórczoæ Aldhelma reprezentuje tak wa¿ny dla dziedzictwa kulturowego Europy prerenesans anglosaski1, on sam jest za pierwszym przedstawicielem nowej chrzecijañskiej kultury, która zaistnia³a na Wyspach Brytyjskich
wraz z pocz¹tkiem VII w.2 Anglicy, pomni zas³ug Aldhelma3, nazywaj¹ go
 the first English man of letters4, choæ jego twórczoæ poddawana by³a,
i wci¹¿ jest, zmiennym ocenom. Wyró¿nia³a go pompatycznoæ5, wyszukany6,
1 Kultura karoliñska by³a silnie zainspirowana anglosaskimi wp³ywami. W VIII w. na kontynent
licznie nap³ywali misjonarze pochodz¹cy z Wysp Brytyjskich. Najs³ynniejszymi intelektualistami anglosaskimi, którzy odegrali znaczn¹ rolê w krzewieniu kultury w pañstwie karoliñskim, byli: Bonifacy
(ok. 675754) i Alkuin z Yorku (ok. 730804).
2 Kultura ta okrelana jest mianem ³aciñsko-anglosaskiej.
3 O Aldhelmie czytamy w nastêpuj¹cych pozycjach: L. Bönhoff, Aldhelm von Malmesbury,
Dresden 1894; E. Duckett, Anglo-Sxon Saint and Scholars, New York 1947; G.K. Anderson, Aldhelm
and the Leiden riddle, w: R.P. Creed (red.), Old English poetry, New York 1967; A. Orchard, The Poetic
Art of Aldhelm, Cambridge 1994; M. Lapidge, The Anglo-Saxon Library, Oxford 2005, s. 34; M. Lapidge,
J.L. Rosier, N. Wright, Aldhelm. The poetic works, Rochester 2009.
4 A. Orchard, The Poetic Art of Aldhelm, s. 1.
5 W. Paton Ker, Wczesne redniowiecze. Zarys historii literatury, t³um. T. Rybowski, Wroc³aw
1977, s. 116.
6 P. Riché, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VIVIII w., t³um. M. Rado¿ycka-Paoletti,
Warszawa 1995, s. 383.
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sztuczny i wrêcz, jak niektórzy twierdz¹  niestrawny7 styl. Nie zmienia to
jednak faktu, ¿e by³ on prawdziw¹ indywidualnoci¹ literack¹. Okaza³ siê ponadczasowy i inspiruj¹cy dla kolejnych pokoleñ pisarskich. Jak nikt inny potrafi³
podporz¹dkowaæ sobie jêzyk ³aciñski. By³ niepowtarzalny, a jego wirtuozeria
s³owna wiadczyæ mo¿e tylko i wy³¹cznie o ogromnych ambicjach literackich
i temperamencie twórczym.
Ju¿ w XII w. William z Malmesbury (ok. 1090ok. 1143), historyk
i biograf Aldhelma, autor dzie³a De gestis pontificum Anglorum8, zaznaczy³, ¿e
zrozumienie i w³aciwa ocena anglosaskiego mistrza zale¿y od pe³nej i wnikliwej lektury jego dorobku9. Opiesza³oæ i lenistwo czytelnika-recenzenta doprowadzi³y  zdaniem Williama  do deprecjacji literackich zas³ug Aldhelma:
By³ ceniony w mniejszym stopniu ni¿ powinien i zawsze na skutek ludzkiej
opiesza³oci zajmowa³ pozycjê twórcy nieznacznego10. Rzetelne studium
twórczoci Anglosasa przynosi zgo³a odmienne wnioski. Bowiem jeli przeczytasz ze starannoci¹ dzie³a Aldhelma, to dopiero wtedy bêdziesz w stanie
oceniæ jego grekê  jako t¹, która idzie w parze z wytwornoci¹, jego ³acinê,
która po³¹czona jest z elegancj¹ i pojmiesz jego angielski z charakterystycznym dla niego przepychem11.
Czo³owego intelektualistê Brytanii charakteryzowa³a trójjêzycznoæ.
Oprócz rodzimego jêzyka staroangielskiego perfekcyjnie zna³ ³acinê i grekê.
Lingwistyczn¹ bieg³oæ zawdziêcza³ swym kolejnym nauczycielom, którzy reprezentowali ró¿n¹ przynale¿noæ etniczn¹, zwyczaje i potencja³ intelektualny.
Pierwszym mistrzem Aldhelma by³ iroszkocki mnich o imieniu Maildubh12.
Ten w swej uczonoci by³ prawdziwym mêdrcem13. Naucza³ w lesie Selwood,
po³o¿onym w pobli¿u zamku Ingleborn (kilka mil od Wiltshire)14. Aldhelm od
uczonego iroszkota przej¹³ otwartoæ na kulturê klasyczn¹, a w parze z ni¹
doskona³¹ znajomoæ ³aciny i greki. Po roku 669 Anglosas pod¹¿y³ do opactwa
7 E.R. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie redniowiecze, t³um. A. Borowski, Kraków
2005, s. 474.
8 Dzie³o to wzorowane by³o na wczeniejszym historycznym opracowaniu Bedy (672735)
 Historia ecclesiastica gentis Anglorum.
9 Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum libri quinque, PL 179,
kol. 1626CD.
10 [...] semper infra meritum jacuit, semper desidia civium agente inhonorus latuit. Ibidem, kol.
1617B.
11 Quem si perfecte legeris, et ex acumine Graecum putabis, et ex nitore Romanum jurabis, et
ex pompa Anglum intelliges. Ibidem, kol. 1626CD.
12 Ibidem, kol. 1619D.
13 Ibidem.
14 W.F. Bolton, A History of Anglo-Latin Literature. 5971066, Princeton University Press 1967,
s. 70. Wiltshire jest hrabstwem po³o¿onym w po³udniowej Anglii. Nale¿a³o do królestwa Wessex.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ Wiltshire jest Stonehenge.
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Canterbury, le¿¹cego na po³udniowo-wschodnim krañcu Brytanii. Pragn¹³ oddaæ siê dalszym studiom w zakresie nauk wyzwolonych, a szko³a w Canterbury, dzia³aj¹ca przy kociele w. Piotra i Paw³a15, prze¿ywa³a w owym czasie
bardzo korzystn¹ dla adeptów nauki reformê kszta³cenia16, tym samym sta³a
siê jednym z najwa¿niejszych orodków studiów w Anglii. Nauczycielem Aldhelma by³ Hadrian, z pochodzenia Afrykanin17. Anglosaski uczeñ w bardzo
szybkim tempie osi¹gn¹³ taki poziom znajomoci klasycznych jêzyków, ¿e
w pewnym momencie móg³ konkurowaæ ze swoimi nauczycielami18. Oko³o
roku 680, Aldhelm uda³ siê do opactwa w Malmesbury, powracaj¹c tym samym do swych rodzinnych stron po³o¿onych w królestwie Wessex19. W Malmesbury sprawowa³ funkcjê opata. Jego zami³owanie do nauki przyczyni³o siê
do utworzenia w opactwie wa¿nej biblioteki20. Zaanga¿owanie naukowe i praca duszpasterska zaowocowa³y kolejn¹ nominacj¹, w roku 705 Aldhelm zosta³
biskupem Sherborne. Cztery lata po tej desygnacji zmar³. Jego cia³o spoczywa
w kociele w Malmesbury.
Na tle bogatej spucizny Anglosasa21 najbardziej wyró¿nia siê  pod
wzglêdem gatunku i tematyki  zbiór stu heksametrycznych zagadek  Aenigmata. Zagadki zosta³y przez autora umieszczone w traktacie De metris22. Ten
15 Klasztor w. Piotra i Paw³a, a tak¿e dzia³aj¹c¹ przy nim szko³ê za³o¿y³ w roku 597 rzymski
duchowny Augustyn, który z polecenia papie¿a Grzegorza Wielkiego prowadzi³ dzie³o misyjne na
terenie Brytanii. Kszta³cenie w Canterbury koncentrowa³o siê przede wszystkim na wnikliwym nauczaniu gramatyki ³aciñskiej i doskonaleniu piewu religijnego.
16 W roku 669 do Anglii przyby³ Teodor i Hadrian, wys³annicy papie¿a Witaliana. Mieli oni
zreorganizowaæ Koció³ anglosaski. Teodor pochodzi³ z Tarsu, Hadrian by³ Afrykaninem, opatem
z okolic Neapolu. Oboje wietnie znali grekê i z pewnoci¹ zasilili bibliotekê opactwa w Canterbury
greckimi rêkopisami.
17 William z Malmesbury wspomina³: [...] a¿eby Aldhelm móg³ w pe³ni ch³on¹æ sztuki wyzwolone, podj¹³ kszta³cenie w Canterbury, u stóp Hadriana, tego, który by³ prawdziw¹ studni¹ literatury
i strumieniem wiedzy. Por. Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum libri quinque,
kol. 1620A.
18 Por. Migne, PL 89, kol. 66.
19 Aldhelm mia³ arystokratyczne pochodzenie. W linii bocznej by³ najprawdopodobniej spokrewniony z królem Wessexu  Ine. Por. Willelmus Malmesburiensis, De gestis pontificum Anglorum
libri quinque, kol. 1619C.
20 P. Riché, Edukacja, s. 382.
21 Dorobek Aldhelma to przede wszystkim: spisany proz¹ traktat De virginitate, który autor
zadedykowa³ mniszkom z Wimborne (MGH, Auct. ant. 15, s. 228323) i heksametryczna pieñ o tym
samym tytule  Carmen de virginitate (MGH, Auct. ant. 15, s. 350471). Dalej zamkniêty w dwustu
wersach utwór Carmina rhythmica (MGH, Auct. ant. 15, s. 524528) spisany ¿ywym omiozg³oskowcem trocheicznym. Nastêpnie poetycki zbiór wierszowanych inskrypcji na czeæ wybranych kocio³ów
i o³tarzy. Zbiór ten nosi wspólny tytu³  Carmina ecclesiastica (MGH, Auct. ant. 15, s. 1132). Dodatkowo Aldhelm bardzo intensywnie korespondowa³ z innymi biskupami angielskimi, hierarchami kocielnymi, swoimi uczniami i nauczycielami. Spora czêæ tej korespondencji zachowa³a siê.
22 MGH, Auct. ant. 15, s. 99149.
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z kolei, oprócz dwóch innych  De septenario23 i De pedum regulis24  stanowi³ rozbudowany, poetycki list do króla Nortumbrii Aldfritha, syna Oswy25.
Zainteresowanie zagadk¹ Aldhelm przej¹³  w poredni sposób  od
rzymskiego pisarza Symfozjusza, ojca tego gatunku. Symfozjusz ¿y³ i dzia³a³
na prze³omie IV i V w. Jedyne dzie³o, które przetrwa³o po nim, to zbiór stu
zagadek spisanych w formie trójwersowych heksametrów26, które pe³ni³y charakter ludyczny. Najprawdopodobniej napisane zosta³y na zamówienie, tu¿
przed wiêtem Saturnaliów obfituj¹cym w zabawy i uczty. Forma zagadki,
choæ zainicjowana w warunkach pogañskich, zosta³a szybko przejêta i zaadaptowana przez pimiennictwo chrzecijañskie. Najprawdopodobniej za porednictwem rzymskich misjonarzy dotar³a na Wyspy Brytyjskie. Mia³a s³u¿yæ
chrzecijañskiej dydaktyce. Krótka forma, któr¹ charakteryzowa³a siê enigma,
jej erudycyjnoæ i ¿artobliwoæ sprawi³y, ¿e sta³a siê bardzo popularna.
Aldhelm jest pierwszym znanym nam, zaraz po Symfozjuszu, pisarzem,
który tworzy³ enigmy. Uda³o mu siê na tyle spopularyzowaæ zagadkê na Wyspach, ¿e ostatecznie  w wyniku rozpowszechnienia i ewolucji  na sta³e
zosta³a wpisana w kanon literatury angielskiej. Pocz¹tkowo enigmy by³y pisane po ³acinie27, jednak wraz z rozwojem narodowej literatury anglosaskiej,
sta³y siê popularne w wersji staroangielskiej28. Ten proces doprowadzi³ do
utworzenia nowego gatunku  zagadki staroangielskiej (Old English Riddle).
W zbiorze Aldhelma najwiêcej, bo a¿ dwadziecia, jest enigm tetrastychicznych. Drug¹ pozycjê zajmuj¹ septyny  siedemnacie. Dwanacie strof
zamkniêtych jest w omiu wersach, jedenacie w dziewiêciu. W zbiorze znajdziemy tak¿e pojedyncze utwory, których d³ugoæ waha siê miêdzy dziesiêcioma a szesnastoma wersami. Rozpiêtoci¹ mo¿e zaskakiwaæ ostatnia w komplecie, bo a¿ 83-wersowa zagadka zatytu³owana Creatura29.
Najwiêcej utworów Aldhelm powiêci³ zwierzêtom i rolinom. Pozosta³a
tematyka oscylowa³a wokó³ zjawisk przyrody, przedmiotów i ludzi. Stopieñ
trudnoci enigm jest zró¿nicowany. Ka¿da z nich zosta³a zaopatrzona w tytu³
23
24
25

Stanowi³ numerologiczne rozwa¿ania na temat w³asnoci cyfry siedem.
Porusza³ zagadnienia odnosz¹ce siê do prozodii ³aciñskiej.
Epistola ad Acircium, Liber de septinario, de metris, aenigmatibus et pedum regulis, PL 89,
kol. 161238, a tak¿e MGH, Auct. ant., 15, s. 59204.
26 Symphosius, Aenigmata, CCSL, 133A, Varia collectiones Aenigmatum Merovingicae aetatis,
ed. Fr. Glorie, Turnholti 1968.
27 Znamy enigmy pisane przez Bonifacego (ok. 675754), Tatwina (biskup Canterbury w latach
731734), Euzebiusza (opat Wearmouth ok. 680ok. 750) i Alkuina z Yorku, póniejszego doradcy
Karola Wielkiego.
28 Na prze³omie XI i XII w. powsta³a s³ynna Ksiêga z Exeter, która zawiera ponad dziewiêædziesi¹t zagadek w jêzyku staroangielskim. Czêæ z nich skomponowa³ ¿yj¹cy w VIII w. poeta Cynewulf.
29 Creatura, Aldhelm (dalej: Aldh.), Aenigma 100, w: MGH, Auct. ant. 15, s. 145149.
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(lemmatê), stanowi¹cy rozwi¹zanie. Zwyczaj ten przyj¹³ siê oczywicie od
Symfozjusza i w konsekwencji utrwali³ w redniowiecznej reminiscencji tego
gatunku. Aldhelm, id¹c za swym rzymskim mistrzem, w peryfrastyczny sposób
personifikowa³ przedmiot bêd¹cy treci¹ zagadki. Ten przedstawiaj¹c swe, bardziej lub mniej charakterystyczne cechy, naprowadza³ czytelnika na w³aciw¹
odpowied.
Mena¿eria Anglosasa zaskakuje wyrafinowaniem, nieszablonowoci¹
i poniek¹d tak¿e egzotyzmem. Enigmy zoologiczne wykazuj¹ cis³¹ korelacjê
z Etymologiami Izydora z Sewilli (ok. 560636). Dzie³o to by³o podstawow¹
encyklopedi¹ dla wszystkich redniowiecznych intelektualistów. Dotar³o do
Anglii za spraw¹ Irlandczyków, którzy obok misjonarzy rzymskich, podjêli siê
chrystianizacji tej czêci Europy30.
W zagadkach Aldhelma oprócz psa rasy molos31, kolejno spotykamy jedwabnika32, pawia33 i zadziwiaj¹c¹ salamandrê34, która  jak wierzono  rodzi³a siê i ¿y³a w p³omieniach35. Osobliwa jest tak¿e lataj¹ca
30 Prowadzone na terenie Anglii dzie³o misyjne sta³o siê przyczyn¹ konfliktu pomiêdzy misjonarzami irlandzkimi, spadkobiercami regu³y Kolumbana, a misjonarzami rzymskimi.
31 Molosus. Aldh., Aenigma 10, s. 102. W zagadce Aldhelm informowa³, ¿e podstawowym
przeznaczeniem tego silnego psa by³a obrona domostwa i w³acicieli przed gronymi nieprzyjació³mi.
Molosy by³y bardzo cenione przez Franków. Poeta Angilbert (745814) w eklodze na czeæ Karola
wspomina³, ¿e króla otacza³a sfora molosów, psów zach³annych, które z wciek³oci¹ zwraca³y siê ku
swej zdobyczy. Por. Angilbertus, Carmen de Carolo Magno, v. 175176, w: MGH, SS., 2, s. 396.
Wiadomo tak¿e, ¿e Karol mia³ podarowaæ legatom kalifa Bagdadu  Haruna ar-Raszida  którzy
w roku 802 odwiedzili karoliñskiego w³adcê, oprócz hiszpañskich mu³ów, koni i frankoñskiego sukna,
sforê molosów. Wspomina o tym Notker J¹ka³a (ok. 840912) w swoim panegirycznym utworze
 Gesta Caroli, który napisa³ na czeæ cesarza Karola Oty³ego, prawnuka Karola Wielkiego. Notker
wspomina tak¿e doæ ciekaw¹ historyjkê, zgodnie z któr¹ Arabowie, w¹tpi¹cy w si³ê molosów, mieli
wystawiæ je na próbê. Psy zosta³y sprawdzone w polowaniu na lwa. Ku zaskoczeniu przybyszy molosy
uciskiem swych szczêk unieruchomi³y afrykañsk¹ bestiê. W efekcie Frankowie mogli bez najmniejszego problemu umierciæ dzikie zwierzê. Por. Notker Balbulus, Gesta Karoli, w: MGH, SS rer. Germ.
N. S., 12, s. 6264.
32 Bombix. Aldh., Aenigma 12, s. 103. O jedwabnikach wspomina³ Pliniusz Starszy w Historii
naturalnej 11, 76, a tak¿e Serwiusz gramatyk w komentarzu do Georgik  In Vergili Georgicon Libros,
II, 121.
33 Pavo. Aldh., Aenigma 14, s. 10. Kilka ciekawostek na temat pawia Aldhelm musia³ wyczytaæ
u Izydora z Sewilli, Etymologiae 12, 7, 48. Wzorem autora Etymologii, biskup Sherborne wspomina³
m.in. niebutwiej¹ce miêso tego barwnego i dumnego ptaka.
34 Salamandra. Aldh., Aenigma 15, s. 104.
35 To wierzenie Aldhelm podawa³ najprawdopodobniej za Izydorem z Sewilli, Etymologiae 12,
4, 36. Przed Izydorem o w³aciwociach ognioodpornych salamandry pisa³ ju¿ Arystoteles w Historia
animalium i Pliniusz Starszy w Naturalis Historia 10, 67. Bajeczne opowieci o zwierzêtach by³y
propagowane we wczesnym redniowieczu tak¿e za spraw¹ anonimowego dzie³a o tytule Fizjolog.
Przedstawiony w nim zosta³ wiat przyrody w ujêciu symbolicznym i magicznym. Na temat salamandry
czytamy co nastêpuje: Istnieje zwierzê zwane salamandr¹. Fizjolog powiedzia³ o niej, ¿e kiedy wejdzie
do ognistego pieca, w ca³ym piecu ganie ogieñ, a kiedy wejdzie do paleniska w ³ani, ono ganie. Por.
Fizjolog, t³um. K. Ja¿d¿ewska, Warszawa 2003, s. 51.
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ryba36 i wreszcie tajemniczy mrówkolew37. Informacje o tym dziwnym zwierzêciu Aldhelm naby³ najprawdopodobniej za spraw¹ wspomnianego ju¿ Izydora z Sewilli (ok. 560636), który uwa¿a³, ¿e jest ono co najmniej niebezpieczne38. Mrówkolew pojawi³ siê ju¿ w Septuagincie w postaci transkrypcji
hebrajskiego terminu myrmekoleon. Oznacza³ zwierzê o dwoistej naturze,
które ginie, nie mog¹c znaleæ dla siebie odpowiedniego po¿ywienia39. Starotestamentalny mrówkolew sta³ siê popularny w redniowieczu za spraw¹ anonimowego dzie³ka  Fizjolog, powsta³ego pomiêdzy II i IV w. Dzie³o to mia³o
ogromny wp³yw na rozwój chrzecijañskiej symboliki przyrodniczej. Warto
wspomnieæ, ¿e Symfozjusz przywo³a³ mrówkê w jednej ze swych zagadek40,
ale pozosta³ przy jej jednolitej naturze, bez baniowych czy legendarnych konotacji.
wiat owadów u Aldhelma reprezentowany jest przez pszczo³ê41 i szarañczê42, któr¹ Anglosas, czyni¹c odniesienie do Ksiêgi Wyjcia43, próbowa³
zakamuflowaæ w postaci opisu jednej z biblijnych plag zagra¿aj¹cych ziemi.
Dalej pojawia siê giez44, nastêpnie zwierzê pokroju nartnika45, które zadziwia³o Anglosasa sw¹ zdolnoci¹ niebanalnego przemieszczania zarówno po wodzie, jak i l¹dzie, jest tak¿e i szerszeñ46, przed którego okrutnym oszczepem
36

Luligo. Aldh., Aenigma 16, s. 104. Arcybiskup Sewilli u¿y³ terminu lulligo. Lulligo. Tradunt in Oceano Mauretaniae, non procul a Lixo flumine, tantam multitudinem lulliginum evolare ex
aqua ut etiam naves demergere possint. Por. Isidorus Hispaliensis, Etymologiarum Libri Viginti 12, 6,
47, w: PL 82, 456.
37 Myrmicoleon. Aldh., Aenigma 18, s. 105.
38 Izydor podawa³ ciekaw¹ historyjkê na temat mrówkolwa. Jego zdaniem zwierzê to nale¿a³o
klasyfikowaæ jako niebezpieczne. Ukrywa³o siê w kurzu i atakowa³o mrówki nios¹ce zapasy. Dla innych
zwierz¹t móg³ byæ tylko mrówk¹, ale dla mrówek mia³ niestety postaæ lwa. Por. Isidorus Hispaliensis,
Etymologiarum Libri Viginti 12, 3, 10, w: PL 82, 441442. Formicoleon ob hoc vocatus, quia est vel
formicarum leo vel certe formica pariter et leo. Est enim animal parvum formicis satis infestum, quod se
in pulvere abscondit, et formicas frumenta gestantes interficit. Proinde autem leo et formica vocatur, quia
aliis animalibus ut formica est, formicis autem ut leo est.
39 K. Ja¿d¿ewska, w: Fizjolog, s. 42.
40 Zob. Symphosius, Aenigma 22, CCSL, CXXXIII A, ed. Fr. Glorie, Turnholti 1968, s. 643.
41 Apis. Aldh., Aenigma 20, s. 106. U Izydora jej opis znajdziemy w Etymologiae 12, 8, 1.
W Fizjologu przedstawiona jest w rozdziale II, 12.
42 Locusta. Aldh., Aenigma 34, s. 112.
43 Wj 10,5.
44 Scnifes. Aldh., Aenigma 36, s. 113. Por. u Izydora Etymologiae 12, 8, 14.
45 Tippula. Aldh., Aenigma 38, s. 114. O owadzie tym wspomina³ w IV w. Afrykañczyk Noniusz
Marcellus w swym encyklopedycznym dziele De compendiosa doctrina. Kilka uwag na temat nartnika
znajdziemy w ksiêdze II zatytu³owanej De honeste set nove dictis per litteras. Por. Noni Marcelli
Compendiosa Doctrina: Emendavit et Adnotavit Lucianus Mueller, Bibliolife 2009, s. 264. Aldhelm
musia³ znaæ kompendium Marcellusa.
46 Crabro. Aldh., Aenigma 75, s. 131.
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t³umy pierzcha³y w pop³ochu47. Przywo³uj¹c insekty Aldhelm siêgn¹³ do zupe³nie nowatorskiej tematyki. Symfozjusz swego czytelnika zabawia³ nieco
innymi stawonogami  molem ksi¹¿kowym48, much¹49 i wo³kiem zbo¿owym50.
Poród ptaków, oprócz wspomnianego ju¿ pawia, na uwagê Aldhelma
zas³u¿y³ s³owik51, którego przedstawi³ w nieco brudnym kolorze52; dalej
kogut53 dzier¿¹cy na czubku g³owy karbowany grzebieñ54 ; bocian55 , którego dziób  zgodnie z zagadkowym opisem  pe³ni³ rolê ko³atki56. Dalej
kolejno odnajdujemy enigmatycznego nocnego kruka57 , jaskó³kê58, or³a59,
kruka60 i go³êbicê61.
Bardzo zagadkowy jest wspomniany u Aldhelma nocny kruk, który nazywany bywa tak¿e lepowronem. Jak zaznacza³ w zagadce Anglosas, ptaka tego
cechowa³ nocny tryb ¿ycia62. Warto nadmieniæ, ¿e nycticorax pojawia siê
w Wulgacie w Ksiêdze Psalmów, a w t³umaczeniu uznawany jest za sowê63.
47
48
49
50
51

Agmina defugiunt iaculis exterrita diris. Por. Aldh., Enigma 75, v. 10, s. 131.
Tinea. Symphosius, Aenigma 16, CCSL, s. 637.
Musca. Symphosius, Aenigma 23, CCSL, s. 644.
Curculio. Symphosius, Aenigma 24, CCSL, s. 645.
Acalantida. Aldh., Aenigma 22, s. 106107. U Wergiliusza w III ksiêdze Georgik w wersie
338 odnajdujemy ornitologiczne okrelenie acalantida. Zofia Abramowiczówna w komentarzu do
Georgik informuje, id¹c za komentatorem Wergiliusza  Serwiuszem, ¿e ptak o nazwie  acalantida
 uwa¿any by³ przez niektórych za szczyg³a. Jednak z ca³¹ pewnoci¹ chodzi tutaj o s³owika, który jako
jedyny ptak piewa po zachodzie s³oñca i w takich okolicznociach w³anie opisa³ go Wergiliusz. Por.
Z. Abramowiczówna, w: Wergiliusz. Bukoliki i Georgiki, Wroc³aw 2006, s. 125.
52 v. 3: Spurca colore [...].
53 Gallus. Aldh., Aenigma 26, s. 108.
54 v. 5: Serratas capitis gestans in vertice cristas. W tym opisie Aldhelm musia³ bazowaæ na
Eneidzie Wregiliusza. W ksiêdze VI, 779 czytamy: [...] geminae stant vertice cristae.
55 Ciconia. Aldh., Aenigma 31, s. 110.
56 v. 3: [...] nam faxo crepacula rostro. Bociana odnajdujemy tak¿e poród zagadek innego
Anglosasa Euzebiusza, opata Wearmouth. Por. Aenigma 56, CCSL, 103, s. 265.
57 Nycticorax. Aldh., Aenigma 35, s. 112.
58 Hirundo. Aldh., Aenigma 47, s. 117. W opisie zauwa¿alne wp³ywy Wergiliusza, Georgiki IV
306 i Pliniusza Naturalis Historia VIII, 98. Jaskó³kê opiewa³ tak¿e w swych utworach Owidiusz. Zob.
Fasti I, 152 oraz Ars Amatoria II 150.
59 Aquila. Aldh., Aenigma 57, s. 123. U¿yta przez Aldhelma symbolika w odniesieniu do or³a
nosi znamiona treci zawartych w Fizjologu I, 6. Anglosas zbudowa³ zagadkê na kanwie biblijnego
przes³ania o odradzaj¹cej siê m³odoci or³a (Pwt. 14,17). Eliksirem prowadz¹cym do odzyskania na
powrót m³odzieñczej postury by³a dla ptaka o¿ywiaj¹ca k¹piel w ródle. Przy doborze rodków wyrazu
pomocny okaza³ siê dla Aldhelma Wergiliusz, Georgica IV, 18 i jego okrelenie liquidi fontes.
U Aldhelma jako fontibus in liquidis.
60 Corbus. Aldh., Aenigma 63, s. 126. Opis zawiera lady Seduliusza, Carmen paschale I, 175
i Izydora, Etymologiae 12, 7, 43.
61 Columba. Aldh., Aenigma 64, s. 126
62 v. 3: Raro me quisquam cernet sub luce serena.
63 Ps, 101,7: [...] factus sum sicut nycticorax in ruinis. [...] sta³em siê jak sowa w ruinach.
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W poetyckim wiecie wodnych zwierz¹t Aldhelma pojawiaj¹ siê rak64,
pijawka65 i ryba66. Anglosaski enigmatograf w opisie raka przypomnia³, ¿e
staro¿ytni Rzymianie okrelali go terminem nepa67.
Treci¹ enigm biskupa Sherborn sta³ siê tak¿e bóbr68 i ³asica69. W aluzyjnym opisie, pierwsze ze zwierz¹t, to wojowniczy nurek, który szczêkami
porównanymi do haczykowatych toporów70, powala grube pnie drzew. Jego
po¿ywienie stanowi szorstkie ³yko i gorzka kora71. Natomiast ³asica to zwierzê, które wed³ug prastarego pogl¹du rodzi swe m³ode przez uszy72.
W kolejnych zagadkach ods³aniaj¹ siê przed nami bezsenny kot73,
uzbrojony baran74, pi¹cy z otwartymi oczami lew75, wielb³¹d ze swym
straszliwym obci¹¿eniem76, a tak¿e bojowy s³oñ77, któremu nie straszne
64
65
66

Cancer. Aldh., Aenigma 37, s. 113. Wp³yw Etymologii Izydora z Sewilli, ks. 12, 6, 51.
Sanguisuga. Aldh., Aenigma 43, s. 116. Izydor wymienia³ pijawkê w ks. 12, 5, 3 Etymologii.
Piscis. Aldh., Aenigma 71, s. 129. Zagadkê o rybie skomponowa³ tak¿e Euzebiusz. Por.
Aenigma 40, w: CCSL, CXXXIII, s. 250.
67 V. 1: Nepa mihi nomen veteres dixere Latini [...]. Tak¹ informacjê podawa³ te¿ Noniusz
Marcellus. Por. Noni Marcelli Compendiosa Doctrina: Emendavit et Adnotavit Lucianus Mueller, s. 209:
Nepam quidam cancrum putant [...].
68 Castor. Aldh., Aenigma 56, s. 122. Aldhelm z pewnoci¹ zna³ VIII ksiêgê Historii naturalnej
Pliniusza. Rozdzia³ 109 tego dzie³a powiêcony by³ bobrom. Dostrzegamy tak¿e wp³yw Izydora. Por.
Etymologiae 12, 2, 21.
69 Mustela. Aldh., Aenigma 82, s. 135.
70 v. 4: [...] securibus uncis.
71 v. 9: Libris corrosis et cortice vescor amara. Gorzk¹ korê znajdujemy w VI Eklodze
Wergiliusza, v. 62.
72 v. 6: Quin magis ex aure praegnantur viscere fetu. W Fizjologu, którego fantastyczne przypowieci na temat zwierz¹t musia³y mieæ wp³yw na naszego Anglosasa, czytamy: Fizjolog powiedzia³
o ³asicy, ¿e ma nastêpuj¹c¹ w³aciwoæ. Jej gardziel pobiera nasienie od samca, gdy za ³asica stanie siê
brzemienna, rodzi przez uszy. Por. Fizjolog, s. 43. Izydor z Sewilli próbowa³ negowaæ bajeczn¹ opowieæ w Etymologiach 12, 3, 3.
73 Muriceps, Aldh., Aenigma 65, s. 127. [...] conservans pervigil aedes, v. 1. Opis kota zawiera
wiele stylistycznych nawi¹zañ do Georgik i Eneidy Wergiliusza.
74 Aries. Aldh., Aenigma 86, s. 137. Sum namque armatus rugosis cornibus horrens, [...], v. 1.
75 Leo. Aldh., Aenigma 39, s. 114. Dormio nam putalis, non claudens lumina, gemmis, v. 6.
O tej w³aciwoci pisa³ Fizjolog  ks. III, 1, a póniej powtórzy³ j¹ Izydor, Etymologiae 12, 2, 3.
76 Camellus. Aldh., Aenigma 99, s. 145, v. 3: Nunc onus horrendum reportant corpora gippi
[...].
77 Elefans. Aldh., Aenigma 96, s. 142. W zagadce nawi¹zania do Historii naturalnej Pliniusza,
ks. 8, 12. Anglosas móg³ równie¿ znaæ geograficzne dzie³o Soliniusza  Collectanea rerum memorabilium, pisarza rzymskiego ¿yj¹cego w III w. Soliniusz by³ przede wszystkim ekscerptorem, który trudni³
siê sporz¹dzaniem naukowych kompilacji. Bazowa³ przede wszystkim na Pliniuszu Starszym, Pomponiuszu Meli i Swetoniuszu. Dzie³o, które stworzy³ zawiera³o opis przeró¿nych osobliwoci i ciekawostek
geograficznych Italii, Germanii, Galii, Brytanii i Hiszpanii. Jego Zbiór rzeczy godnych pamiêci cieszy³o
siê ogromn¹ popularnoci¹ u schy³ku staro¿ytnoci i w redniowieczu. (Por. Z. Stein, Solinius,
w: A. widerkówna (red.), S³ownik pisarzy antycznych, s. 426). W rozdziale 20, 7  wspomnianych
Collectanea rerum memorabilium  Soliniusz wymienia ³osia ¿yj¹cego w Germanii. Informuje czytelnika, ¿e zwierzê to, na podobieñstwo s³onia, nie jest w stanie zgi¹æ stawów kolanowych i tym samym udaæ
siê w pozycji le¿¹cej na spoczynek. Tê w³aciwoæ powtórzy³ Aldhelm w wersie 14 swojej zagadki.
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okrutne pomruki Marsa78. W szaradach du¿o starszego Symfozjusza znajdujemy, jakby do kompletu, koæ s³oniow¹79, która choæ trochê, w tym przypadku, mo¿e ³¹czyæ dwóch enigmatografów.
Tytu³y dwóch kolejnych zagadek  Byczek80 i Maciora81 nasuwaj¹ tak¿e
pewn¹ paralelê z pisarzem rzymskim. Ten stworzy³ enigmy zatytu³owane
Byk82 i Wieprz83. Jednak ich treci i aluzje s¹ zgo³a odmienne od tych, których
u¿y³ Anglosas. W przypadku byka peryfrastycznoæ Symfozjusza polega³a na
zastosowaniu aluzji mitologicznych84, Aldhelm skupi³ siê na opisie potencja³u
zwierzêcia85.
Dostrzegalna i ciekawa paralela zachodzi pomiêdzy rzymsk¹ enigm¹
 Cebula86, a anglosask¹  Pokrzywa87. Aldhelm wykorzysta³ s³owny paradoks, figurê retoryczn¹, któr¹ mo¿na porównaæ do pleonazmu, tak¹ któr¹
wczeniej zastosowa³ jego mistrz Symfozjusz. Zagadka powiêcona cebuli rozpoczyna³a siê od s³ów: Mordeo mordentes [...], czyli dokuczam dokuczaj¹cym, a w powsta³ym dwa wieki póniej utworze Pokrzywa czytamy: Torqueo
torquentes [...]  drêczê drêcz¹cych.
Rzymski zagadkopisarz w swych utworach powo³ywa³ siê tak¿e na postaci mityczne. Oprócz wspomnianego ju¿ wiêtego byka, który uwiód³ w XXXII
zagadce Pazyfae, napotykamy u niego dodatkowo feniksa88, centaura89 i kozê
Amaltejê90, opiekunkê Zeusa. Z kolei Aldhelm, pod¹¿aj¹c tym samym mitycz78
79
80

v. 6: Cernere non pavidus didici trux murmura Martis.
Ebur. Symphosius, Aenigma 49, CCSL, s. 670.
Iuvencus. Aldh., 83, Aenigma 83, s. 136. Zagadkê o tym samym tytule odnajdujemy w zbiorze
Euzebiusza, Aenigma 37, s. 247. Nicolas Howe t³umaczy iuvencus jako steer, co w jêzyku angielskim oznacza wykastrowanego byka w wieku oko³o roku, brak tutaj lepszego polskiego odpowiednika
do przet³umaczenia tego terminu. Por. N. Howe, Aldhelms Enigmata and Isidorian Etymology, Anglo-Saxon England 14 (1985), s. 43. Enigmê o byku napisa³ tak¿e inny pisarz wywodz¹cy siê z anglosaskiego krêgu  Bonifacy. Musia³ on byæ pod silnym wp³ywem Aldhelma, skoro jego utwór posiada
bezporednie zapo¿yczenia z enigmy biskupa Shereborne. Por. Bonifatius, Aenigma 11, MGH, Poetae I,
s. 23.
81 Scrofa praegnans. Aldh., Aenigma 84, s. 136.
82 Taurus. Symphosius, Aenigma 32, CCSL, s. 653.
83 Porcus. Symphosius, Aenigma 36, CCSL, s. 657.
84 Rzymski enigmatograf nawi¹za³ do mitu o Pazyfae, ¿onie kreteñskiego króla Minosa, która
zakocha³a siê w wiêtym bia³ym byku i urodzi³a potwora. Symfozjusz nazwa³ tytu³owego byka cudzo³o¿nikiem królewskim. Por. Symphosius, Aenigma 32, v. 1, CCSL, s. 653.
85 Idzie za etymologicznym tropem Izydora, który zaproponowa³ teoriê, ¿e miano iuvencus
wziê³o siê od s³owa iuvare  pomagaæ. Por. Isidor, Etymologiae 12, 1, 28.
86 Cepa. Symphosius, Aenigma 44, CCSL, s. 665.
87 Urtica. Aldh., Aenigma 46, s. 117. Zauwa¿alny wp³yw Izydora, Etymologiae 17, 9, 44.
88 Phoenix. Symphosius, Aenigma 31, CCSL, s. 652.
89 Centaurus. Symphosius, Aenigma 39, CCSL, s. 660.
90 Capra. Symphosius, Aenigma 35, CCSL, s. 656.
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nym tropem, w swych utworach zaszyfrowa³ Minotaura91, jednoro¿ca92, bazyliszka93 i Scyllê94.
wiat rolin anglosaskiego pisarza reprezentuj¹ kolejno: pieprz, pokrzywa, krwawnik, heliotrop, cis, jab³oñ, drzewo figowe, palma, dziki bez i ciemierzyca czarna95. W opisie aromatycznego krwawnika Aldhelm nawi¹za³ do Pliniusza i przytoczonej przez niego ³aciñskiej nazwy tej byliny  milifolium96,
która wziê³a siê od tysi¹ca lici gêsto porastaj¹cych ³odygê. Pachn¹cy heliotrop
z kolei odznacza³ siê korelacj¹ ze s³oñcem, której zawdziêcza³ sw¹ nazwê.
Drobne kwiaty wspomnianej roliny budzi³y siê do ¿ycia wraz ze wschodem
s³oñca97. Chc¹c najtrafniej przybli¿yæ cis, Aldhelm opisuje go jako rolinê
wiecznie zielon¹, której gêstego odzienia nie zdo³a pozbawiæ swymi podmuchami Circius, Boreasz czy nawet zimny Kaurus98. W zagadce o jab³oni czytamy co nastêpuje: [...] to z mego powodu, podówczas, wziê³a siê przyczyna
91 Minotaurus. Aldh. Aenigma 28, s. 109. Ostatni  5  wers zagadki paralelny z Etymologiami
Izydora. Por. Etymologiae 11, 38. Jak zaznacza N. Howe, Aldhelm przy etymologicznej interpretacji
imienia  Minotaur, powieli³ pewien dyskretny b³¹d hiszpañskiego encyklopedysty. W rzeczywistoci
bowiem wspomniane imiê jest po³¹czeniem s³ów Minos  król Krety, ma³¿onek Pazyfae, tej która
zrodzi³a dwukszta³tn¹ bestiê, ze s³owem taurus  czyli byk. Anglosas za Izydorem za podaje, ¿e termin
Minotaur powsta³ z po³¹czenia s³ów  cz³owiek i byk. Traktuj¹c tym samym przedrostek -mino jako
bardzo ogólnie odpowiednik, czy te¿ synonim cz³owieka, a nie konkretnej postaci mitologicznej. Por.
N. Howe, Aldhelms, s. 42. Opis dwukszta³tnego potwora zawiera odniesienia do Eneidy Wergiliusza,
VI, 2225.
92 Monocerus. Aldh., Aenigma 60, s. 124. W tytule u¿yte s³ówko proweniencji greckiej. Opis
niezwyk³ych cech tego fantastycznego stworzenia, jak choæby ogromna si³a i wy³¹cznoæ na pokonywanie s³oni, powsta³ na kanwie Izydora  Etymologiae 12, 2, 12. Aldhelm wspomnia³ tak¿e o tzw. s³abym
punkcie jednoro¿ca, którym jest dziewica mog¹ca zwabiæ go, upiæ i pokonaæ. Bajeczna opowieæ
o jednoro¿cu musia³a rozprzestrzeniæ siê we wczesnym redniowieczu m.in. za spraw¹ Fizjologa. Por.
I, 22; IV, 13. Pliniusz Starszy opisa³ w³aciwoci jednoro¿ca w ksiêdze 8, 21 Naturalis Historia.
93 Basiliscus. Aldh., Aenigma 88, s. 138. U Izydora z Sewilli bazyliszek przedstawiony zosta³
w ksiêdze 12, 4, 6. Wspomina o nim Pliniusz  Naturalis Historia 18, 149 , a tak¿e Fizjolog IV, 5.
94 Scylla. Aldh., Enigma 95, s. 142. Dostrzegalna inspiracja Owidiuszem  Metamorphoseon
XIV, 58 oraz Wergiliuszem  Eneida III 208, 668, 556.
95 Zagadki przyrodnicze Aldhelma to kolejno: Piper 40, s. 114; Urtica 46, s. 117; Myrifyllon 50,
s. 119; Eliotropus 51, s. 119120; Taxus 69, s. 128; Melarius 76, s. 132; Ficulnea 77, s. 12; Palma 91,
s. 139; Ebulus 94, s. 141; Elleborus 98, s. 144.
96 Naturalis Historia 24, 152: Myriophyllon, quod nostril milifolium vocant, caulis est teneri,
similis feniculo, plurimis foliis, unde et nomen accepit. U Aldhelma Aenigma 50, v. 2, s. 119: Mille
vocor viridi folium de cespite natum. Anglosas podawa³ dalej drugie miano krwawnika ³¹cz¹ce go
z postaci¹ Achillesa, v. 1: Prorsus Achivorum lingua parter Latina [...]. Nazwa systematyczna byliny
to Achillea millefolium. Wierzono, i¿ Achilles znaj¹c dzia³anie przeciwzapalne tej roliny stosowa³ j¹ na
rany. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw i rolin leczniczych, Warszawa 1983, s. 170.
97 Cecha tej roliny przytoczona za Izydorem z Sewilli. Por. Etymologiae 17, 8, 87.
98 Aenigma 69, v. 34, s. 128: Tempore non ullo viduabor tegmine spisso, Circius et Boreas
quamvis et flamina Chauri [...]. Ostatni z wymienionych wiatrów, pó³nocno-zachodni Kaurus wspomniany by³ przez Wergiliusza w Georgikach, III, 356: [...] i wist lodowaty Kauru podmuchów [...];
t³um. Z. Abramowiczówna, w: Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, s. 127.
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pradawnego grzechu, odda³am s³odkie jab³ka nieokrzesanym kolonom99. Palma daktylowa, dodaj¹c sobie zas³u¿onego splendoru, przedstawi³a siê jako
victrix, która rozs³awia chwa³ê w³adców100.
Wszechwiat i zjawiska przyrody stanowi¹ wi¹¿¹cy temat trzeciej grupy
enigm Aldhelma. Pojawi¹ siê tutaj utwory, w których autor peryfrastycznie
opisa³ ziemiê101, wiatr102, chmurê103, naturê104, têczê105, ksiê¿yc106, gromadê
Plejad107, s³oñce108, magnes109, wodê110, ogieñ111, gwiazdê Arktura112
i gwiazdê wieczorn¹113. Tê grupê wzbogacaj¹ tak¿e zagadki o bañce wodnej114, ródle115 i iskrze116.
W metaforycznym kamufla¿u Aldhelma ziemia zostaje nakrelona jako
altrix cunctorum117. Dalej przedstawia siê wiatr. Ten próbuj¹c wywo³aæ trwo99 Aenigma 76, v. 34, s. 132: Ex me tunc priscae processit causa ruinae, dulcia quae rudibus
tradebam mala colonie.
100 Aenigma 91, v. 23, s. 139. Zagadka zainspirowana Izydorem, Etymologiae 17, 7, 1 i Pliniuszem Starszym, Naturalia Historia 13, 30.
101 Terra. Aldh., Aenigma 1, s. 99. U Euzebiusza odnajdujemy zagadkê o tym samym tytule. Por.
Eusebius, Aenigma 11, CCSL, s. 216.
102 Ventus. Aldh., Aenigma 2, s. 99100.
103 Nubes. Aldh., Aenigma 3, s. 100. Zagadkê o chmurze pod wp³ywem Aldhelma napisa³ tak¿e
Bonifacy, MGH, Poetae I, s. 21.
104 Natura. Aldh., Aenigma 4, s. 100. Dostrzegalna inspiracja Eneid¹ Wergiliusza, VI, 848.
105 Iris. Aldh., Aenigma 5, s. 100.
106 Luna. Aldh., Aenigma 6, s. 101. Zagadkê o ksiê¿ycu skomponowa³ tak¿e Euzebiusz, CCSL,
s. 221.
107 Pliades. Aldh., Aenigma 8, s. 101102. Lektura zagadki dowodzi, i¿ Aldhelm zna³ Plejady
z opisu Izydora, por. Etymologiae 3, 70, 13.
108 Salis. Aldh., Aenigma 19, s. 105. S³oñce znalaz³o siê tak¿e w zbiorze zagadek Euzebiusza,
CCSL, s. 220.
109 Magnes ferrifer. Aenigma 25, s. 108. Inspiracje Aldhelma siêga³y do Izydora z Sewilli,
Etymologiae 16, 4, 1 i Pliniusza, Naturalia Historia 37, 5861.
110 Aqua. Aldh., Aenigma 29, s. 109. Analogiczny utwór u Euzebiusza, CCSL, s. 233. Aldhelm
oprócz enigmy o wodzie skomponowa³ tak¿e utwór o ródle. Por. Fons, Aldh., Aenigma 73, s. 130.
111 Ignis. Aldh., Aenigma 44, s. 116. Zagadkê o ogniu odnajdujemy tak¿e u Tatwina, CCSL, 103,
s. 200 oraz Euzebiusza, CCSL, s. 218.
112 Arcturus. Aldh., Aenigma 53, s. 120. Najjaniejsz¹ gwiazdê pó³nocy opisywa³ wczeniej
Izydor w dziele De Natura Rerum Ad Sisebestum Regem Liber 26, 3: Arcturus est ille quem Latini
Septentrionem dicunt, qui septem stellarum radiis fulgens, in seipso revolutus rotatur, qui ideo Plaustrum
vocatur, quia in modum vehiculi vulvitur [...].
113 Vesper sidus. Aldh., Aenigma 58, s. 123. Wieczorn¹ gwiazdê, widoczn¹ nad horyzontem po
zachodzie s³oñca, opisa³ Izydor w: De Natura Rerum Ad Sisebestum Regem Liber 26, 12.
114 Famfaluca. Aldh. Aenigma 62, s. 125. Opis bañki wodnej zosta³ zainspirowany retoryk¹
wergiliañsk¹. U Aldhelma: [...] udo gurgite nantem [...], u Wergiliusza w Eneidzie I, 118: [...] nantes
in gurgite vasto [...]. W bezmiarze kipieli [...] p³yn¹cy, t³um. Z. Kubiak, w: Wergiliusz, Eneida,
Warszawa 1998, s. 50.
115 Fons. Aldh., Aenigma 73, s. 130.
116 Scintilla. Aldh., Aenigma 93, s. 140141. Zagadka o iskrze u Tatwina, CCSL, s. 149.
117 Aenigma 1, s. 99, v. 1. Altrix cunctorum, quos, mundus gestat, in orbe nuncupor [...].
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gê, wo³a: Jestem zdolny rozkruszyæ d¹b, dysponuj¹c straszliwymi si³ami118.
Chmura to szafarz wilgoci119, natura jest matk¹, bez której nic by nie
zaistnia³o120, ksiê¿yc zawiaduje wol¹ mórz121, s³oñce lni twarz¹ podobn¹
do popio³u122, woda stanowi trzeci ¿ywio³123, a ogieñ bierze swój pocz¹tek
z suchej podpa³ki, przez moment jest czym na kszta³t jasnej gwiazdy, a¿
wreszcie ganie pokonany w zgliszczach czarniejszych ni¿ smo³a124.
Doæ spory i zró¿nicowany zbiór tworz¹ zagadki opisuj¹ce przedmioty
u¿ytkowe. Tutaj tematem enigm sta³y siê m.in. miech kowalski, dziêki któremu, zgodnie z opisem Aldhelma, mo¿liwa jest sztuka ozdabiania skrz¹cego
siê metalu125. Dalej autor pyta³ o instrument, którego wnêtrznoci wyrzucaj¹
z siebie piew126, prawid³owym i trafnym rozwi¹zaniem by³y organy. Kolejne
zagadki, w porednim opisie, przedstawia³y: pi³ê zgrzytaj¹c¹ ochryp³ym szeptem127, wagê o dwóch bliniaczych szalach128, tabliczkê do pisania, któr¹
przeoruje ¿elazna ostroga rylca129 oraz nielêkaj¹cy siê pocisków pancerz130.
W szaradzie o garnku131 Aldhelm pos³u¿y³ siê takimi samymi epitetami,
które wczeniej w opisie tytu³owej br¹zowej skrobaczki132, zosta³y u¿yte przez
118
119

Aenigma 2, s. 100, v. 34. Viribus horrisonis valeo confringere quercus [...].
W zagadce Aldhelma mówi o sobie, to ja mog³abym sprawiæ, ¿eby wiat pokry³ siê wilgotnymi kroplami. Por. Aenigma 3, s. 100, v. 4.
120 Aenigma 4, s. 100, v. 1: Crede mihi, res nulla manet sine me moderante [...].
121 Aenigma 6, s. 101, v. 1: Nunc ego cum pelagi fatis communibus insto [...].
122 Aenigma 19, s. 105, v. 4: Nam cineri facies nivibusque simillima nitet.
123 Aenigma 29, s. 109, v. 6: Tertia pars mundi mihi constat iure tenenda.
124 Aenigma 44, s. 116, v. 2, 7, 8.
125 Poalum, Aldh., Aenigma 11, s. 10210, v. 3: Ars mea gemmatis dedit ornamenta metallis.
126 Barbita. Aldh., Aenigma 13, s. 103, v. 3: Centenos tamen eructant mea viscera cantus.
W zagadce 68 Aldhelm zaszyfrowa³ inny instrument  tr¹bkê. Por. Salpix, Aldh., Aenigma 68, s. 128:
Jestem wydr¹¿ona, a ha³asem sprawiam, ¿e podrywaj¹ siê waleczne serca [...].
127 Lima. Aldh., Aenigma 21, s. 106, v. 5: [...] rauco cum murmure stridens. rodki wyrazu
zastosowane przez Aldhelma zdaj¹ siê nawi¹zywaæ do Metamorfoz Owidiusza, ks. 13, 567: At haec
missum rauco cum murmure saxum morsibus insequitur. Warkot, który wydaje pi³a zosta³ nakrelony
po wp³ywem owidiañskiego opisu ujadaj¹cej królowej Hekabe.
128 Trutina. Aldh., Aenigma 23, s. 107. Inspiracja encyklopedycznym opisem wagi biskupa Sewilli, Etymologiae 16, 25, 4.
129 ¯elazna ostroga przeoruje rozkoszne oblicze deklinacjami, por. Pugillares. Aldh., Aenigma
32, s. 111, v. 4. Tabliczka do pisania by³a bardzo popularnym motywem zagadki staroangielskiej. Odnajdujemy j¹ w enigmie Tatwina, De membrano, CCSL, s. 172 i Euzebiusza De membranis, CCSL, s. 242.
130 Lorica. Aldh., Aenigma 33, s. 111. W innej czêci zbioru Aldhlema odnajdujemy koresponduj¹c¹ ze wspomnianym pancerzem  tarczê. Por. Clipeus, Aldh., Aenigma 87, s. 137. Id¹c tematycznym tropem militariów zauwa¿amy tak¿e szaradê powiêcon¹ machinie wojennej  Fundibalum. Aldh.,
Aenigma 74, s. 131.
131 Lebes. Aldh., Aenigma 49, s. 119. Utwór rozpoczyna siê od s³ów: Horrida, curva, capax,
putalis fabricata metallis [...]. W zbiorze Aldhelma znajduje siê tak¿e enigma dotycz¹ca tzw. dwojaków. Por. Cocuma duplex. Aldh., Aenigma 54, s. 121.
132 Strigilis aenea. Symphosius, Aenigma 87, CCSL, s. 708. Tu zagadkê otwiera³a nastêpuj¹ca
fraza: Robea curva capa, alienis humida guttis [...].
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Symfozjusza. Natomiast przywo³ana w 52 enigmie wieca133, za spraw¹ biskupa Shereborne, znalaz³a siê póniej tak¿e w zbiorze zagadek Euzebiusza134.
Jeszcze wiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³ siê utwór o piórze135, który zaraz po
Aldhelmie próbowali w aluzyjny sposób opisaæ inni Anglosasi  Tatwin136,
Bonifacy137 i Euzebiusz138.
W enigmach, oprócz wspomnianego ju¿ garnka, pojawi³y siê tak¿e inne
przybory kuchenne  sitko139, kad na wino140 i szklany kielich141. Ten ostatni
w peryfrastycznym opisie sta³ siê przedmiotem pozostaj¹cym w intymnym
zwi¹zku z cz³owieczymi ustami142.
Znamiona religijne nosz¹ trzy sporód zagadek biskupa Sherborne, s¹ to
kolejno: tabernakulum143, Lucyfer144 i Arka Przymierza145. Tabernakulum odnajdujemy poród póniejszych zagadek Tatwina146, Arkê u Euzebiusza147.
Ostatnia grupa zagadek Aldhelma to ta, która powiêcona jest ludziom.
Bardzo ciekawa jest enigma o matce blini¹t148, zainspirowana jêzykiem Symfozjusza149. To id¹c jego wzorem, Aldhelm zastosowa³ kalambury o charakterze matematycznym. Pisa³: Mam szecioro oczu i korzystam z takiej samej
iloci uszu, posiadam dziesiêæ palców razy szeæ [...]150. Natomiast enigma
Rzymianina odkrywa³a przed czytelnikiem nastêpuj¹c¹ szaradê: [...] mia³am
trzy dusze zamkniête w g³êbi, dwie siê od³¹czy³y, a trzecia prawie dope³ni³a
swego ¿ywota151.
Zagadka Aldhelma w historii literatury europejskiej to fenomen literacki.
Jacques Fantaine nazwa³ biskupa z Shereborne najstarszym klasykiem An133
134

Candela. Aldh., Aenigma 52, s. 120.
De candela, CCSL, s. 238. Z kolei Bonifacy skomponowa³ enigmê o lampie olejnej. Por.
Bonifatius, De lucerna, MGH, Poetae I, s. 23.
135 Penna. Aldh., Aenigma 59, s. 124.
136 De penna. Tatuinus, Aenigma 6, CCSL, s. 173.
137 De penna. Bonifatius, Aenigma 9, MGH, s. 2223.
138 De penna. Eusebius, Aenigma 35, s. 245.
139 Cribellus. Aldh., Aenigma 67, s. 127.
140 Cupa vinaria. Aldh., Aenigma 78, s. 133.
141 Calix vitreus. Aldh., Aenigma 80, s. 134.
142 Ibidem, v. 78: [...] przydzielam poca³unki wargom  sk³adaj¹c s³odkie ca³usy ustom przywieraj¹cym do mnie [...].
143 Crismal. Aldh., Aenigma 55, s. 122.
144 Lucifer, Aldh., Aenigma 80, s. 134.
145 Arca Libraria. Aldh., Aenigma 89, s. 138.
146 Por. Tatuinus, Aenigma 12, CCSL, s. 179.
147 Por. Eusebius, Aenigma 33, CCSL, s. 243.
148 Puerpera geminat enixa. Aldh., Aenigma 90, s. 139.
149 Mulier quae geminos pariebat. Symphosius, Aenigma 92, CCSL, s. 713.
150 Ibidem, v. 12.
151 Symphosius, Aenigma 92, CCSL, v. 23, s. 713.
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glii, który by³ jednoczenie wiadkiem postêpu dokonuj¹cego siê w kulturze
wyspiarskiej152. Twórczoæ Aldhelma reprezentuje pocz¹tki formowania siê
narodowej literatury anglosaskiej i, co najwa¿niejsze, wnosi do niej cenne
impulsy. Sta³a siê kanonem, na który powo³ywali siê wszyscy najwiêksi uczeni
Brytanii. I nie bez przyczyny, gdy¿ same tylko enigmy anglosaskiego mistrza
zdradzaj¹ nadzwyczaj rozleg³¹ kulturê poetyck¹153. Uniwersalizm i ponadczasowoæ Aldhelma polega³y na perfekcyjnej umiejêtnoci ³¹czenia treci wiêtych ze wieckimi. Niepowtarzalne zagadki zdradzaj¹ wolnoæ ducha klucz¹cego
pomiêdzy tradycj¹ anglosask¹, rzymsk¹, irlandzk¹, a tak¿e wizygock¹154.

Wykaz skrótów:
CCSL 133  Corpus Christianorum, Series Latina.
PL  Patrologiae cursus completus. Series Latina, ed. J.P. Migne, Paris 18441855.
MGH, Auct. Ant, 15  Auctores antiquissimi, Monumenta Germaniae historica inde ab
Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, ed. Societas
riendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi.
MGH, Poetae I  Poetae Latini aevi Carolini I, Monumenta Germaniae historica inde ab
Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, ed. Societas
riendis Fontibus Rerum Germanicarum Medii Aevi.
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Apeanno
Ape-

THE GLOSS TO THE ALDHELM OF SHERBORN RIDDLES
(SUMMARY)

Though the Latin language appeared on British Island in common with Roman Invasion,
exactly after 55 AD, yet his real popularization had become until after 597 AD, in which the
Romans missionary gets to the Anglo-Saxon Canterbury and started great evangelization on this
lands. The British Clergy and Aristocracy were very quickly mastered the arcana of Latin language
which in this days was a synonym of a culture and a imperial traditions. Anglo-Saxon like any
another nation managed to subordinate to themselves the Church language and not resign at the
same time about an old traditions and fondness. Remarkable thing is that the anglo-saxon literature
was creating on the spur of the three abnormally valuable inspiration source  the Roman, Irish
and nativ influence  settled in Celtic culture. Creativeness of an Adhelm who was writing about
VII and VIII AD was perfectly mirrored the colour of medieval culture of British Island. His
corpus of a hundred riddles display over the reader unprecedented in early middle ages universal.
In Sherborne bishop enigmas we can find an Irish boldness which didnt want to fight with the
Greek and Roman paganism but on the contrary it foster an advancement of Christian latin culture.
In riddles we can find an Irish culture as well which cherish the bard tradition, attached attention to
152
153
154

J. Fontaine, Chrzecijañska literatura ³aciñska, t³um. J. S³omka, Tarnów 1997, s. 193.
Ibidem.
Ibidem.
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art of word and found an likes in that what is mannerism and vivid. And finally the Roman culture
along with latin alphabet and monastery scholarship contribute to final combined all of drifts
forming the original writing of Adhelm.

EINE GLOSSE ZU DEN RÄTSELN VOM ALDHELM
VON SHERBORN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Latein erschien in Großbritannien schon mit der römischen Invasion, also nach dem Jahre
55. Jedoch erst seit dem Jahre 597, als römische Missionäre nach angelsächsischen Canterbury
kamen und eine große Aktion der Christianisierung begannen, fing diese Sprache echt populär zu
sein an. Die Geistlichen und Adligen von Großbritannien beherrschten sehr schnell Geheimnisse
der lateinischen Sprache, die gleichzeitig ein Synonym der kaiserlichen Kultur und Tradition
bedeutete. Die Angelsachsen, wie kein anderes Volk, konnten sich, ohne Verzicht auf ihre früheren
Traditionen und Vorlieben, die Kirchensprache unterstellen. Man soll unterstreichen, dass die
angelsächsische Literatur sich unter dem Einfluss von drei sehr wichtigen Inspirationsquellen
 römischen, irischen und einheimischen  gestaltete. Diese Einflüsse stammten von der keltischen
Kultur. Die Tätigkeit von Aldhelm, um die Wende des 7. zum 8. Jahrhundert, widerspiegelt ganz
gut die Stimmung der frühmittelalterlichen literarischen Kultur von Großbritannien. Seine Sammlung von hundert Rätseln stellt dem Leser einen im Frühmittelalter kaum getroffenen Universalismus vor. In den Änigmen von Bischof Sherborne findet man einen irischen Mut, der das griechisch-römische Heidentum nicht bekämpfte, sondern umgekehrt führte zur Entwicklung der fortgeschrittenen christlichen lateinischen Kultur. In den Rätseln findet man auch eine keltische Kultur, die eine Tradition von Barden pflegte, achtete auf die Wortkunst und lobte den Manierismus
und Farbenreichtum. Endlich führte auch die römische Kultur mit dem lateinischen Alphabet und
der klösterlichen Gelehrsamkeit zur endgültigen Verbindung von allen Motiven, die die eigenartige
Schriftstellerei von Aldhelm bildeten.
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W niniejszym artykule przedstawiono w ogólnym zarysie kwestiê soborów powszechnych, które obradowa³y w okresie pónego cesarstwa na terenie
Imperium Rzymskiego. Skupiono siê g³ownie na przedstawieniu przebiegu,
roli, znaczeniu oraz okolicznociach zwo³ania owych zgromadzeñ. Ponadto
doæ dok³adnie zestawiono ród³a i literaturê przedmiotu1. W opracowaniu
1

Sobory ród³a i literatura. Prowadz¹c badania z zakresu historii soborów nale¿y siêgn¹æ przede
wszystkim po literaturê w jêzyku niemieckim. Na pierwszym miejscu nale¿y siêgn¹æ po dzie³o H. Jedin,
Kleine Konziliengeschichte, Freiburg 1978. W jednym tomie autor ca³ociowo przedstawi³ sobory ekumeniczne. Pozycja ma charakter naukowy. Znacznie obszerniejsza jest nowsza od poprzedniej praca
wydana przez G. Alberigo, Geschichte der Konzilien. Vom Nicaenum bis zum Vaticanum II, Patmos
1993. Dzie³o zosta³o napisana przez wielu autorów. Z tego powodu brakuje jednomylnoci we wnioskowaniu i jakoci. Wiadomoci o zgromadzeniach, nie tylko ekumenicznych, zawiera tak¿e wielotomowe dzie³o K.J. Hefele, Konciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet, t. 19, Freiburg 18731890.
Dzie³o to przet³umaczy³ na jêzyk francuski i naukowo poprawi³ H. Leclercq. Ksi¹¿ka zosta³a wydana
jako K.J. Hefele, H. Leclercq, Histoire des conciles daprès les documents originaux, Paris 19071921.
W latach szeædziesi¹tych XX w. zaczêto wydawaæ dwie serie powiêcone tematyce soborów. Pierwsz¹
jest Geschichte der oekumenischen Konzilien, G. Dumeige, H. Bacht (red.), Mainz. Materia³ w niej
zawarty przedstawia w sposób zwiêz³y i skrótowy tylko synody ekumeniczne. Tematykê ca³ego soborowo-synodalnego ¿ycia Kocio³a zawiera druga seria. Jest ni¹ Konziliengeschichte, W. Brandmüller (red.),
Paderborn. Badaj¹c materiê dotycz¹c¹ historii soborów, nale¿y siêgn¹æ równie¿ po dwa czasopisma.
Jednym jest Annuarium Historiae Conciliorum, drugim Archivum Historiae Pontificiae. Rozwój
formalnego autorytetu soboru ekumenicznego, a wiêc i rozwój idei soborowej opracowano m.in.
w publikacji H.J. Siebena, Die Konzilsidee der Alten Kirche, Paderborn 1979. W wielu pracach omówiono strukturê Kocio³a na ekumenicznych zgromadzeniach w pierwszym stuleciu, a zw³aszcza ich stosunek do papie¿y. Tu odnotowaæ nale¿y wydan¹ w jêzyku francuskim ksi¹¿kê: W. De Vries, Orient
et Occident. Les structures ecclésiales vues dans lhistoire des sept premiers conciles oecuméniques,
Paris 1974. Na uwagê w tej kwestii zas³uguje tak¿e pozycja M. Wojtowytsch, Papstum und Konzile von
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jednak nie omówiono szczegó³owo uchwalonych tam kanonów. G³êbszej analizie zosta³y poddane tylko te sobory, które obradowa³y w okresie od IV do VI w.
Kluczowymi zgromadzeniami dla tematu s¹ zatem: sobór nicejski (325), sobór
konstantynopolitañski I (381), sobór efeski (431), sobór chalcedoñski (451)
i sobór konstantynopolitañski II (553)2.
Decyzje soborów powszechnych by³y wi¹¿¹ce dla ca³ego Kocio³a. Zadaniem uczestników by³o zdefiniowanie wniosków, a nastêpnie wydanie decyzji
o charakterze normatywnym dla wszystkich chrzecijan3.
W IVVI w., gdy cesarze wydawali ustawy maj¹ce chroniæ pañstwo
przed ró¿nego rodzaju zagro¿eniami, podobnie dzia³a³ Koció³. Analiza dokuden Anfängen bis zu Leo I (440461), Stuttgart 1981; S.O. Horn, AHC 17 (1985), s. 917 oraz
S. O. Horn, Petrou Cathedra. Der Bischof von Rom und die Synoden von Ephesus (449) und Chalcedon,
Konfessionskundliche und Kontrovertheologische Studien 45, Paderborn 1982. Historyczno-dogmatyczny
rozwój problematyki trynitarno-chrystologicznej zawiera dzie³o A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, t. 12, Freiburg 1990-91. Jedn¹ z prac godnych polecenia na temat synodów przednicejskich s¹ dzie³a J.A. Fischer, AHC 6 (1974), s. 24173; 8 (1976), s. 1539; 11 (1979), s. 26386; 13 (1981),
s. 111, 1226; 141 (1982), s. 227240; 15 (1983), s. 114; 16 (1984), s. 139. Natomiast o zgromadzeniu w Arles m.in. pisa³ K.M. Girardet, Konstantin der Große und das Reichskonzil von Arles (314).
Historisches Problem und methodologische Aspekte, w: D. Papendreou, W.A. Bienert, K. Schaferdick (red.),
Oecumenica et patristica, Stuttgart 1989, s. 151174. Celem uzyskania wiadomoci na temat Nicei,
nale¿y siêgn¹æ po pracê J. Ortiz de Urbina, Nizäa und Konstantinopel, Mainz 1964. Obraz soboru
w Konstantynopolu I daje praca A.M. Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol, Studien
zur Geschichte und Theologie des II. Ökumenischen Konzils, Forschungen zur Kirchen-und Dogmengeschichte 15, Göttingen 1965. Materia³y na temat soborów ekumenicznych, które odby³y siê od V do VII w.
zawiera praca F.X. Murphy, P. Sherwood, Constantinopole II et Constantinopole III, Histoire des conciles
oecuméniques 3, Paris 1974 oraz dzie³o P.Th. Camelot, Ephesos und Chalkedon, Mainz 1963. Soborowi
w Chalcedonie powiêcone jest trójtomowe dzie³o: A. Grillmeier, H. Bacht (red.), Das Konzil von Chalkedon.
Geschichte und Gegenwart, Würzburg 19511954. W celu poszerzenia wiadomoci na temat autorytetu
czterech pierwszych soborów nale¿y siêgn¹æ po pracê Y. Congar, Der Primat der vier ersten ökumenischen Konzilie, w: B. Botte i inni (red.), Das Konzil und die Konzile. Ein Beitrag zur Geschichte des
Konzilsleben der Kirche, Stuttgart 1962, s. 89130. Materia³y ród³owe zawieraj¹ce treæ dekretów z obrad
soborów ekumenicznych od soboru nicejskiego po sobór watykañski II, w jêzyku ³aciñskim, a czêciowo w
greckim, znajduj¹ siê w: G. Alberigo (red.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1973. Dokumenty soborowe wydano tak¿e w t³umaczeniu angielskim w: N.P. Tanner (red.), Decrees of the Ecumenical
Councils, t. 12, Londyn 1990. W jêzyku polskim dokumenty te mieszcz¹ siê w: J.M. Szymusiak,
S. G³owa (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, Poznañ 1964, 1988, 2000
oraz w: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, MT 24, Kraków 2001. Do
tej pory ukaza³ na rynku wydawniczym pierwszy tom kolekcji dokumentów soborów obejmuj¹cy okres od
325 do 787 r. Zachowane Akta soborowe i dekrety wszystkich synodów nie tylko ekumenicznych, o ile nie
istniej¹ nowe wydania krytyczne, nale¿y szukaæ w: J.D. Mansi (red.), Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, t. 153, Paris-Leipzig 17591927. Istniej¹ tak¿e wydawnictwa, które odnosz¹ siê do
staro¿ytnych synodów ekumenicznych od Efezu a¿ do Konstantynopola III. Akta staro¿ytnych synodów
mieszcz¹ siê w: E. Schwartz (red.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, t. 122, Berlin-Leipzig 19141990.
2 Wiadomosci na temat wymienionych soborów (liczba uczestników, miejsce, przewodnictwo,
okolicznosci zwo³ania, og³oszone dokumenty itd.) przedstawiono w dalszej czêci artyku³u za: Encyklopedia Kocio³a, F.L. Cross (red.), t. 2, Warszawa 2004, s. 794795; 797798; 900801.
3 M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI
wieku, Olsztyn 2010, s. 105.
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mentów pozwala zauwa¿yæ pewne podobieñstwa pomiêdzy dzia³aniami obu
orodków: pañstwowego i kocielnego. Bez w¹tpienia jednak dzia³ania Kocio³a mia³y inne pod³o¿e, maj¹ce na celu aspekty teologiczne b¹d moralne.
Biskupi na soborach powszechnych lub prowincjonalnych wystêpowali
nie tylko jako nastêpcy aposto³ów, ale jako ustanowieni przez Boga pasterze
i nauczyciele Kocio³a. Wobec tego sobór powszechny reprezentowa³ Koció³
nauczaj¹cy. Takie zgromadzenie mia³o stanowiæ najwy¿szy trybuna³ w orzecznictwie w sprawach Kocio³a4. St¹d te¿ obecnoæ biskupów na soborze by³a
konieczna, aby zgromadzenie mia³o moc i charakter powszechny. Jednak nie
by³o mo¿liwe to, aby na sobór stawili siê wszyscy uprawnieni do tego biskupi.
Nie istnia³ tak¿e ¿aden przepis, który jasno okrela³by wymagan¹ liczbê
uczestników na zgromadzeniu, aby jego uchwa³y mia³y powagê soboru powszechnego. Bez w¹tpienia ka¿dy z uprawnionych do uczestnictwa w soborze
powinien na niego byæ wezwany. Ponadto na soborze powinny byæ reprezentowane ró¿ne czêci Kocio³a. Nie powinna mieæ miejsca tak¿e sytuacja, kiedy to
uprawnionej do obradowania osobie wstêp na sobór by³by zakazany. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e w staro¿ytnoci zasad tych cile nie przestrzegano. Zdarza³o siê nawet, ¿e niektórych biskupów celowo nie zapraszano na soborowe
obrady. Na sobór efeski i chalcedoñski z braku czasu biskupi zachodni nie
mogli byæ zaproszeni na obrady, gdy¿ termin pomiêdzy wezwaniem na zgromadzenie a zwo³aniem soboru by³ za krótki. Nie tylko na tych dwóch zgromadzeniach zabrak³o uczestników z Zachodu. Podczas omiu pierwszych soborów liczba obecnych rzeczywicie na soborach biskupów zachodnich by³a niewielka. Zatem sobory staro¿ytne nie sta³y siê ekumenicznymi z powodu proporcjonalnej liczby wszystkich uczestników ze Wschodu i Zachodu. Znamiê
soboru powszechnego zapewni³ im zwi¹zek ze stolic¹ Kocio³a zachodniego
oraz aprobata postanowieñ soborowych przez papie¿a. Potwierdza to fragment
zawarty w ustêpie listu soboru sardeckiego do papie¿a Juliusza, który od pocz¹tku V stulecia jest czêsto cytowany jako kanon nicejski o koniecznoci
uczestnictwa papie¿a we wszystkich wa¿niejszych sprawach i postanowieniach
soboru5. Potwierdzenie tej zasady znajdujemy równie¿ w ród³ach staro¿ytnych. Historyk Sokrates pisa³, ¿e kocielny przepis zabrania, aby Koció³ bez
wyroku rzymskiego biskupa wydawa³ kanony6. O podobnej zasadzie wspomina tak¿e Sozomen, który pisa³, ¿e jest wiête prawo, aby za niewa¿ne uznaæ
4 Por. K. Schatz, Wprowadzenie, w: K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii
Kocio³a, t³um. J. Zakrzewski, Kraków 2001, s. 9.
5 G. Schneemann, Der Papst, das Oberhaupt der Gesammtkirche, Freiburg 1867, s. 50.
6 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 2, 17, t³um. S. J. Kazikowski, Warszawa 1986,
s. 177178.
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to, co bez decyzji rzymskiego biskupa zosta³o dokonane7. Obaj historycy
w swoich pracach, pisz¹c o zwierzchnictwie biskupa Rzymu na soborach,
przytaczali fragment listu Juliusza I z 341 r. Choæ analiza treci tego tekstu
pozwala tylko stwierdziæ, ¿e zwierzchnictwo Rzymu nad zgromadzeniem mia³o charakter trwaj¹cego kocielnego zwyczaju g³ównie w kontekcie szczególnie wa¿nych wypadków, np. z³o¿enie z urzêdu patriarchy, to mimo wszystko
istota rzeczy siê nie zmienia.
Wp³yw papie¿a na sobory, tak¿e staro¿ytne ujawnia³ siê w trojaki sposób:
przy zwo³aniu, podczas prowadzenia obrad oraz przy potwierdzaniu uchwa³
soborowych. W tym kontekcie dziwny mo¿e wydawaæ siê fakt, ¿e pierwsze
osiem soborów ekumenicznych przynajmniej czêciowo zosta³o zwo³anych,
kierowanych i zatwierdzonych przez cesarzy. Powodem takiego stanu nie by³a
jednak walka pomiêdzy papie¿em a cesarzem o wp³ywy na pierwszych soborach. Chrzecijañski cesarz nie sprawowa³ absolutnej w³adzy nad Kocio³em,
ale chroni³ go, chocia¿by dlatego, ¿e w jednoci Kocio³a upatrywa³ dobro
pañstwa8. Nie ma dowodów na to, ¿e cesarze zwo³uj¹c sobór dzia³ali wbrew
woli papie¿a i na jego szkodê.
Za pierwszy sobór ekumeniczny uwa¿a siê sobór nicejski I (325)9. Po raz
pierwszy sobór powszechny zosta³ zwo³any przez cesarza Konstantyna
20 maja 325 r., po kilku miesi¹cach od zdobycia przez niego prowincji na
Wschodzie. Sobór zosta³ zwo³any przez Sylwestra I na probê Konstantyna.
Na miejsce zgromadzenia wybrano po³o¿on¹ po azjatyckiej stronie kontynentu
oko³o 80 kilometrów na wschód od Konstantynopola Niceê. Brakuje rozstrzygaj¹cych dowodów, a¿eby dok³adnie okreliæ czas trwania soboru. Nie wiadomo czy zgromadzenie trwa³o jeden czy dwa miesi¹ce10.
Sobór w Nicei nazwano soborem 318 Ojców. Jednak w rzeczywistoci
liczba jego uczestników waha³a siê w granicach 20011. Trudnoci przysparza
7
8
9

Sozomen, Historia Kocio³a, 3, 10, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 167169.
K. Schatz, Sobory, s. 18; M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo, s. 109.
Bibliografia: W. Brigth, Notes on the Canons of the First Four General Councils, Oxford
1892, s. 189; P. Batiffol, Les Sources de lhistoire du concile de Nicée, EO 24 (1925), s. 385402;
26 (1927), s. 5, 17; F. Haase, Die koptischen Quellen zum Konzil von Nicäa, New York 1967;
C. Luibhéid, The Council of Nicaea, Galway 1982; M. Aubineau, Les 318 Serviteurs dAbraham
(Gen. XIV, 14) et le nombre des Pères au Concile de Nicée (325), RHE 61 (1966), s. 543; por.
H. Chadwick, Les 318 Pères de Nicée, RHE 61 (1966), s. 80811; R. Lorenz, Das Problem der
Nachsynode von Nicäa (327), ZKG 90 (1979), s. 2240; C. Luibhéid, The Alleged Second Session of the
Council of Nicaee, JEH 34 (1983), s. 16574.
10 Przyjmuje siê, ¿e obrady zakoñczono po dwóch miesi¹cach. Wród wspó³czesnych badaczy
(m.in. E. Schwartz) pojawi³a siê teoria, ¿e sobór w Nicei obradowa³ w dwóch sesjach. Tak wiêc ich
zdaniem koñcowa sesja odby³a siê w 327 r. G³ównym jego osi¹gniêciem by³o zdefiniowanie wspó³istotnoci Syna z Ojcem.
11 K. Schatz, Sobory, s. 26.
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podanie dok³adnej liczby uczestników soboru w Nicei, gdy¿ na licie brakuje
wielu podpisów. Przyjmuje siê, ¿e by³o ich 318. Tak¹ liczbê podaje Atanazy
w jednym z póniejszych pism12. Nie wydaje siê ona jednak prawdziwa. Uwa¿a siê, ¿e jest to bardziej liczba symboliczna nawi¹zuj¹ca do liczby s³ug Abrahama (Rdz 14,14). Przyjmuje siê za bardziej prawdopodobne, ¿e w obradach
uczestniczy³o od 220 do 250 uczestników. Na owo zgromadzenie przybyli
prawie wy³¹cznie przedstawiciele ze Wschodu. Zachodni¹ czêæ cesarstwa reprezentowa³ Hozjusz z Kordoby, dwaj prezbiterzy z ramienia biskupa Rzymu,
biskup Cecylian z Kartaginy oraz trzej mniej wa¿ni biskupi13.
Niestety, po pierwszym soborze ekumenicznym nie zachowa³ siê protokó³
obrad. Wiêkszoæ akt z obrad tego soboru zaginê³a. Za autentyczne dokumenty, które siê zachowa³y uwa¿a siê nicejskie wyznanie wiary, list synodalny oraz
zbiór 20 kanonów14. Brakuje nie tylko podstawowych informacji odnonie do
porz¹dku obrad, ale i przewodnictwa. Na temat przebiegu soboru wiemy niewiele. Szcz¹tkowe informacje na ten temat pochodz¹ z notatek autorstwa jego
uczestników. Sobór w Nicei wspomnia³ Atanazy15 oraz Euzebiusz16, a wiek
póniej historyk Sokrates17. Wobec braku tych akt soborowych istnieje w¹tpliwoæ, co do ich istnienia. Wyt³umaczeniem braku dokumentów mo¿e byæ zwyczaj przyjêty przez pierwsze sobory od zgromadzeñ pañstwowych. Na takich
zgromadzeniach pañstwowych sporz¹dzano protoko³y tylko z posiedzeñ o charakterze s¹dowym. Tak wiêc byæ mo¿e protoko³y na soborach by³y sporz¹dzane tylko w przypadku, kiedy to przybiera³y one charakter trybuna³u, aby potêpiæ np. heretyków. Nie spisywano protoko³ów na soborach, na których zapada³y bardzo istotne i wa¿ne dla Kocio³a i wiary orzeczenia18. Domniemywanie,
¿e zgromadzeniu w Nicei przewodniczy³ sam Konstantyn wydaje siê s³uszne,
jeli wemie siê pod uwagê fakt, ¿e cesarz traktowa³ i rozumia³ sobór jako swe
consilium. Niemniej jednak istniej¹ dowody, pozwalaj¹ce przyj¹æ, ¿e na czele
soboru sta³ biskup Hozjusz z Kordoby. Potwierdzaj¹ to listy, na których biskup
Hozjusz wymieniamy jest na pierwszym miejscu przed wys³annikami biskupa
rzymskiego. Prawdopodobnie Hozjusz przewodniczy³ soborowi jako przedsta12
13

Athanasius, Epistula ad Afros, A. von Stockhausen (red.), BerlinNew York 2002.
Sobór Nicejski I (325), Wprowadzenie, w: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. 1, MT 24, Kraków 2001, s. 22.
14 K. Schatz, Sobory, s. 26.
15 Athanasius, De decretis Nicaenae Synodi, 37, 2, w: PG 25, 428.
16 Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna, 3, 67, 17; 4, 47, t³um. T. Wnêtrzak, MT 44,
Kraków 2007, s. 171173, 177178, 234.
17 Sokrates Scholastyk, Historia, 1, 8, s. 7686.
18 E. Chrysos, Konzilsakten und Konzilsprotokolle vom 4. bis 7, Jahrhundert, AHC 15 (1983),
s. 3040; K. Schatz, Sobory, s. 28.
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wiciel Konstantyna. Niektórzy s¹dz¹, ¿e soborowi móg³ przewodniczyæ tak¿e
Eustacjusz, biskup Antiochii19.
Sobór powszechny w Nicei ze wzglêdu na swoj¹ strukturê, sposób postêpowania oraz wiadomoæ w³asnego autorytetu by³ novum i nie móg³ powo³aæ
siê na ¿adne precedensy. Sam Konstantym pojmowa³ ów sobór jako cesarskie
consilium20. Na zorganizowanym przez cesarza zgromadzeniu reprezentuj¹cy
Koció³ biskupi pe³nili funkcjê niejako ekspertów. Jednak ostateczn¹ decyzjê
podejmowa³ oczywicie cesarz. Potwierdza to m.in. wybór miejsca, gdzie odby³o siê zgromadzenie. Do tej pory synody odbywa³y siê w wielkich miastach,
bêd¹cych centralnymi orodkami ¿ycia Kocio³a, takimi jak: Efez, Antiochia,
Aleksandria, Kartagina, Arles i Rzym. Nicea nie spe³nia³a tych kryteriów, gdy¿
nie by³a ani wielkim miastem, ani z kocielnego punktu widzenia nie by³a
¿adnym centrum ¿ycia Kocio³a21. W Nicei znajdowa³ siê jednak letni pa³ac
cesarski, w którego auli prawdopodobnie odby³ siê ów sobór. Pomimo to dla
przedstawicieli Kocio³a by³ to nadal sobór biskupi. Przypuszcza siê, ¿e
w podwójnej strukturze tego soboru mo¿e tkwiæ pocz¹tek przysz³ych konfliktów22.
Sobór mia³ zaj¹æ siê trudn¹ spraw¹ arian. Historycy uwa¿aj¹, ¿e na krótko
przed soborem w Nicei odby³ siê synod w Antiochii, który pod przewodnictwem Hozjusza z Kordoby potêpi³ arianizm i jego sympatyków oraz zwolenników. Potêpienia nie unikn¹³ tak¿e Euzebiusz z Cezarei. Bez w¹tpienia jednak
cesarza nie interesowa³o wydawanie wyroków teologicznych. Konstantyn
d¹¿y³ do utrzymania jednoci w cesarstwie. Sobór natychmiast odrzuci³ ariañskie wyznanie wiary przedstawione przez Euzebiusza z Nikomedii. G³ównym
rzecznikiem ortodoksji w walce z arianizmem by³ Atanazy. Na soborze podjêto
równie¿ decyzje w kwestii schizmy melicjañskiej w Egipcie oraz w sporze
o datê Wielkanocy23.
Podzia³ polityczny pañstwa po mierci Konstantyna sprzyja³ równie¿
wzajemnej izolacji w sprawach religijnych pomiêdzy Wschodem a Zachodem.
Taka sytuacja rodzi³a tak¿e wzajemn¹ izolacjê obu czêci Imperium. Cesarze
Konstancjusz i Konstans za namow¹ Juliana, biskupa Rzymu, zdecydowali siê
zwo³aæ powszechny sobór, na którym reprezentowany by³by Wschód i Za19
20
21
22

Sobór Nicejski I (325), Wprowadzenie, s. 22.
K. Schatz, Sobory, s. 26.
Ibidem.
K.M. Girardet, Kaisergericht und Bischofsgericht, Bonn 1975; W. Gessel, Nicea 325. Die
Doppelstruktur eines Reichskonzils, w: Synodale Strukturen der Kirche, Donauwörth 1977, s. 6177;
K. Schatz, Sobory, s. 26.
23 Ibidem, s. 2832.
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chód. Uczestnicy tego zgromadzenia zebrali siê na granicy obu imperiów
w miejscowoci Sardyki (Sofia) w 342 lub 343 r. Na obrady przyby³o oko³o
90 biskupów z Zachodu na czele z biskupem Hozjuszem z Kordoby oraz
niemal¿e tyle¿ samo delegatów ze Wschodu. Niestety, sobór nie powiód³ siê,
gdy¿ rozpad³ siê na pocz¹tku obrad. G³ównym powodem przerwania wspólnego zebrania by³y ¿¹dania biskupów ze Wschodu, którzy oczekiwali wykluczenia z obrad Atanazego oraz innych odwo³anych z urzêdu biskupów. Ostatecznie reprezentanci Wschodu opucili Sardyki pod pretekstem powrotu do domu,
aby razem ze swoimi wspólnotami wiêtowaæ zwyciêstwo swojego cesarza nad
Persami24. Gdyby biskupi Wschodu zostali na obradach, ów sobór przeszed³by
do historii jako zgromadzenie, gdzie Wschód i Zachód reprezentowany by³
przez równ¹ liczbê uczestników. Po wyjedzie delegatów ze Wschodu zgromadzenie pozosta³o czysto zachodnie i jako takie og³osi³o wiele orzeczeñ. Postanowieniem soboru m.in. wyznaczono Rzym jako instancjê rewizyjn¹ przy procedurze odwo³ywania z urzêdu biskupów przez synody.
Kolejn¹ próbê odbudowania jednoci dogmatycznej w Kociele podj¹³
w 359 r. cesarz Konstancjusz. Zwo³ano podwójny synod ekumeniczny w Seleucji i Rimini. Oko³o 150 biskupów ze wschodniej po³owy cesarstwa obradowa³o w Seleucji. Ponad 400 biskupów z zachodniej czêci cesarstwa przyby³o
na obrady w Rimini. By³ to najliczniejszy synod, który kiedykolwiek obradowa³ w staro¿ytnoci.
Objêcie tronu przez Teodozjusza przynios³o jednoæ wierze. Cesarz
w 380 r. og³osi³, ¿e na terenie ca³ego Imperium ma obowi¹zywaæ wiara, któr¹
Rzymianom przekaza³ Piotr Aposto³25. Ta deklaracja Teodozjusza potwierdzi³a, ¿e z chwil¹ objêcia przez niego tronu, pañstwo w obydwu czêciach Imperium popiera³o nicejskie wyznanie wiary. Liczne sobory, które w latach od
379 do 382 zwo³ano do Akwilei, Antiochii, Konstantynopola i Rzymu jednoczenie popiera³y ustalenia z Nicei, co pozwoli³o m.in. odbudowaæ communio
w Kociele26.
Drugi sobór ekumeniczny zwo³a³ Teodozjusz I do Konstantynopola
(381)27. Dok³adniej, zwo³a³ go Damazy I z woli cesarza. Teodozjusz chcia³
przywróciæ jednoæ w Kociele wschodnim po d³ugotrwa³ym sporze ariañskim.
Sobór konstantynopolitañski I zajmowa³ siê g³ównie problematyk¹ kryzysu
trynitarnego i recepcj¹ soboru nicejskiego. Soborowi przewodniczy³ Meletios,
24
25
26
27

Ibidem, s. 33-34.
C. J. 1, 1. Zob. tak¿e M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 464.
K. Schatz, Sobory, s. 39.
Bibliografia: W. Brigth, Notes on the Canons, s. 90128; N.Q. King, The 150 Holy Fathers
of the Council of Constantinople 381 A. D., Studia Patristica 1 (1957), s. 63541.
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biskup Antiochii, który zmar³ w czasie jego trwania. Uczestniczy³o w nim 150
biskupów ortodoksyjnych i 36 biskupów pneumatomachów, którzy póniej
wycofali siê z obrad. Na soborze zabrak³o nie tylko biskupów z Zachodu, ale
tak¿e legatów papieskich. Jednak¿e osi¹gniêcia tego zgromadzenia by³y na tyle
du¿e, ¿e z czasem zosta³ uznany za drogi sobór powszechny zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Zgromadzenie to oprócz wczeniej wspomnianego problemu zosta³o równie¿ zdominowane rywalizacj¹, jaka zrodzi³a siê pomiêdzy frontem rzymskoaleksandryjskim a frontem wschodnio-konstantynopolitañskim o trwaj¹c¹ od
361 r. schizmê antiocheñsk¹28. Synod zosta³ zwo³any przez Teodozjusza, który
chcia³ podczas tego zgromadzenia zakoñczyæ spory wewn¹trz Kocio³a
i umocniæ jednoæ wiary.
Chciano, aby podobnie jak w Seleucji i Rimini synod odby³ siê równolegle na Wschodzie i Zachodzie Imperium. Jednak¿e, przynajmniej na pocz¹tku
soboru, na zgromadzeniu zabrak³o przedstawicieli Zachodu i Egiptu. Na sobór
przyby³o 150 ojców z obszaru antiocheñskiego i terenu Azji Mniejszej. Mniej
wiêcej w takim sk³adzie podpisano wiêkszoæ wa¿nych decyzji. Sobór tym
razem nie obradowa³ w pa³acu cesarskim, lecz w bazylikach. Przy uroczystym
otwarciu by³ obecny cesarz. Teodozjusz w przeciwieñstwie do swojego poprzednika nie ingerowa³ w sprawy soborowe tak mocno, jak Konstantyn
w Nicei. Bez w¹tpienia taki sk³ad uczestników soboru ju¿ sugerowa³ niechêæ
wobec dominacji rzymsko-aleksandryjskiej29. Na zgromadzeniu postanowiono, ¿e biskupi nie powinni ingerowaæ w sprawy, które nie dotyczy³y ich diecezji oraz ustalono piêæ prowincji kocielnych zgodnych z granicami diecezji
cesarskich. By³y to: Egipt, Tracja (dzisiejsza wschodnia Bu³garia), Azja (Antolia Zachodnia) i Pont (pó³nocna i wschodnia Antolia)30. Podzia³ ten nie przyniós³ owym nowym prowincjom ¿adnych okrelonych i powa¿nych kompetencji. Diecezje nie sta³y siê tak¿e wa¿nymi centralnymi orodkami ¿ycia Kocio³a. Na zgromadzeniu podjêto decyzjê o pierwszeñstwie biskupa Rzymu nad
biskupem Konstantynopola. To da³o pocz¹tek randze Rzymowi w ¿yciu Ko28 Schizma antiocheñska by³a t³em dla soboru w Konstantynopolu (381) w Antiochii. Od ponad
dwudziestu lat mia³ miejsce konflikt pomiêdzy Paulinem popieranym przez Zachód i Aleksandriê
a Melecjuszem uznawanym przez pozosta³y Wschód. Obaj biskupi byli Nicejczykami, pomimo to dosz³o
do schizmy. Powodem konfliktu nie by³y jednak, jak mog³o by siê wydawaæ, ró¿nice teologiczne czy
dogmatyczne. Znacz¹c¹ rolê w roz³amie odegra³a zwyk³a nieufnoæ. Paulina podejrzewano o sabelianizm, za Melecjusz nie móg³ oczyciæ siê z podejrzeñ o sprzyjanie arianom. Podczas zgromadzenia
niestety nie uda³o siê rozwi¹zaæ tego problemu. Schizma antiocheñska trwa³a a¿ do 415 r. K. Schatz,
Sobory, s. 4041.
29 Ibidem, s. 40.
30 Ibidem, s. 41.
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cio³a. Pierwszeñstwo stolicy Imperium za³ama³o dawny porz¹dek opieraj¹cy
siê na trzech g³owach Kocio³a31 i da³o pocz¹tek konfliktowi Konstantynopola z Aleksandri¹, a tak¿e z Rzymem. Konflikt ten w ostrej postaci uwidoczni³
siê na zgromadzeniu w Chalcedonie. Sobór mianowa³ biskupem Konstantynopola Nektariusza oraz Flawiusza biskupem Antiochii. Jednak sobór konstantynopolitañski I przeszed³ do historii dziêki swojemu wyznaniu wiary. Zgromadzenie
przyjê³o za podstawê credo nicejskie. Na zgromadzeniu zatwierdzono przyjêt¹
w Nicei doktrynê chrystologiczn¹, potwierdzono cz³owieczeñstwo Chrystusa,
a tak¿e potêpiono apolinaryzm32. To nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary jest powszechnym dobrem wszystkich wyznañ chrzecijañskich.
W porównaniu do nicejskiego wyznania wiary ró¿ni siê tym, ¿e zawiera rozszerzone wyznanie wiary w Ducha wiêtego i Jego zbawcze dzia³anie. Tak
wiêc na synodzie ustalono symbol nicejsko-konstantynopolitañski i potwierdzono bóstwo Ducha wiêtego. Credo to jako dzie³o soboru z roku 381 przyjêto w Chalcedonie, choæ fakt ten nie jest wspomniany w ¿adnym z ówczesnych
róde³, które by potwierdza³o jego pochodzenie. Dzi  na ogó³  uwa¿a siê, ¿e
jest ono autentyczne33.
Postanowienia soboru konstantynopolitañskiego I (381) w czasach
przedchalcedoñskich nawet we wschodniej czêci Imperium by³y znane tylko
niektórym. Powodem sporadycznego siêgania po zarz¹dzenia z tego soboru
by³ m.in. sprzeciw zwolenników monopolistycznej pozycji soboru nicejskiego. Dopiero na zgromadzeniu w Chalcedonie urzêdnicy cesarscy narzucili
ojcom soborowym formalne uznanie soboru konstantynopolitañskiego, co
w efekcie nada³o mu ekumenicznego charakteru34. Wschód stosunkowo
szybko uzna³ formalnie sobór z 381 r. za ekumeniczny35. Jednak Zachód za
jako taki zaakceptowa³ go dopiero na pocz¹tku VI w., kiedy to w 519 r.
Koció³ zachodni zawar³ pokój z Konstantynopolem. To posuniêcie nale¿y
odczytywaæ jako ustêpstwo i przyjazny gest Zachodu wobec tamtejszego
Kocio³a36.
31
32
33

K. Schatz, Sobory, s. 41.
Ibidem, s. 4243.
Por. A.M. Ritter, Das Konzil, s. 18291. Zob. tak¿e. R. Staats, Die römische Tradition im
Symbol vom 381 (C) und seine Entstehung auf der Synode von Antiochien (379), VigCh 44 (1990),
s. 20921; L. Abramowski, Was hat das Nicaeno-Constantinopolitanum (C) mit dem Konzil von Konstantinopel 381 zu tun?, ThPh 67 (1992), s. 481513; A.M. Ritter, Noch einmal: Was hat das NicaenoConstantinopolitanum (C) mit dem Konzil von Konstantinopel 381 zu tun?, ThPh 68 (1993), s. 55360;
V. Drecoll, Wie nizänisch ist das Nicaeno-Constantinopolitanum?, ZGK 107 (1996), s. 118; K. Schatz,
Sobory, s. 4243.
34 ACO 2, 1, 1, s. 195 i ni¿ej; 1, 2, s. 79 i ni¿ej, 93 i ni¿ej.
35 ACO 2, 1, 3, s. 96.
36 PL 59, 170.
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Inicjatywê zwo³ania soboru podj¹³ równie¿ Teodozjusz II. Celestyn I
zwo³a³ w 431 r. do Efezu trzeci sobór powszechny z woli tego w³adcy37.
Cesarz mia³ nadziejê, ¿e zgromadzenie rozwi¹¿e spory, które by³y wynikiem
pogl¹dów Nestoriusza. Biskup zosta³ ostatecznie potêpiony i z³o¿ony z urzêdu.
Na miejsce obrad wybrano Efez. Na pierwsze zgromadzenie, które odby³o siê w 431 r. nie zaproszono jednak wszystkich biskupów. Na sobór przybyli
w ogromnej wiêkszoci metropolici ze Wschodu. Z zachodniej czêci Imperium zaproszono oprócz przedstawicieli Rzymu tak¿e przedstawicieli Kartaginy. W Efezie obrady rozpoczê³o oko³o 160 biskupów reprezentuj¹cych przede
wszystkim obszar egipski, azjatycki oraz palestyñski. Do miasta przybyli tak¿e
mnisi egipscy. Prowadz¹c demonstracje na ulicach miasta, wzniecali niepokoje
wród ludnoci. Pierwszy sobór w Efezie przeszed³ do historii jako zgromadzenie, na którym dosz³o do podzia³ów. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, podczas soboru dosz³o do konfliktu pomiêdzy Cyrylem w pe³ni popieranym przez Rzym
a Nestoriuszem maj¹cym ochronê cesarza38. Ostatecznie z woli cesarza urzêdnik cesarski odwo³a³ z urzêdu zarówno Nestoriusza, jak i Cyryla i rozwi¹za³
sobór. Pierwszy sobór w Efezie nie wyda³ ¿adnego postanowienia, lecz jego
bezporednim skutkiem by³ rozpad communio pomiêdzy dwoma ogromnymi
patriarchatami  Antiochi¹ i Aleksandri¹39.
Drugi sobór efeski zwo³a³ w 449 r. równie¿ Teodozjusz II. Jego przewodnictwo powierzy³ Dioskurowi, który by³ nastêpc¹ Cyryla w Aleksandrii. Na
obrady przyby³o oko³o 150 biskupów reprezentuj¹cych g³ównie Egipt, Palestynê i Azjê. Na zgromadzeniu obecni byli równie¿ przedstawiciele Rzymu. Soborowi towarzyszy³a podobnie jak przed osiemnastu laty atmosfera zastraszenia.
Tym razem równie¿ do Efezu przybyli egipscy i syryjscy mnisi, aby wzmagaæ
napiêcie i wzniecaæ niepokoje wród ludu. Dioskur, chc¹c osi¹gn¹æ zamierzone
cele, u¿y³ przemocy i terroru. Poleci³ otworzyæ drzwi kocio³a i nie protestowa³,
kiedy do rodka wtargnêli mnisi, ¿o³nierze i wrzeszcz¹cy t³um, aby przemoc¹
powaliæ sprzeciwiaj¹c¹ siê mniejszoæ. To zgromadzenie zapewni³o sobie niemiertelnoæ w historii dziêki nazwie, jak¹ otrzyma³ od papie¿a Leona, który
nazwa³ go synodem zbójeckim, poniewa¿ dowiedzia³ siê, ¿e by³ on latrocinium
zamiast iudicium40. W konsekwencji Rzym ostro potêpi³ efeskie orzeczenia.
36

Bibliografia: A. dAlès, Le Dogme dÉphèse, Paris 1931; P.T. Camelot, Éphèse, s. 1375
i 191209, 257; L.I. Scipioni, Nestorio e il concilio di Efeso, Studia Patristica Mediolanesia 1, Milano
1974, s. 20198; Cz. Mazur, Problematyka Soboru Efeskiego w publikacjach polskich, w: Maryja
w tajemnicy Chrystusa, Niepokalanów 1997, s. 198203; M. Starowieyski, Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza  problem róde³, Meander 50 (1995), s. 2335; M. Starowieyski, Sobory Kocio³a niepodzielonego. Czêæ 1. Dzieje, Tarnów 1994, s. 4662.
37 ACO 1, 3; 6165.
38 K. Schatz, Sobory, s. 51.
39 Ibidem, s. 54.
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Na soborze uchwalono tak¿e osiem kanonów. Pierwsze siedem dotyczy³o
aktualnych spraw doktrynalnych. Za ósmy dotyczy³ sporu o jurysdykcjê nad
Cyprem. Tak wiêc sobór odrzuci³ nestorianizm. Oficjalnie za ustali³ Bo¿e
macierzyñstwo Maryi.
Idea zwo³ania kolejnego soboru ekumenicznego pojawi³a siê z chwil¹
objêcia tronu przez cesarza Marcjana. Czwarty wielki sobór zwo³a³ Leon Wielki z woli cesarza. ¯yczeniem papie¿a Leona by³o, a¿eby tym razem sobór
obradowa³ na terenie Italii, a nie na Wschodzie. Przeszkod¹ w realizacji tego
zamierzenia by³a m.in. panuj¹ca sytuacja polityczna. Napaæ Hunów na Galiê
oraz panowanie Wandalów w Afryce Pó³nocnej pokrzy¿owa³y te plany41.
W tej sytuacji zwo³anie soboru na Zachodzie by³o niemo¿liwe.
Zatem Marcjan zwo³a³ sobór do Chalcedonu (451) w Azji Mniejszej
w pobli¿u Bizancjum42. W pierwszej sesji zgromadzenia (8 padziernika 451)
uczestniczy³o blisko 600 wschodnich biskupów i dwóch legatów papieskich.
Chocia¿ sobór obfitowa³ w dramatyczne momenty, do historii przeszed³ jako
najliczniejszy synod ekumeniczny staro¿ytnego Kocio³a. Celem soboru mia³o
byæ m.in. rozprawienie siê z herezj¹ eutychian. Sobór potêpi³ i zdj¹³ z urzêdu
Dioskura i Eutychesa, za Flawiusza zrehabilitowa³. Na zgromadzeniu przyjêto
formu³ê wiary, która przesz³a do historii jako chalcedoñskie wyznanie wiary
oraz kilka innych wa¿nych dokumentów. Ponadto oprócz definicji chrystologicznej sobór w Chalcedonie wyda³ 28 kanonów prawnych. Wiêkszoæ z nich
podejmowa³a kwestie wzajemnych wiêzi duchownych. Koció³ zachodni zaakceptowa³ niemal wszystkie decyzje dogmatyczne podjête na tym soborze. Wyj¹tek stanowi³ kanon 28, który zosta³ odrzucony, gdy¿ godzi³ w interesy Rzymu43. Zachód sprzeciwi³ siê przyznaniu Konstantynopolowi i jego patriarsze
wy³¹cznego prawa wywiêcania metropolitów Pontu, Azji oraz Tracji. Powodem sprzeciwu Rzymu by³a rzekoma chêæ ochrony interesów dawniejszych
wschodnich patriarchatów. Tak wiêc na tym soborze potwierdzono dwie natury
w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Choæ z punktu widzenia kocielno-politycznego zgromadzenie w Chalcedonie da³o przewagê Konstantynopola nad Aleksandri¹, to jednak, przywo³uj¹c trzeci kanon soboru konstantynopolitañskiego,
zgromadzenie przyzna³o pierwszeñstwo biskupa Rzymu nad biskupem Konstantynopola. Ojcowie soborowi, wydaj¹c takie orzeczenie kierowali siê zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w cesarstwie, zgodnie z któr¹ Rzym jako pierwsze miasto
Imperium zajmowa³o równie¿ pierwsze miejsce w Kociele, za Konstantyno41
42

Ibidem, s. 55.
Bibliografia: R.V. Sellers, The Council of Chalcedon, London 1953; P.T. Camelot, Éphèse,
s. 79182 i 20935; S.O. Horn, Petrou, s. 143250.
43 Sobór Chalcedoñski (451), Wprowadzenie, s. 193; K. Schatz, Sobory, s. 60.
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pol, bêd¹c nowym Rzymem, zajmowa³ drugie miejsce w cesarstwie, a tym
samym jako drugi powinien byæ traktowany w Kociele44. Paradoksalnie jednak konsekwentne przestrzeganie tej zasady mog³o staæ siê zagro¿eniem dla
prymatu stolicy staro¿ytnego wiata, gdy¿ Konstantynopol, bior¹c pod uwagê
tylko pierwszeñstwo polityczne miasta, sta³ siê faktycznie pierwszym miastem
w Cesarstwie, a pierwszeñstwo w Kociele mog³o byæ ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
Ostatecznie sobór w Chalcedonie ustanowi³ Pentarchiê piêciu patriarchatów:
Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima45. Ponadto dziêki
recepcji tego soboru osi¹gniêto nowy stopieñ rozwoju idei soborowej. Uznano,
¿e cztery dot¹d obowi¹zuj¹ce ekumeniczne sobory nale¿y uznaæ za równorzêdne i wzajemnie ze sob¹ zgodne46. Sobory uznane za ekumeniczne jasno oddzielono od synodów mniejszej rangi. Sta³y siê mocnym punktem odniesienia
dla teologii, gdy¿ ustalono na nich podstawy prawdziwej wiary. Inicjatywa
próby formalnego spisania obowi¹zuj¹cej pisemnej tradycji, do której zaliczono ksiêgi Starego i Nowego Testamentu, soborów ekumenicznych oraz uznanych ojców pojawi³a siê w rzymskim Kociele na pocz¹tku VI w. Wszystko to
zosta³o spisane na jednej licie. Ponadto papie¿ Hormizdas umieci³ na licie
pomiêdzy Nice¹ a Efezem nieuznawany do tej pory sobór, który obradowa³
w Konstantynopolu. Taka decyzja przynios³a taki skutek, ¿e inne odbyte dot¹d
zgromadzenia mog³y pozostaæ w cieniu i pe³niæ drugorzêdn¹ rolê47. Tym samym umniejszono tak¿e rangê synodów partykularnych, które wy³¹czono
z listy. Wiek VI przyniós³ tak¿e porównanie czterech wiêtych synodów
z czterema Ewangeliami48. Takiego sformu³owania u¿y³ w 516 r. opat Teodor
w Jerozolimie, który pozosta³ wierny soborowi chalcedoñskiemu49. Porównania tego u¿y³ tak¿e cesarz Justynian w 545 r. w noweli 13250. Tak wiêc porównanie to mia³o wp³yw na sobory, które odbywa³y siê w przysz³oci. Miar¹
czterech pierwszych soborów oceniano póniejsze zgromadzenia. Uznawano je
za wa¿ne i wi¹¿¹ce, gdy¿ by³y zgodne z pierwszymi czterema, a co za tym
idzie, nie by³y z nimi sprzeczne. Ponadto ponumerowanie soborów mia³o znaczenie dla kolejnych zgromadzeñ, gdy¿ wi¹za³o je z wczeniejszymi soborami51. To m.in. ukszta³towa³o wiadomoæ, ¿e cztery dot¹d uznane sobory ekumeniczne stanowi³y najwiêkszy i nieomylny autorytet prawdziwej wiary. De44
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V. Peri, Ce un concilio ecumenico ottavo?, AHC 8 (1976), s. 5379.

Sobory powszechne w epoce późnego cesarstwa (IV–VI w.)

303

Studia Warmińskie 48 (2011)

cyzj¹ soboru anulowano decyzje synodu zbójeckiego, który obradowa³
w 449 r. w Efezie. Niestety, nie umiano jeszcze jednoznacznie okreliæ, kiedy
zgromadzenie nale¿y uznaæ za ekumeniczne oraz jak odró¿niæ prawdziwe od fa³szywych, gdy¿ w wiadomoci zarówno na Wschodzie, jak i na
Zachodzie zosta³ umocniony autorytet odbytych do tej pory czterech soborów52. Jednak¿e nie istnia³o ¿adne pewne kryterium, które by pozwoli³o
w przysz³oci jednoznacznie stwierdziæ, czy sobór nale¿y uznaæ za prawdziwy, czy te¿ nie53.
Rozpad chrzecijañskiego wiata na dwa staj¹ce siê coraz bardziej sobie
obce krêgi kulturowe powoli stawa³ siê faktem. Ju¿ wczeniej Zachód po wêdrówce ludów w VVI w. nie nale¿a³ do Cesarstwa Rzymskiego oraz do
Kocio³a cesarskiego, gdy¿ na ruinach dawnego rzymskiego Imperium zaczê³y
tworzyæ siê samodzielne królestwa germañskie, a co za tym idzie rodzi³ siê
nowy typ zgromadzenia54. Justynian (527565) chcia³ przywróciæ jednoæ cesarstwa, która mia³a zostaæ osi¹gniêta tak¿e pod wzglêdem religijnym. Cesarz
próbowa³ ustabilizowaæ Imperium nie tylko na Wschodzie, ale d¹¿y³ tak¿e do
odwrócenia skutków wêdrówki ludów z V w. na Zachodzie. Cesarz ponownie zdoby³ Afrykê Pó³nocn¹, unicestwi³ królestwo Wandalów, ponownie zdoby³ Italiê i po³udnie Hiszpanii55. Zgodnie z ide¹ cesarza papie¿, bêd¹c g³ow¹
Kocio³a i najwiêkszym biskupem cesarstwa, powinien byæ podporz¹dkowany
cesarzowi. W takich okolicznociach pi¹ty sobór powszechny zwo³a³ Wigiliusz
na polecenie Justyniana w 553 r. do Konstantynopola56. Bez w¹tpienia sobór
ten nie by³ praktycznie wybrany przez cesarza, gdy¿ opozycja nie istnia³a. Na
obrady przyby³o 166 ojców. Temu soborowi nie przypisuje siê tej samej wartoci, co pierwszym czterem soborom. Rozstrzygano na nim g³ównie problemy
personalne57. Na zgromadzeniu miano rozstrzygn¹æ m.in. d³ugotrwa³y spór
wokó³ trzech rozdzia³ów, spór toczy³ siê wokó³ Teodora z Mopsuestii, Teodo52
53
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K. Schatz, Sobory, s. 66.
Ibidem.
By³ to synod królewski. Mia³ on wiêkszy autorytet i rangê ni¿ synod prowincjonalny, jednak
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reta z Cyru oraz Ibasa z Edessy58. Przed soborem zastanawiano siê czy maj¹
zostaæ potêpieni, gdy¿ s¹ przesyceni nestorianizmem, czy zgodnie z lini¹ pi¹tego soboru ekumenicznego nale¿y zaaprobowaæ ich pogl¹dy. Justynian by³
przeciwny tolerancji wobec Teodoreta i Ibasa. Przeciw trzem rozdzia³om wyda³ dwa dekrety59. Oba dekrety spotka³y siê ze sprzeciwem na Zachodzie. Tak
wiêc Justynian postanowi³ zwo³aæ sobór, aby rozstrzygn¹æ ca³¹ sprawê. Zgromadzenie rozpoczê³o obrady 5 maja 553 r. pod przewodnictwem Eutychiusza,
patriarchy Konstantynopola. Ostatecznie zebrani biskupi potêpili trzy rozdzia³y, a ich autorów ob³o¿ono anatem¹. Wiêkszoæ z nich stanowili biskupi ze
Wschodu. Na soborze przyjêto 14 anatem. Teodora z Mopsuestii dotyczy³o a¿
12 z nich, 13 zwi¹zana by³a z Teodoretem z Cyru, a 14 z Ibas¹. Choæ sobór
zosta³ zaakceptowany przez papie¿a, nie zosta³ od razu uznany za ekumeniczny na Zachodzie. Sobór ten wyró¿nia sporód innych to, ¿e nie uchwalono na
nim ¿adnych kanonów. Zgromadzenie to nie zdefiniowa³o ¿adnego znacz¹cego
fundamentu wiary.
W krótkim podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e owe zgromadzenia duchownych, same przez siê, nie mia³y si³y prawodawczej ani mocy s¹dowej
poza granicami diecezji uczestnicz¹cych w soborach biskupów. Mia³y jednak
znacz¹cy wyraz wiadomoci kocielnej oraz wielki wp³yw i daleko siêgaj¹c¹
skutecznoæ. Dziêki ich wewnêtrznej wartoci i wysokim przymiotom osobistym
tych, którzy je powo³ywali, zgromadzenia te cieszy³y siê szerokim uznaniem.
THE UNIVERSAL COUNCIL IN THE TIME
OF THE LATE ROMAN EMPIRE (IV–VI C. P. C.)
(SUMMARY)

The purpose of the paper is the presentation of the mutual political-religious relations
between civil and religious authority in the time of the late Roman Empire. The main problem are
the universal councils in this context. The paper concentrates on the presentation of course, role,
meaning and circumstances of the collecting of this councils. The article doesnt talk over the
peculiar canons of the church law. The deeper analysis concerns to this council which took place
from IV. to VI. Century: Nice (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451) and
Constantinople II (553). In IVVI centuries, when the emperors gave the acts protecting the state
before the different dangers, the church did the same. The analysis of the documents presents some
similarities between state and church. We can assert, that this assemblies doesnt have the legislative and judicial power beyond the border of the dioceses of the participating bishops. They were
the expression of the church consciousness. Thanks to the intrinsic value and the high level of the
features of their participants, the councils have the great recognition. The consequence of this
recognition was the lesser or more universal power of the law.
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DIE UNIVERSALEN KONZILIEN IN DER ZEIT DES SPÄTEN
RÖMISCHEN KAISERREICHES (IV–VI JHD)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Ziel dieses Aufsatzes ist die Vorstellung der gegenseitigen Relationen zwischen Staatsund Kirchenmacht in der Zeit des späten römischen Kaiserreiches. Das Hauptproblem ist vor allem
die Sache der universalen Konzilien in diesem Kontext. Der Aufsatz betrifft Verlauf, Rolle, Bedeutung und Umstände dieser Versammlungen. Dieser Artikel bespricht nicht genau die angenommenen Grundsätze. Der Verfasser analysiert nur diese Konzilien, die vom IV. bis VI. Jahrhundert
stattfanden: Nicäa (325), Konstantinopel I (381), Ephesos (431), Chalcedon (451) und Konstantinopel II (553). In IVVI Jahrhundert, wenn die Kaiser die vor der Staatsgefahren schützenden
Gesetze unterschrieben, die Kirche machte dasselbe. Die Tätigkeit des Staates und der Kirche war
sehr ähnlich, wie die Dokumente zeigen. Diese Versammlungen hatten weder gesetzgebende noch
Justizmacht hinter den Grenzen der Bistümer der teilnehmenden Bischöfe. Siê waren der Ausdruck
der Kirchenbewusstheit. Dank ihres inneres Wertes und der Eigenschaften der Teilnehmer, die
Versammlungen haben eine grosse Anerkennung. Die Folge war die kleinere oder grössere Verpflichtungmacht des Rechtes.
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Zarówno pierwsi anachoreci prowadz¹cy samotniczy tryb ¿ycia, jak
i cenobici zgrupowani w wiêkszych wspólnotach mniszych wchodzili w relacje
z okolicznymi biskupami jako reprezentantami wysokiej hierarchii kocielnej,
a ich wzajemne kontakty ró¿nie siê uk³ada³y. Istotna by³a równie¿ sprawa
ustosunkowania siê mnichów do zwierzchnictwa papie¿a rezyduj¹cego w Stolicy Apostolskiej. Kwestia ta musia³a byæ cilej ustalona, zw³aszcza od czasu,
kiedy pojedynczy eremici zaczêli tworzyæ coraz bardziej zorganizowane struktury cenobityczne, co widoczne ju¿ by³o od IV w. Na podstawie licznych
róde³ epistolarnych mo¿emy dowiedzieæ siê, w jaki sposób relacje te przebiega³y. Jednak w miarê up³ywu czasu wa¿ne sta³o siê te¿ ustalenie odgórnych
praw reguluj¹cych relacje miêdzy orodkami cenobitycznymi a hierarchi¹ kocieln¹. Chocia¿ na pocz¹tku nie istnia³y takie regulacje prawne, to z czasem
zaczêto je umieszczaæ w regu³ach monastycznych, a szczególnie tych najbardziej popularnych, jak znana w Galii regu³a w. Cezarego z Arles (zm. 543)1
czy italska Regu³a w. Benedykta z Nursji (zm. 548)2.
1 Wydania regu³y w. Cezarego: Regula ad monachos, w: G. Morin, S. Caesarii ep. Arelatensis
Opera Omnia, II, Maredsous 1942, s. 101129; w artykule cyt. za: PL 67, 10991104; opracowania:
C. Lambot, Césaire d’Arles (Règles de Saint), w: R. Naz (red.), Dictionaire du droit canonique, t. 3,
Paris 1942, s. 260278.
2 Najnowsze wydania krytyczne Regu³y w. Benedykta to: R. Hanslik, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum 75, Wien 1977; A. de Vogüe, J. Neufville, Sources Chretiennes 181186, Paris
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1. Monastycyzm a władza biskupia
1.1. Stosunek anachoretów i mnichów wschodnich
do hierarchii kościelnej

Ju¿ sam teren pustyni egipskiej, gdzie ¿y³o wielu pustelników-eremitów
prowadz¹cych monastyczn¹ egzystecjê, pozostawa³ pod wp³ywem oddzia³ywania ró¿nych biskupów. Zazwyczaj anachoreci unikali ich towarzystwa,
wrêcz nawet uciekali sprzed ich oblicza. Przyk³adowo asceta Ewagriusz Pontyjski (zm. 399) uciek³ przed arcybiskupem Teofilem, gdy¿ ten hierarcha kocielny pragn¹³ go wywiêciæ na biskupa Thmuis3. Ewagriusz chocia¿ odmawia³ przyjêcia tej godnoci, to jednak osobicie pozostawa³ w dobrych relacjach z biskupami, a jego uczniami byli tacy ludzie jak Palladiusz, póniejszy
biskup Helenopolis, a tak¿e Heraklejdes, biskup Efezu4.
Jeden z najbardziej znanych ascetów  w. Antoni (zm. 356) przedstawiony przez w. Atanazego jawi³ siê jako cz³owiek pokorny sk³aniaj¹cy g³owê
przed biskupami i wszystkimi kap³anami. Wed³ug autora ¯ywotu w. Antoniego
pustelnik sam wielokrotnie poucza³ diakonów, mimo to nigdy nie wywy¿sza³
siê ponad osobê konsekrowan¹. Zawsze wyranie wskazywa³ na jej pierwszeñstwo, w³anie ze wzglêdu na posiadane przez ni¹ wiêcenia i nigdy nie uprzedza³ kap³ana w recytowaniu modlitwy5.
ród³a z tych czasów raczej podkrela³y respekt okazywany hierarchom
przez pobo¿nych ascetów, a konflikty z dostojnikami kocielnymi prawdopodobnie nie przybiera³y a¿ tak bardzo na sile6.
w. Pachomiusz (zm. 346), zak³adaj¹c liczne klasztory, nie pyta³
o zdanie hierarchów kocielnych i sam decydowa³ o fundacji, ale te¿ nie sprzeciwia³ siê woli biskupów i zawsze stara³ siê zachowaæ z nimi pokojowe stosunki.
19711972; w artykule cyt. za: PL 66, 215932; komentarze: A. de Vogüe, Paris 1977 (komentarz
duchowy, VII tom wydania Regu³y Benedykta w: SCh); W. Tuniki, Vison of Peace, New York 1963.
3 O ¿yciu Ewagriusza (Vita Evagrii) 17, t³um. L. Niecior, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, seria: ród³a monastyczne 18 (dalej: rMon), s. 96; na temat danych biograficznych Ewagriusza z Pontu zob. R.R.P. Ceillier, Evagre du Pont, archidiacre de Constantinopole et abbe dans le
desert des Cellules, w: Histoire Generale des Auteurs sacres et ecclesiastique, Paris 1860, s. 110119.
4 Sozomen Hermiasz, Historia Kocio³a VIII, 6, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 533:
[...] Na biskupa za Kocio³a efeskiego [...] wywiêci³ Heraklejdesa, duchownego rodem z Cypru.
Heraklejdes nale¿a³ do diakonów, którzy podlegali w³adzy biskupiej Jana, i by³ jednym z mnichów ze
Scetis, uczniem mnicha Ewagriusza [...].
5 ¯ywot w. Antoniego 67, t³um. E. D¹browska, w: wiêty Antoni. ¯ywot. Pisma ascetyczne,
rMon 35, s. 132: [...] niezwykle czci³ porz¹dek Kocio³a i ka¿dego duchownego uwa¿a³ za wiêkszego
od siebie. Nie wstydzi³ siê sk³aniaæ g³owy przed biskupami i kap³anami. Gdy jaki diakon przychodzi³
do niego po pomoc, poucza³ go o tym, co po¿yteczne, ale ustêpowa³ przed nim w modliwtie i nie
wstydzi³ siê sam uczyæ [...].
6 E. Wipszycka, Wstêp, do: ¯ywot w. Antoniego, rMon 35, s. 58.
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Zazwyczaj przed soborem chalcedoñskim (451), ka¿dy, kto chcia³ za³o¿yæ
klasztor, nie musia³ liczyæ siê ze zgod¹ lokalnej hierarchii kocielnej. Niemniej
jednak mnisi pachomiañscy uznawali zwierzchnoæ oficjalnej hierarchii i ze
szczególnym szacunkiem odnosili siê do arcybiskupa Aleksandrii7 .
1.2. Kontakty Bazylego Wielkiego z hierarchią kościelną

W rodowisku kapadockim w Azji Mniejszej na kszta³t cenobityzmu
wp³yn¹³ aktywny propagator wspólnotowego ¿ycia  w. Bazyli Wielki (zm.
379), który od samego pocz¹tku swej drogi chrzecijañskiej wykaza³ niezwyk³y szacunek w stosunku do oficjalnych przedstawicieli Kocio³a. Nieustannie
balansowa³ na granicy dwóch wiatów, styka³ siê zarówno z mnichami oddaj¹cymi siê ca³kowicie kontemplacji Boga oraz z osobami czynnie dzia³aj¹cymi
w ramach struktur kocielnych jako kap³ani i biskupi. Sam wspó³pracowa³
z biskupem Cezarei Dianiosem, okazywa³ w stosunku do niego respekt
i nazywa³ b³ogos³awionym8. W 360 r. Bazyli zabra³ g³os w teologicznej
dyskusji zwi¹zanej z okolicznoci¹ zwo³ania synodu w Konstantynopolu.
Niejednokrotnie nie móg³ on zrozumieæ niektórych wp³ywowych duchownych ze wzglêdu na podejmowane przez nich po³owiczne rodki w kwestiach
wiary i ostatecznie równie¿ zawiód³ siê na Dianiosie. Bazyli, wra¿liwy na
punkcie ortodoksji (trzyma³ siê wyznania nicejskiego), bardzo cierpia³ z powodu chwiejnej postawy biskupa Cezarei wykazuj¹cego dwuznaczne pogl¹dy dotycz¹ce arianizmu9.
w. Bazyli utrzymywa³ kontakty z innymi biskupami i nie chcia³ wchodziæ w nimi zatargi, mimo ¿e widzia³, jakie pope³niali b³êdy. W licie do
Bosporiosa, biskupa Kolonei w Kapadocji, t³umaczy³ siê, ¿e nigdy nie rzuci³ kl¹twy na Dianiosa, biskupa Cezarei. Oczywicie równoczenie nie ukrywa³ on swego niezadowolenia z jego ustêpliwoci przy zatwierdzeniu wyznania antynicejskiego10. Bazyli dba³ te¿ o dobre obyczaje podleg³ych sobie
7 V. Desprez, Pocz¹tki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrzecijañskiego do soboru efeskiego (431), t. 1, t³um. J. Dembska, rMon 21, s. 346; sobór w Chalcedonie (451) uzale¿ni³ mnichów
oraz zak³adanie klasztorów od decyzji lokalnego biskupa, zob. Sobór Chalcedoñski (451), kan. 4,
w: Dokumenty soborów powszechnych, t. 1, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 228: De
honore monachorum, et utnullis se actibus vel ecclesiassticis vel saecularibus misceant, nec alienm
serum Prater constientiam domini sui recipiant [...]”.
8 Bazyli Wielki, List 51,1, t³um. W. Krzy¿aniak, Warszawa 1972, s. 92.
9 Ibidem, 51, 2, s. 9293.
10 Ibidem: Pod koniec wszak¿e jego ¿ycia (nie bêdê bowiem ukrywa³ prawdy), wraz z wieloma
innymi ¿yj¹cymi w mej ojczynie w bojani Bo¿ej, dozna³em z jego powodu smutku nie do ukojenia, bo
z³o¿y³ swój podpis pod wyznaniem wiary, które przez Jerzego przyniesione zosta³o z Konstantynopola.
Potem, jako ¿e uczyni³ to z ³agodnoci usposobienia i przez ustêpliwoæ, w swym ojcowskim sercu przysta³
na to, by zadowoliæ wszystkich, kiedy to z³o¿ony ju¿ by³ chorob¹, która po³o¿y³a kres jego ¿yciu [...].
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biskupów i ze zgorszeniem wypowiada³ siê o pojawiaj¹cych siê przypadkach
symonii11.
Mimo przykrych dowiadczeñ nie zmieni³ on swego stosunku do przedstawicieli hierarchii kocielnej12. Nawet wczeniej, gdy sam jeszcze podlega³
w³adzy biskupiej, a wielu ludzi gotowych by³o pójæ za nim, nigdy nie wyst¹pi³ przeciwko zwierzchnikom kocielnym13.
Nastêpc¹ Dianiosa na stanowisku biskupa Cezarei Kapadockiej zosta³
Euzebiusz, ale Bazyli widocznie nie zawsze siê z nim zgadza³ i dopuci³ do
pewnych staræ. Niemniej jednak rozs¹dek wzi¹³ u niego górê, gdy¿ stara³ siê
unikaæ ostrych zatargów.
Bazyli okaza³ siê zdolnym administratorem i wykazywa³ wiele innych
praktycznych umiejêtnoci, dlatego te¿ w 370 r. po mierci Euzebiusza uzyska³
godnoæ biskupa Cezarei14. Umiejêtnie zarz¹dza³ on wszystkimi sprawami dotycz¹cymi jego diecezji. Jednak do koñca ¿ycia podziwia³ mnichów i sam by³
przez nich powa¿any. W ich wiadomoci pozosta³ zawsze duchowym mistrzem, chocia¿ nigdy nie dawa³ po sobie poznaæ swojej wysokiej godnoci
i zawsze dba³ o rozwój duchowy cenobitów. Jako biskup troszczy³ siê o podleg³ych sobie mnichów, odciaga³ ich stanowczo od herezji i dba³ o zachowanie
nieska¿onej wiary15. Nie izolowa³ ich od ¿ycia spo³ecznego, a wrêcz przeciwnie,
zaanga¿owa³ do pracy w stworzonym przez siebie miasteczku biskupim  Bazyliadzie. Tam organizowa³ szerok¹ pomoc dla trêdowatych i bezdomnych16.
1.3. Związki Augustyna z Hippony z lokalnymi biskupami

Dzia³aj¹cy na terenie pó³nocnej Afryki w. Augustyn (zm. 430), zanim
zacz¹³ organizowaæ klasztorny sposób ¿ycia wed³ug w³asnych koncepcji17,
pozostawa³ pod wp³ywem biskupa w. Ambro¿ego z Mediolanu, który w Italii
zak³ada³ klasztory18. Jak mo¿na wnociæ, na tym terenie relacje miêdzy ceno11

Ibidem, 53,1, s. 94: [...] Powiadaj¹, ¿e niektórzy z was pobieraj¹ op³aty od tych, na których
nak³adaj¹ rêce, a robi¹ to potajemnie, powo³uj¹c siê na zgodnoæ tych praktyk z bogobojnoci¹. A to
rzecz jeszcze gorsza! [...].
12 J. Naumowicz, Wstêp, w: w. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 1, rMon 5, s. 92n.
13 Por. Grzegorz z Nazjanzu w., Mowa 43, 28, w: S. Kazikowski (red.), wiêty Grzegorz
z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 493.
14 Por. W. Krzy¿aniak, Wstêp, w: w. Bazyli Wielki, Listy, Warszawa 1972, s. 9.
15 Bazyli Wielki, List 226,4, s. 266: [...] Uchowajcie te¿ szczer¹ mi³oæ dla nas, ustrze¿cie
nieska¿on¹ wiarê Ojców, a u Pana zas³u¿ycie sobie na uznanie jako mi³uj¹cy prawdê.
16 W. Krzy¿aniak, Wstêp, s. 10.
17 Zob. C.W. Brockwell, Augustines Ideal of Monastic Community. Paradigm for hist Doctrine
of the Church, AugSt 8 (1977), s. 91109.
18 Por. A. Trapè, wiêty Augustyn. Cz³owiek  duszpasterz  mistyk, t³um. J. Sulowski, Warszawa
1987, s. 7577.
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bitami a hierarchi¹ kocieln¹ nale¿a³y do doæ silnych. Augustyn, przebywaj¹c
w Hipponie, nieustannie dba³ o sprawy swojego klasztoru, ale od 391 r. sta³o
siê to dla niego o wiele trudniejsze w zwi¹zku z przyjêciem wiêceñ. Zosta³ on
na si³ê pochwycony i wywiêcony na kap³ana, chocia¿ nie ukrywa³, ¿e jego
zamiarem by³o nadal prowadzenie ¿ycia mniszego. Jako mnich-kap³an korzysta³ z pomocy przychylnego mu biskupa Hippony, Waleriusza. Ten biskup
jeszcze za ¿ycia wyznaczy³ Augustyna na swego nastêpcê i ofiarowa³ mu
ogród, w którym Augustyn móg³ zorganizowaæ cenobium19. Wspiera³ go te¿
w niezwykle trudnej pracy i utrzymywaniu dyscypliny w cenobium przeznaczonym dla ludzi wieckich. Augustyn z chêci¹ przyjmowa³ do swojego klasztoru tak¿e kap³anów i kszta³ci³ ich na prawdziwych mnichów. Wed³ug niego
prawdziw¹ pokorê zdobywaæ móg³ ka¿dy bez wzglêdu na zajmowane stanowisko kocielne. Oczywicie Augustyn zdawa³ sobie sprawê z problemów wynikaj¹cych z dzier¿enia takich wysokich funkcji, a¿ w koñcu i jemu wiêcenia
zaczê³y przeszkadzaæ w pracy wymagaj¹cej intensywnego wewnêtrznego skupienia. Nie ucieka³ on jednak przed swymi obowi¹zkami i nie unikn¹³ starcia
z wiernymi. W koñcu przysta³ na wolê wielu otaczaj¹cych go osób widz¹cych
w nim duszpasterza i ostatecznie przyj¹³ wiêcenia biskupie w 395 r., staj¹c siê
godnym nastêpc¹ Waleriusza20. Uczyni³ to z nieukrywanym smutkiem i odczuwa³ g³êboki ¿al, opuszczaj¹c swoj¹ dotychczasow¹ wspólnotê, do której ju¿
przywykn¹³. Jednak jako biskup nie zaprzesta³ swojej dzia³alnoci na rzecz
rozwoju monastycyzmu, a wrêcz przeciwnie, w tym w³anie okresie mia³
o wiele wiêksze mo¿liwoci i dysponowa³ lepszymi rodkami przeznaczonymi
na ten cel. Móg³ wiêc zorganizowaæ w o wiele doskonalszy sposób cenobium
przeznaczone specjalnie dla duchownych. By³o to swoiste seminarium, w którym kap³ani mogli swobodnie pe³niæ swoje funkcje bez koniecznoci rozpraszania siê zwi¹zanego z nawa³em spraw. Duchowni nie pozostawali rozbici
wewnêtrznie i nie musieli wybieraæ miêdzy ró¿nymi sprzecznymi ze sob¹ obowi¹zkami. Biskup Hippony zatar³ w sposób rzeczywisty ró¿nicê miêdzy mnichami a kap³anami, tworz¹c monaster dla kleryków w latach 395430. Wed³ug
niego duchowny móg³ po odpowiednim przygotowaniu staæ siê naprawdê
19 Augustinus, Sermo 355, 1, PL 39, 15691570; Augustyn w., Kazanie 355, I, t³um. P. Nehring,
rMon 27, s. 423: Zosta³em tu pochwycony i wywiêcony na kap³ana, a przez ten stopieñ doszed³em
do biskupstwa. Nie przynios³em tu niczego, przyby³em do tego Kocio³a tylko z tymi szatami, w jakie
wówczas by³em odziany. A poniewa¿ moim celem by³o ¿ycie w klasztorze razem z braæmi, wiêtej
pamiêci starzec Waleriusz, poznawszy mój zamiar i moj¹ wolê, da³ mi ów ogród, w którym teraz jest
klasztor.
20 Por. Augustinus, Sermo 355, 1, PL 39, 1569; Augustyn w., Kazanie 355, I, 2, rMon 27,
s. 423; o wyborze Augustyna na biskupa Hippony por. A. Hamman, ¯ycie codzienne w Afryce Pó³nocnej
w czasach w. Augustyna, t³um. M. Stafiej-Wróblewska, E. Sieradziñska, Warszawa 1989, s. 280281;
por. G. Bardy, w. Augustyn. Cz³owiek i dzie³o, t³um. Z. Kobylañska,Warszawa 1955, s. 187189.
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dobrym cenobit¹, jeli rzeczywicie mia³ siln¹ wolê21. Sam Augustyn u¿ywa³
terminu monasterium clericorum, gdy zwraca³ siê do swoich wiernych22.
w. Augustyn cieszy³ siê tak du¿ym powa¿aniem, ¿e nawet sam tworzy³
mowy dla biskupów, a jego oddzia³ywanie by³o bardzo szerokie. Gdy zosta³
biskupem, utrzymywa³ dobre relacje z innymi hierarchami afrykañskiego Kocio³a, najczêciej jednak kontaktowa³ siê z Aureliuszem z Kartaginy, któremu
sam podlega³. Ten za wielokrotnie radzi³ siê Augustyna i nawet przystawa³ na
to, by biskup Hippony wyg³asza³ okazyjnie kazania w kocio³ach podlegaj¹cych jego w³adzy. Równie¿ uczniowie i przyjaciele Augustyna zostawali potem biskupami, np. Ewodiusz w Uzalis czy Alipiusz w Tagacie23.
¯ycie monastyczne wbrew utrwalonym stereotypom stwarza³o szerokie
mo¿liwoci dzia³ania. Mnisi radykalnie przestrzegali wezwañ ewangelicznych,
stawali siê wzorem do naladowania i przez to jeszcze bardziej wybijali siê
sporód masy laików. Sporód grona dowiadczonych ascetów nieraz wybierani byli póniej prezbiterzy, a nawet biskupi. Niezwyk³a wiêtoæ i moralnoæ
ascetów powodowa³y coraz wiêksz¹ ich s³awê i gdy brakowa³o kandydatów na
biskupa, okoliczni mieszkañcy od razu chcieli, aby ich pasterzem by³ pobo¿ny
mnich, który wszelako niechêtnie przyjmowa³ te godnoci. Niemniej jednak
taki w³anie biskup  wywodz¹cy siê ze rodowiska mniszego  cechowa³ siê
niezachwian¹ moralnoci¹, czego liczne przyk³ady mo¿na znleæ w historii.
1.4. Monastycyzm galijski w relacji do władzy biskupiej

Na terenie Galii pocz¹tki monastycyzmu zwi¹zane by³y w latach szeædziesi¹tych IV w. z osob¹ w. Marcina z Tours (zm. 397). Pocz¹tkowo dzia³a³
on jako prosty mnich, zak³adaj¹c wspólnotê w Locogiacum (Ligugé). Potem
ju¿ jako biskup Tours mia³ o wiele wiêksze mo¿liwoci dzia³ania, zorganizowa³ orodek Marmoutiersi, umia³ pogodziæ funkcjê kap³ana z dzia³alnoci¹
organizacyjn¹24.
Jan Kasjan (zm. 435)  galijski mnich25, wielokrotnie utrzymywa³ kontakty zarówno bezporednie, jak i listowne z biskupami, chc¹c ich nak³oniæ do
podjêcia ró¿nych dzia³añ. Nawet zadedykowa³ niektóre ze swoich Rozmów
21 M. Starowieyski, Wprowadzenie, do: Regu³a w. Augustyna, PSP, t. 26, Warszawa 1980, s. 7475;
por. J. rutwa, Studia z dziejów Kocio³a w staro¿ytnoci, Lublin 1999, s. 3133.
22 Por. Augustinus, Sermo 355 I, 2, PL 39, 1569; Augustyn w., Kazanie 355, I, 2, rMon 27,
s. 424: [...] Dlatego chcia³em mieæ ze sob¹ tak¿e w owym domu biskupim klasztor duchownych.
23 G. Bardy, w. Augustyn, s. 209210.
24 Sulpici Severi, De vita beati Martini X, PL 20, 166; t³um. P.J. Nowak, w: Sulpicjusz Sewer,
¯ywot w. Marcina 10, rMon 8, s. 65.
25 Na temat Kasjana zob. C. Stewart, Kasjan mnich, t³um. T. Lubowiecka, rMon 34, s. 4046.
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m.in. biskupowi Frejus, Leoncjuszowi (400432/433)26. Sam Leoncjusz jako
biskup oddzia³a³ na rozwój monastycyzmu i silnie anga¿owa³ siê w organizacjê
¿ycia mniszego na wyspie Leryn, z któr¹ by³ zwi¹zany. Jako biskup móg³
udzielaæ wiêceñ kap³añskich i upatrywa³ sobie wród grona pobo¿nych mnichów osoby zdolne do przyjêcia wiêceñ kap³añskich. Kasjan szanowa³ Leoncjusza, tak jak i wielu innych ascetów pe³ni¹cych potem zaszczytne funkcje
w Kociele. Utrzymywa³ te¿ kontakty z Kastorem, biskupem Julia Apta ko³o
Marsylii i wed³ug relacji Kasjana Kastor zwróci³ siê do niego o pomoc przy
organizacji nowego orodka cenobitycznego. Ten te¿ biskup poleci³ Kasjanowi
spisaæ Rozmowy dotycz¹ce eremitów z pustyni Sketis27.
Galia wyda³a równie¿ znakomitego duszpasterza w osobie w. Cezarego
z Arles (zm. 543). To w³anie w Arles pe³ni³ on misjê pastersk¹ jako biskup od
503 r.28 Równoczenie by³ opatem w pobliskim klasztorze. Znaczenie biskupstwa w Arles ogromnie wzros³o, zw³aszcza jeli chodzi³o o oddzia³ywanie na
inne orodki na obszarze Galii29. Warto tutaj dodaæ, ¿e hierarchowie kocielni
Galii pozostawali w krêgu oddzia³ywania monastycznego orodka z wyspy
Leryn. Klasztor ten przygotowywa³ do formacji duchowej nie tylko samych
eremitów, ale równie¿ wielu przysz³ych biskupów Arles. Wszak bycie mnichem nie sta³o w sprzecznoci z mo¿liwoci¹ dzier¿enia wy¿szego stanowiska,
a niektórzy wiêci mê¿owie, tacy jak w. Honorat (zm. 430) i w. Hilary (zm. 449)
umieli pogodziæ ró¿ne obowi¹zki30.
Cezary z Arles prowadzi³ niezwykle pobo¿ne ¿ycie jako mnich do tego
stopnia, ¿e zwróci³ na siebie uwagê biskupa Arles  Eoniusza, który uzna³ go
za osobê nadaj¹c¹ siê na stanowisko opata w klasztorze na przedmieciach
Arles. Biskup nak³oni³ te¿ innych duchownych do wyboru wi¹tobliwego opata na swego nastêpcê31.
Cezary sta³ siê godnym swego stanowiska i okazywa³ wielki szacunek
w stosunku do hierarchów kocielnych. Sam w 503 r. zasiad³ na stanowisku
biskupa, aczkolwiek zrobi³ to niechêtnie i z ¿alem. Na zewn¹trz postrzegany
jako biskup, za w duszy czu³ siê nadal pokornym mnichem i nie zaprzesta³
intensywnie dzia³aæ na rzecz rozwoju ruchu monastycznego, szczególnie
26 Joannis Cassiani, Collationes, Praefatio, PL 49, 479; t³um. A. Nocoñ, w: Jan Kasjan, Przedmowa do czêci I (Rozmowy IX) 2, rMon 28, s. 62.
27 Joannis Cassiani, Collationes, Praefatio, PL 49, 477; Jan Kasjan, Przedmowa do czêci I
(Rozmowy IX) 2, s. 62.
28 Por. P. Wygralak, wiêty Cezary z Arles jako egzegeta i teolog, w: Cezary z Arles, Pisma
dogmatyczne i egzegetyczne, t³um. A. Strzelecka, POK 29, Poznañ 2004, s. 8.
29 A. ¯urek, w. Cezary z Arles, O¯ 17, s. 12.
30 J. Pi³at, Wstêp, w: Wczesne regu³y monastyczne, rMon 3, s. 13.
31 A. ¯urek, w. Cezary z Arles, s. 22.
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w sferze organizacyjnej. Ubogaca³ organizacjê monastyczn¹, ale te¿ na podstawie zasad cenobiatyzmu przeprowadzi³ reformê w episkopium. Z myl¹ o swojej siostrze zajmowa³ siê organizacj¹ ¿eñskiej wspólnoty i opracowa³ dla niej
szczegó³ow¹ regu³ê zaakceptowan¹ równie¿ przez lokalnych biskupów. Dokona³ te¿ egzempcji ¿eñskiego cenobium, tzn. wy³¹czy³ go spod jurysdykcji miejscowego biskupa i w ten sposób zabezpieczy³ zgromadzenie przed zbyt wygórowanymi roszczeniami ze strony biskupów32.
Cezary dba³ o zachowanie nienaruszonej s³awy tego cenobium i zabroni³
ludziom z zewn¹trz wchodzenia do najbardziej wewnêtrznej czêci klasztoru,
a wyj¹tki czyni³ tylko dla biskupów i kap³anów33, którym pozwoli³ nawet
wchodziæ do oratorium, by modlili siê wraz z mniszkami34. Oczywicie Cezary
krytykowa³ zbytnie spoufalanie siê mniszek z biskupem danej diecezji i zakaza³ im nawet sporz¹dzania potraw dla niego oraz dla innych okolicznych biskupów35. Przecie¿ zbytnia poufa³oæ ksieni z biskupem w koñcu po pewnym
czasie mog³a doprowadziæ do poddania klasztoru pod jego zwierzchnictwo.
Ju¿ wczeniej ca³a wspólnota mog³a spostrzec u ksieni sk³onnoæ do zawi¹zywania komitywy z biskupem. Kiedy prze³o¿ona wykorzystywa³a pokrewieñstwo z osob¹ stoj¹c¹ na wysokim stanowisku kocielnym, wówczas inne siostry mia³y prawo reagowania na jej postêpowanie. Od tej pory zgodnie z klasztorn¹ zasad¹ niezale¿noci ca³ego cenobium ¿aden biskup nie mia³ prawa ingerowania w ich wewnêtrzne sprawy36.
Sam w. Cezary musia³ pogodziæ funkcjê biskupi¹ z koniecznoci¹ przestrzegania ascezy monastycznej. Wszystkim biskupom poleca³ dobre sprawowanie pos³ugi pasterskiej polegaj¹cej na upominaniu wiernych i nauczaniu S³owa
Bo¿ego. By³ on tak przyzwyczajony do ¿ycia ascetycznego, ¿e radzi³ biskupom
przynajmniej czêciowe ograniczenie wype³niania wieckich obowi¹zków37.
32 M. Starowieyski, Wprowadzenie, do: Cezary z Arles w., Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26,
s. 108109.
33 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXIII, PL 67, 1114: Ante omnia propter custodiendam
famam vestram nullus virorum in secreta parte in monasterio et in oratoriis introerat exsceptis episcopis
provisore et presbytero, diacono, subdiacono, et uno vel duobus lectoribus quos et aetas et vita commendet, qui aliqioties missas facere debeant. [...]; t³um. Cezary z Arles w., Regu³a dla mniszek XXXIII,
PSP, t. 26, s. 130.
34 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXV, PL 67, 1114: [...] Episcopi abbates, vel reliqui religiosi quos magna vita, commendat, si petierient debent ad orationem In oratorium introire. [...]; PSP, t. 26,
s. 131.
35 S. Caesarii, Regula ad virgines XXXVI, PL 67, 1114; PSP, t. 26, s. 131; S. Caesarii, Recapitulatio V, PL 67, 1118; Cezary z Arles w., Rekapitulacja V do: Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 134.
36 S. Caesarii, Recapitulatio XIV, PL 67, 1119; Cezary z Arles w., Rekapitulacja XIV do:
Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 136137.
37 Cezary z Arles w., Kazanie 1, 4, t³um. S. Ryznar, PSP, t. 52, s. 19: Dlatego to przypominam,
poniewa¿ musimy siê obawiaæ, aby które z naszych dzieci, stan¹wszy w dniu s¹du nie oskar¿y³o nas
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Jako metropolita nie wik³a³ siê tak bardzo w kwestie przyziemne, bowiem
by³ wiadomy, ¿e wywiêcony zosta³ dla spraw duchowych. Nie skupia³ siê na
administrowaniu maj¹tkiem biskupim, a uprawa roli czy budowa obiektów
mieszkalnych nie poch³ania³y go bez reszty. Czêsto przekazywa³ te zadania
ludziom wieckim czy te¿ klerykom znaj¹cym siê na zarz¹dzaniu. Lêka³ siê
niezdrowych powi¹zañ z zewnêtrzym wiatem, w nich bowiem widzia³ przeszkodê dla pe³nego osi¹gniêcia szczêcia38. Aktywnie dzia³a³ na innych polach: korespondowa³ z biskupami, przekazywa³ informacje hierachom o synodach i sprawach wa¿nych dla lokalnej spo³ecznoci39.
1. 5. Monastycyzm italski w relacji do władzy biskupiej

Autor italskiej Regu³y Mistrza (ok. 530 r.) zwraca³ uwagê na rolê biskupa
w trakcie wyboru nowego opata; widocznie dopuszcza³ mo¿liwoæ ingerencji
z zewn¹trz w wewnêtrzne sprawy monasteru. To w³anie biskup wraz z innymi
duchownymi wybierali na zwierzchnika cenobium mê¿a pobo¿nego i zdatnego
do tej roli. Elekt po trzydziestu dniach próby sk³ada³ specjaln¹ przysiêgê
w obliczu biskupa i innych kap³anów. Widaæ wiêc, ¿e to w³anie miejscowy
hierarcha kocielny wraz z lokalnym klerem mia³ prawo wynoszenia kogo na
najwy¿szy urz¹d we wspólnocie klasztornej40.
W klasztorze benedyktyñskim (regu³a ok. 530 r.) opata wybiera³a sama
wspólnota, jednak nie do niej nale¿a³a ostateczna decyzja zatwierdzania. Niejednokrotnie obradowa³a ona doæ nieudolnie i wyznacza³a na wysokie stanowisko cz³owieka niegodnego i zbyt pob³a¿aj¹cego w zakresie dyscypliny. Biskup danej diecezji od razu reagowa³ na tak¹ sytuacjê. Wraz z innymi opatami
znajduj¹cymi siê w ramach jego diecezji nie dopuszcza³ nieodpowiedniej osoby do tak odpowiedzialnej godnoci, a nastêpnie inicjowa³ i organizowa³ kolejo to, ¿e nikt z nas ani nie powstrzyma³ ich od rzeczy niedozwolonych, ani nie pobudzi³ swoim troskliwym
upomnieniem do tego, co by³o dozwolone. [...] Przera¿eni przed s³owami: »Przeszkody wiata uczyni³y
ich nieszczêliwymi«, je¿eli nie mo¿emy ca³kowicie oderwaæ siê od zajêæ i zobowi¹zañ ziemskich, to
przynajmniej ograniczajmy je na ile tylko mo¿emy [...].
38 Ibidem, 1, 6, PSP, t. 52, s. 21: Biskupi maj¹ siê zawsze zajmowaæ tak¹ w³anie kultur¹
duchow¹. Albowiem takich, którzy mog¹ uprawiaæ i kierowaæ upraw¹ roli jest wielu, ma³o jest natomiast takich, którzy umiej¹ zapewniæ duszom po¿ywienie. Co wiêcej, z trudem znajdziemy innych poza
kap³anami, którym, jak to udowodni³em, zosta³o specjalnie to w³anie dzie³o przez Pana zlecone. Biskupi bowiem powinni czyniæ tylko to, co bez niego nie mo¿e byæ wykonane. Albowiem do uprawy roli,
wznoszenia budowli, do doskonalenia, które jest potrzebne ziemi mo¿emy znaleæ je¿eli prawdziwie
chcemy szukaæ i wieckich m³odych fachowców i kleryków zdatnych do tych zajêæ. My natomist
oddajmy siê tym sprawom, dla których zostalimy wywiêceni [...].
39 Por. A. ¯urek, w. Cezary z Arles, s. 77.
40 Regu³a Mistrza XCIV, 111; rMon 40, s. 367368.
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ny wybór41. Lokalny biskup mia³ widoczny wp³yw na procedurê wyboru opata
poniewa¿ dba³ o zapewnienie dobrej organizacji w zarz¹dzaniu klasztorem
znajduj¹cym siê w obrêbie jego diecezji.
W licznych klasztorach w czasach w. Benedykta biskup ustanawia³ nawet przeorów klasztornych, ale procedura ta czêsto by³a przyczyn¹ wielu k³ótni. Przeor z racji tego, ¿e by³ ustanawiany przez tego samego biskupa co opat,
pretendowa³ do miana drugiego opata, równego mu pod wzglêdem w³adzy.
Benedykt postanowi³ zaradziæ tym problemom, wprowadzaj¹c odpowiednie
przepisy do regu³y. Opat mia³ odt¹d sam obsadzaæ odpowiednie urzêdy, w tym
równie¿ przeora, bez pomocy zewnêtrznych hierarchów42.
Regu³a Benedykta wywy¿sza³a rolê opata, który oddzielony od zawirowañ wiata, w zaciszu swojego kompleksu mniszego nieustannie dba³ o rozwój
wewnêtrzny ka¿dego swojego podopiecznego, którego zna³ osobicie. Tego
natomiast nie mo¿na by³o powiedzieæ o przeciêtnym biskupie dzia³aj¹cym
w zbyt licznej diecezji, bo przecie¿ ¿aden biskup nie by³by w stanie mimo
najszczerszych chêci zaj¹æ siê indywidualnie ka¿dym ze swoich wiernych43.
1.6. Klasztory iroszkockie a władza biskupia

W irlandzkich wspólnotach klasztornych rola opata znacznie wzros³a.
Iroszkocki przedsiêbiorczy duszpasterz odzia³ywa³ swoj¹ charyzmatyczn¹ osobowoci¹ nie tylko na okoliczn¹ pobo¿n¹ ludnoæ, ale te¿ na hierarchów ko41

S. Benedicti, Regula LXIV, PL 66, 880-881: Quod si etiam omnis congregatio vitiis suis
 quod quidem absit  consentientem personam pari consilio elegerit, et vitia ipsa aliquatenus in notitia
episcopi ad cuius dioecesim pertinet locus ipse vel ad abbates aut christianos vicinos claruerint, prohibeant pravorum praevalere consensum, sed domui Dei dignum constituant dispensatorem, scientes pro hoc
se recepturos mercedem bonam, si illud caste et zelo Dei faciant, sicut e diverso peccatum si neglegant,
t³um. Regu³a w. Benedykta LXIV, 3-6; rMon 40, s. 491.
42 S. Benedicti, Regula LXV, PL 66, 891892: Saepius quidem contigit ut per ordinationem praepositi scandala gravia in monasteriis oriantur, dum sint aliqui maligno spiritu superbiae inflati et aestimantes
se secundos esse abbates, assumentes sibi tyrannidem, scandala nutriunt et dissensiones in congregationes
faciunt, et maxime in illis locis ubi ab eodem sacerdote vel ab eis abbatibus qui abbatem ordinant, ab ipsis
etiam et praepositus ordinatur. Quod quam sit absurdum facile advertitur, quia ab ipso initio ordinationis
materia ei datur superbiendi, dum ei suggeritur a cogitationibus suis exutum eum esse a potestate abbatis
sui, quia ab ipsis es et tu ordinatus a quibus et abbas. Hinc suscitantur invidiae, rixae, detractiones,
aemulationes, dissensiones, exordinationes, ut dum contraria sibi abbas praepositusque sentiunt, et ipsorum
necesse est sub hanc dissensionem animas periclitari, et hi qui sub ipsis sunt, dum adulantur partibus, eunt
in perditionem. Cuius periculi malum illos respicit in capite qui talius inordinationis se fecerunt auctores.
Ideo nos vidimus expedire propter pacis caritatisque custodiam in abbatis pendere arbitrio ordinationem
monasterii sui; et si potest fieri per decanos ordinetur, ut ante disposuimus, omnis utilitas monasterii,
prout abbas disposuerit, ut, dum pluribus committitur, unus non superbiat. Quod si aut locus expetit aut
congregatio petierit rationabiliter cum humilitate et abbas iudicaverit expedire, quemcumque elegerit
abbas cum consilio fratrum timentium Deum ordinet ipse sibi praepositum; rMon 40, s. 494495.
43 Por. A. Jankowski, ¯ycie mnisze, t. 2, seria: Z tradycji mniszej 7, s. 6162.
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cielnych, w niektórych przypadkach dysponowa³ wiêkszymi mo¿liwoci ni¿
sam biskup, stawa³ siê centraln¹ osob¹ nie tylko w okolicy, ale tak¿e rozci¹ga³
wp³ywy na dalekie terytoria, a w razie koniecznoci zamienia³ siê w skutecznego polityka. W zwyczajnych okolicznociach ojciec niewielkiej wspólnoty cenobitów oficjalnie nie pe³ni³ roli biskupa, a nawet wielokrotnie nie mia³ wiêceñ kap³añskich. Co prawda, tylko biskup mia³ prawo do wywiêcania na
ksiê¿y i wydawaæ by siê mog³o, ¿e to on dzier¿y³ najwy¿sz¹ funkcjê wród
lokalnego duchowieñstwa. Mimo to wiele wa¿nych spraw pozostawa³o w gestii opata, czasami nawet nieformalnie. Natomiast najwy¿si hierarchowie
kocielni podporz¹dkowywali siê ogólnie przyjêtym procedurom. Takie specyficzne formy obecne w Irlandii nie by³y znane na terenach kontynentu europejskiego44.
Ju¿ za czasów misji w. Patryka w Irlandii ze wzglêdu na specyficzne
warunki i brak miast, nie by³o dogodnych warunków na wykszta³cenie siê
sta³ej siedziby dla biskupa. Sam Patryk po otrzymaniu wiêceñ sta³ siê w³aciwie pierwszym znanym w dziejach biskupem  misjonarzem, który gotowy by³
g³osiæ Dobr¹ Nowinê nawet w najdalszych zak¹tkach ziemi45. Piastowa³ godnoæ biskupa, jednak na pocz¹tku nie mia³ jakiej sta³ej siedziby, lecz nieustannie przenosi³ siê z miejsca na miejsce. Okrela³ siebie jako biskupa przybywaj¹cego z Hibernii46, ale nie wymienia³ jakiej konkretnej miejscowoci. Dopiero po up³ywie wielu lat zyska³ na tyle du¿y autorytet, ¿e pod koniec swojego
¿ycia to on mianowa³ kolejnych biskupów na terenie Irlandii. Osobicie pe³ni³
funkcjê prymasa w swojej siedzibie biskupiej w Armagh za³o¿onej w 444 r.47
Na pocz¹tku struktury kocielne wydawa³y siê jeszcze w tym czasie pozostawaæ pod silnym wp³ywem biskupa. Dopiero tzw. rewolucja monastyczna
w Irlandii zapocz¹tkowana w II po³owie VI w. zmienia³a strukturê Kocio³a
z episkopalnej na monastyczn¹. W nowej sytuacji s³awni i przedsiêbiorczy
opaci, tacy jak Finnian, Comgall czy w. Kolumban z Iony zaczêli odgrywaæ
dziêki swojemu autorytetowi coraz wiêksz¹ rolê48.
Rewolucja monastyczna sprawi³a, ¿e biskupstwa zaczê³y podlegaæ
orodkom klasztornym. Opat pretendowa³ ju¿ wtedy do sprawowania coraz
44

s. 3839.

E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy. w. Kolumban M³odszy  ewangelizacja Europy, Lublin 1997,

45 Zob. T. Cahill, Jak Irlandczycy ocalili cywilizacjê. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii
w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego, t³um. A. Barañczak, Poznañ 1999, s. 110111.
46 S. Patricii ad Coroticum Epistola 1, PL 53, 813; Patryk w., List do Korotyka (Epistola ad
Coroticum) 1, w: A. Bober, Anglia, Szkocja, Irlandia. Teksty ród³owe do historii Kocio³a i patrystyki
IIX, Lublin 1991, s. 17.
47 Por. K. Panu, wiêty Patryk, Kraków 2004, s. 65.
48 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 3839.
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wiêkszej w³adzy, nie tylko jako zwierzchnik religijny. Stara³ siê byæ on nie
tylko godnym duszpasterzem, ale te¿ zajmowa³ siê najdrobniejszymi kwestiami
z ¿ycia codziennego, jednak do wszelkich pos³ug liturgicznych i w sprawach
wywiêcenia ludzi zatrudnia³ podleg³ego sobie biskupa. Na mocy przepisów
kocielnych, ustalonych w Rzymie, taka sytuacja nie mog³aby zaistnieæ, natomiast biskupi w Irlandii zgodzili siê na uszczuplenie zakresu swojej jurysdykcji, a nawet z chêci¹ s³u¿yli na potrzeby wspólnoty zakonnej49.
Na obszarze odizolowanej wyspy zaistnia³y nowe mo¿liwoci, to tutaj
ruch monastyczny w sposób swobodny zatacza³ coraz szersze krêgi, a ¿adne
granice terytorialne ani nawet hierarchia kocielna nie stanowi³y dla niego
doæ stanowczej przeszkody50.
w. Kolumban M³odszy (zm. 615), skupiaj¹cy w sobie iroszkock¹ mentalnoæ, dzia³a³ na terenie Galii, ale nie zamierza³ tworzyæ od nowa struktury
kocielnej, pomimo ¿e wchodzi³ czasami w zatargi z ówczesnym episkopatem,
np. w kwestii wiêtowania Wielkanocy51. Co prawda, chcia³ unikaæ otwartego
starcia z biskupami, jednak przy czêsto pojawiaj¹cych siê zawi³ych kwestiach
dotycz¹cych jurysdykcji, musia³ od czasu do czasu wejæ w konflikt z miejscow¹ tradycj¹ i prawem. Konflikty jeszcze bardziej przybra³y na sile, gdy¿ Kolumban nie móg³ znieæ, ¿e lokalni duchowni nie przestrzegali moralnoci
chrzecijañskiej i czêsto wik³ali siê w intrygi pañstwowe na dworach w³adców.
Na domiar z³ego biskup w Burgundii pod wp³ywem zawistnej Brunhildy i jej
oskar¿eñ negatywnie ustosunkowa³ siê do surowego mnicha52, a biskup Sofro49 Ibidem, s. 39; 65; por. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze redniowiecznej Europy, Warszawa
1987, s. 30.
50 J. Strzelczyk, Aposto³owie Europy, Warszawa 1997, s. 7172.
51 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 119120; Kolumban nie wystêpowa³ otwarcie przeciwko
biskupom galijskim, ale równoczenie pisa³ listy do papie¿a Grzegorza I, do którego zwraca³ siê
w sprawie przestrzegania iroszkockiego zwyczaju wiêtowania Paschy. Na przyk³adach korespondencji
mo¿na dostrzec szacunek, jakim darzy³ przedstawicieli hierarchii kocielnej w Galii; por. Kolumban w.,
List III, 2, w: Kolumban w., Pisma. Jonasz z Bobbio, ¯ywot Kolumbana, PSP, t. 60, Warszawa 1995,
s. 8990: [...] Pragnê, aby jedynie umocni³ nas w tym, i¿ praktyka naszych ojców nie jest przeciwna
wierze, bymy za twoim przyzwoleniem mogli zachowywaæ w naszym pielgrzymowaniu obrz¹dek
Paschy, zgodnie z tym jak przejêlimy go od naszych przodków. Wiadomo bowiem, ¿e jestemy
w naszej ojczynie [chodzi tutaj o podleg³oæ jurysdykcji hierarchii galijskiej], dopóki nie przyjmiemy
jakichkolwiek zasad owych Galów, przebywaj¹c za w odosobnieniu i nie bêd¹c dla nikogo uci¹¿liwymi
trwamy przy zasadach naszych przodków. W obronie owych zasad, jak ju¿ powiedzia³em, bêdziemy
stawaæ czy to przeciw Wam, Ojcowie, nastêpcy aposto³ów, czy te¿ przeciw owym naszym braciom
mieszkaj¹cym w s¹siedztwie i naszym ojcom w Chrystusie [...].
52 Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 33, PL 87, 1030; Jonasz z Bobbio,
¯ywot Kolumbana I, 19, PSP, t. 60, s. 206: [...] [Brunhilda] Prosi³a dostojników, dworzan i ca³¹
szlachtê, aby buntowali króla przeciwko mê¿owi Bo¿emu; nastawa³a równie¿ na biskupa, usi³uj¹c poddaæ w w¹tpliwoæ pobo¿noæ Kolumbana, znies³awi³a zbiór regu³, które ten ustanowi³ dla swoich mnichów, aby je przestrzegali [...]; por. E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 124.
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niusz z Nantes za¿¹da³ od Kolumbana jak najszybszego powrotu do Irlandii.
Nie doæ, ¿e nie zaopatrzy³ on mnicha na drogê, to jeszcze wiadomie dopuci³
do g³odówki iroszkockich pielgrzymów53. Oczywicie nie wszyscy duchowni
wykazywali wrog¹ postawê, a niektórzy nawet spieszyli z pomoc¹ uciekinierom. Przyk³adowo Leupecharius  biskup z Tours przyj¹³ deportowanego opata
i wspomóg³ go materialnie54. Nad g³oduj¹cymi iroszkockimi mnichami zlitowa³ siê równie¿ moguncki biskup, daj¹c im zaopatrzenie na drogê55.
Pewne rozbie¿noci z lokalnym duchowieñstwem wynika³y z ró¿nych
obyczajów panuj¹cych w Galii oraz w Irlandii. Kolumban by³ przyzwyczajony
do irlandzkiej struktury kocielnej opartej na przewadze w³adzy opata nad
biskupi¹, a to by³o sprzeczne z kanonem obowi¹zuj¹cym na kontynencie. Na
terenie frankijskim biskupi mieli pe³niê w³adzy w swojej diecezji i to oni
musieli wyraziæ zgodê na fundacjê nowych cenobitów, a ka¿dy opat zosta³
zobowi¹zany do przekazywania sprawozdania tzw. biskupowi miejsca. Biskup
ten dokonywa³ równie¿ wiêceñ w klasztorze z danej diecezji56.
Tymczasem w. Kolumban, gdy fundowa³ nowe orodki w Galii nie zwraca³ siê bezporednio do lokalnych biskupów i byæ mo¿e jego cenobia od samego pocz¹tku podlega³y bezporednio jurysdykcji papie¿a. Biskupi galijscy zaniepokojeni t¹ spraw¹ zebrali siê na synodzie w Chalon nad Saon¹ w Burgundii, ale Kolumban osobicie siê tam nie stawi³, jakby nie traktuj¹c duchownych
jako równych sobie. Zreszt¹ dostrzega³ ich mierne wykszta³cenie teologiczne,
a tak¿e sam mia³ inne podejcie odnonie do wiêtowania Paschy57. Nie móg³
równie¿ przystaæ na niektóre niegodne praktyki obecne na terenie Galii. Razi³o
go to, ¿e wielu biskupów kupczy³o kocielnymi stanowiskami, nie licz¹c siê
z moralnymi konsekwencjami58. Trzeba jednak dodaæ, ¿e Kolumban cieszy³ siê
53

Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 47, PL 87, 10371038; Jonasz
z Bobbio, ¯ywot Kolumbana I, 23, PSP, t. 60, s. 213.
54 Jonas Elnonensis Abbas, Vita Sancti Columbani Abbatis 42, PL 87, 103536; Jonasz
z Bobbio, ¯ywot w. Kolumbana I, 22, PSP, t. 60, s. 212: P³yn¹c wiêc Loar¹ przybyli do miasta Tours [...]
O brzasku dnia za zaprosi³ go na posi³ek biskup tego miasta, Leuparius; m¹¿ Bo¿y uda³ siê tam chêtnie,
aby daæ odpocz¹æ swoim, i spêdzi³ u wspomnianego biskupa ca³y ten dzieñ. [...] Tak to Leupecharius
zaopatrzy³ mê¿a Bo¿ego we wszystkie niezbêdne rzeczy, a nastêpnie go po¿egna³ [...].
55 Jonasz z Bobbio, ¯ywot w. Kolumbana I, 27, PSP, t. 60, s. 216: [...] Zaraz te¿ przyszed³ do
kocio³a biskup tego miasta, a znalaz³szy wiêtego Kolumbana, wypyta³ go kim jest. Ten wyzna³, i¿ jest
tutaj cudzoziemcem. Rzek³ mu na to ów biskup: »Jeli potrzebujesz ¿ywnoci, chod do mego domu
i we, ile ci trzeba« [...].
56 E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 126.
57 Ibidem, s. 127; por. Kolumban w., List II, 7, PSP, t. 60, s. 86.
58 Kolumban w., List I, 6, s. 82: Poza tym pytam, co s¹dzisz o tych biskupach, których
powo³uje siê na te stanowiska wbrew prawu, to znaczy przez przekupstwo; pisarz Gildas okreli³ ich
jako zarazê kupcz¹c¹ godnociami duchownymi. Czy nale¿y ³¹czyæ siê z nimi [w spo³ecznoci Kocio³a]? wielu zaiste takich biskupów  a jest to sprawa bardzo powa¿na  przebywa, jak wiadomo, w naszej
prowincji [...].
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autorytetem wród niektórych kap³anów i liczni biskupi spowiadali siê przed
nim ze swoich wstydliwych grzechów z czasów m³odoci59. Dziêki temu stawa³ siê on ich doradc¹ w sprawach duchowych. Iroszkocki opat  jak na owe
czasy  proponowa³ nowatorskie rozwi¹zanie ró¿nych kwestii, np. aby biskupi
podejmowali siê gruntownej odnowy religijnej poprzez czêste zwo³ywanie synodów kocielnych i zajmowanie siê dra¿liwymi kwestiami 60 .
w. Kolumban, mimo zadra¿nieñ, pozosta³ lojalny w stosunku do episkopatu.
Nie pojawi³ siê przed gronem hierarchów kocielnych, poniewa¿ zna³ swój
porywczy charakter, a nie chcia³ nikogo obraziæ. Uzna³ za bezsensowne wdawanie siê w s³owne sprzeczki i przyj¹³ postawê uleg³oci wobec wy¿szej w³adzy61.
Ostatecznie znalaz³ swoje miejsce w szeregu i wykazywa³ pos³uszeñstwo wobec
osób stoj¹cych wy¿ej od niego, i nie niszczy³ zastanych tradycji kocielnych.
2. Relacje organizatorów życia monastycznego
ze Stolicą Apostolską

Na przyk³adzie zgromadzonego materia³u mo¿na stwierdziæ, ¿e stosunki
miêdzy mnichami a biskupami by³y ró¿norodne i trudno je jednoznacznie oceniæ, natomiast jeli chodzi o relacje mnichów z w³adz¹ papiesk¹, to by³y one
zazwyczaj poprawne.
2.1. Kontakty św. Agustyna z papieżami

w. Augustyn, bêd¹c kap³anem a potem biskupem, nie odby³ wizyty bezporednio u papie¿a w Rzymie. Nawi¹za³ jednak kontakt z papie¿em Syrycjuszem (384399). Blisko zwi¹zany by³ te¿ z Bonifacjuszem, póniejszym papie¿em, do którego mia³ wielki szacunek, o czym mo¿na wnioskowaæ na podstawie
59 Kolumban w., List I, 6, s. 82: [...] S¹ bowiem tacy, którzy odkryli przede mn¹ swój niepokój
sumienia dotycz¹cy tych spraw i chcieli w rozmowie ze mn¹, niegodnym, zyskaæ pewnoæ, czy mog¹
bezpiecznie byæ biskupami po tym, co siê zdarzy³o, to znaczy po zakupieniu godnoci za pieni¹dze b¹d
te¿ po dopuszczeniu siê skrycie cudzo³óstwa w okresie diakonatu  mam tu na myli cudzo³óstwo ze
s³u¿b¹? A to u naszych nauczycieli uchodzi za niemniejszy wystêpek.
60 Kolumban zwraca³ siê do wy¿szego duchowieñstwa w sprawie kocielnych zjazdów; por. List II,
2, s. 83: [...] Obycie czynili to czeciej; chocia¿ nie zawsze w obliczu burzliwych sporów obecych
czasów macie czas dochowaæ tego, by wedle prawa kocielnego czyniæ tak raz b¹d dwa razy w roku;
[uczyñcie] to tym gorliwiej, jako ¿e i tak nieczêsto ma to miejsce. [...]; por. E. Derdziuk, Mnisi
iroszkoccy, s. 129.
61 Kolumban w., List II, 7, s. 86: Nie omieli³em siê wszak¿e pojawiæ przed Wami, abym
przypadkiem swoj¹ obecnoci¹ nie sprzeciwi³ siê s³owom Aposto³a, który powiada: »Nie walcz s³owami«, i w innym miejscu: »Mo¿e kto sk³onny jest do sprzeczki, my jednak nie mamy takiego zwyczaju;
ani my, ani Koció³ Bo¿y«.
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jego korespondencji. Najprawdopodobniej zna³ te¿ Innocentego I (402417)
i Celestyna I (422432)62.
Augustyn przyznawa³ nadrzêdne miejsce biskupowi Rzymu w kwestiach
doktrynalnych. Chcia³ nawet, by potêpienie Pelagiusza zatwierdzi³a Stolica
Apostolska i podkrela³ autorytet nastêpcy w. Piotra63. Pragn¹³, by w³¹czy³ siê
on w sprawê potêpienia b³êdnych teorii64. W 417 r., po uzyskaniu potwierdzenia
ze strony Stolicy Apostolskiej odnonie do postanowieñ afrykañskich synodów, wyra¿a³ swe g³êbokie zadowolonie i uzna³ sporn¹ kwestiê za zakoñczon¹.
Odpowiedzi papieskie by³y dla niego ostatecznymi dokumentami zatwierdzaj¹cymi doktrynalne decyzje. Móg³ wtedy powiedzieæ: Sprawa zosta³a zakoñczona: oby kiedy zakoñczy³ siê b³¹d!65.
2.2. Związki św. Cezarego z Arles ze Stolicą Apostolską

Cezary z Arles sam nigdy nie podwa¿a³ w³adzy zwierzchniej Stolicy
Apostolskiej i utrzyma³ na poprawnej stopie kontakty z kolejnymi papie¿ami.
Wykorzysta³ tê sposobnoæ, by zapewniæ zorganizowanemu przez siebie ¿eñskiemu klasztorowi niezale¿noæ od lokalnej hierarchii. Zgromadzenie mniszek
od tej pory mia³o prawo odwo³ywaæ siê do wy¿szej instancji, czyli do papie¿a
w sprawie swych wewnêtrznych problemów, a Cezary z Arles zagwarantowa³
to prawnie poprzez egzempcjê klasztoru. Wszelkie apelacje ze strony mniszek
kierowane by³y wprost do Rzymu z pominiêciem innych hierachów kocielnych66.
w. Cezary nie tylko jako skromny mnich, ale te¿ jako biskup zawsze
uznawa³ nad sob¹ zwierzchnoæ najwy¿szej w³adzy w Kociele powszechnym.
W Rzymie rozmawia³ z papie¿em Symmachem i podejmowa³ wa¿ne kwestie
organizacyjne zwi¹zane z ¿yciem religijnym. Papie¿ doceni³ jego zdolnoci
w tym zakresie i uczyni³ go nawet wikariuszem apostolskim ca³ej Galii. Biskup
Arles pe³ni³ od tej chwili funkcjê metropolity i reprezentowa³ osobê papie¿a na
podlegaj¹cym sobie obszarze67. Utrzymywa³ z papie¿em sta³y listowny kontakt, dziêki któremu wp³ywa³ na najwa¿niejsze kwestie kocielne. Jego kore62

Por. J. rutwa, Kontakty w. Augustyna z papieskim Rzymem, w: J. rutwa, Studia z dziejów
Kocio³a w staro¿ytnoci, Lublin 1999, s. 113116.
63 K. Burczak, Biskupi afrykañscy wobec herezji pelagianizmu, VoxP 22 (2002), t. 4243, s. 449450.
64 O stosunku w. Augustyna do Stolicy Apostolskiej por. G. Bardy, w. Augustyn, s. 331354.
65 Por. Augustinus, Sermo 131, 10, PL 38, 734: Roma locuta, causa finita est.
66 S. Caesarii, Regula ad virgines, Recapitulatio, PL 67, 1119; Cezary z Arles w., Rekapitulacja
XIV do: Regu³a dla mniszek, PSP, t. 26, s. 136137.
67 Por. J. Pi³at, Wstêp, rMon 2, s. 16; A. ¯urek, w. Cezary, s. 2425.
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spondencja z papie¿ami: Symmachem, Hormizdasem, Feliksem, Agapitem,
Wigiliuszem wiadczy³a o nieustannej pielêgnacji wiêzi miêdzy Rzymem
a lokalnymi strukturami kocielnymi68 .
2.3. Św. Kolumban Młodszy a Stolica Apostolska

w. Kolumban (zm. 615), dzia³aj¹c na terenach galijskich, chcia³ ostatecznie wyjaniæ sprawê obliczania daty Wielkanocy i dlatego wys³a³ list do
papie¿a Grzegorza Wielkiego69. Nie znaczy to, ¿e sprzeciwia³ siê w³adzy papieskiej, wrêcz przeciwnie, zawsze liczy³ siê z jej zdaniem i odwo³ywa³ siê do
niej jeli chodzi o sprawy doktrynalne. W licie z oko³o 600 r., skierowanym do
Grzegorza, sam siebie nazywa³ nêdznym Go³¹bkiem, papie¿a za uwa¿a³ za
kontynuatora prawdziwej nauki Bo¿ej, nadawa³ mu z racji tego znakomite tytu³y70. Chcia³ naprawiæ moralnoæ i obyczaje panuj¹ce wród galijskich biskupów
i z tym problemem zwraca³ siê do najwy¿szego zwierzchnika w Kociele.
W licie z 613 r. do Bonifacego IV, nastêpcê w. Piotra nazywa³ g³ow¹ wszystkich Kocio³ów, czyli najwa¿niejszym Pasterzem. Sam zachowywa³ skromnoæ, okrelaj¹c siebie Palumbus (³ac. palumbes  dziki go³¹b), wrêcz nawet
za bardzo siê uni¿a³ wobec tego hierarchy71. Zawsze pisa³ listy w konkretnych
sprawach, szczególnie dotycz¹cych kwestii doktrynalnych. Przeprasza³ równoczenie za niepokój, jaki wywo³ywa³ poprzez swoje pisma. Mia³ wiadomoæ
ró¿nicy zdañ, jaka wystêpowa³a miêdzy nim a w³adz¹ w Rzymie i mimo wszystko nigdy otwarcie nie podwa¿a³ legalnoci w³adzy papieskiej. Chocia¿ sam by³
68
69

A. ¯urek, w. Cezary, s. 77.
w. Kolumban, pisz¹c do Grzegorza I podkrela³ zaczenie godnoci nastêpców w. Piotra; por.
List III,1, PSP, t. 60, s. 89: Grzeszny Kolumban przesy³a pozdrowienia w Chrystusie Papie¿owi N.,
czcigodnemu zwierzchnikowi i Ojcu na Stolicy Apostolskiej; por. List III, 2, PSP, t. 60, s. 89: Od
dawna ju¿ pragn¹³em w duchu odwiedziæ i pocieszyæ wszystkich zasiadaj¹cych na Stolicy Apostolskiej,
dostojników tak drogich ogó³owi wiernych, najprzewielebniejszych ojców obdarzonych wedle zas³ug
godnoci¹ apostolsk¹ [...].
70 Kolumban w., List I, 1-2, PSP, t. 60, s. 79: Ja, Bar-iona (nêdzny Go³¹bek) przesy³am
pozdrowienia w Chrystusie czcigodnemu Panu i Ojcu w Chrystusie, Najwspanialszej Ozdobie Kocio³a
Rzymskiego, niczym Najcenniejszemu Kwieciu chyl¹cej siê ku upadkowi Europy, Znakomitemu Badaczowi, zw³aszcza Znawcy Medytacji i Boskiej Nauki. »£aska Tobie i pokój od Boga, Ojca naszego,
i od Pana naszego, Jezusa Chrystusa«. Pragnieniem moim jest, czcigodny Ojcze  a niech nie bêdzie to
poczytane za zuchwa³oæ wzglêdem Ciebie  zapytaæ Ciê w sprawie Paschy, powo³uj¹c siê na s³owa
owej pieni: Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, i twoich starców, a powiedz¹ ci [...].
71 Kolumban w., List V, 1, s. 95: Do Najwy¿szego Namiestnika Kocio³a Powszechnego
w ca³ej Europie, Przewielebnego Papie¿a, Najdostojniejszego Patriarchy, Pasterza Pasterzy, Najczcigodniejszego Biskupa, Ojca Bonifacego omiela siê zwracaæ na pismie  a jest to zaiste rzecz zadziwiaj¹ca
i niespotykana, niezmierna rzadkoæ  Palumbus najpokorniejszy s³uga Jego Wysokoci, maluczki wobec Jego dostojnoci, prostaczek wobec Jego znakomitoci, mierny pisarczyk wobec jego wymownoci,
najpoledniejszy wobec najpierwszego, cudzoziemiec wobec pierwszego obywatela, uni¿ony s³uga wobec wszechpotê¿nego Pana; por. E. Derdziuk, Mnisi iroszkoccy, s. 177.
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przewiadczony o swojej racji, to jednak nie chcia³ staæ siê pysza³kiem72. Przecie¿ gdyby nie uznawa³ papie¿a, nie zwraca³by siê doñ z prob¹ o zaakceptowanie irlandzkich tradycji73, zale¿a³o mu wszak¿e na szybkim zakoñczeniu
schizmy i dlatego u¿ywa³ w listach wielu form grzecznociowych74.
Zwracaj¹c siê do papie¿a Bonifacego IV, oczekiwa³ od niego bardziej
stanowczej postawy i umocnienia autorytetu papieskiego w trakcie trwania
w Italii sporu o tzw. trzy rozdzia³y. Wed³ug w. Kolumbana nastêpca w. Piotra
stawa³ siê prawdziwym duszpasterzem, gdy¿ na ka¿dym biskupie Rzymu spoczywa³ obowi¹zek otwartego wypowiadania siê, co jest dobre a co z³e. Powinien on równie¿ umacniaæ ortodoksyjne pogl¹dy za pomoc¹ swoich doktrynalnych pism i poprzez zwo³anie synodu, który gwarantowa³by niepodwa¿alnoæ
jego decyzji75. Wiêkszy synod by³ dla w. Kolumbana jedyn¹ okazj¹ umo¿liwiaj¹c¹ obronê papiestwa przed atakami heretyków76.
Zakończenie

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e od momentu powstania ruchu monastycznego anachoreci oraz cenobici mieli stycznoæ z lokaln¹ hierarchi¹ kocieln¹ reprezentowan¹ m.in. przez biskupów. Pocz¹tkowo wzajemne wiêzi nie
zosta³y sprecyzowane, ale opiera³y siê raczej na dobrych relacjach miêdzy
obydwoma stronami i na chêci osi¹gniêcia kompromisu. Chocia¿ w wielu
72 Kolumban w., List I, 5, s. 97; do Grzegorza I Wielkiego Kolumban pisa³: Pisz¹c to wszak¿e
raczej ze zuchwa³oci¹ ni¿ z pokor¹ wiem, i¿ popad³em w pu³apkê bardzo niebezpiecznej pewnoci siebie,
niewiadom, ¿e bêdê musia³ siê z niej wydostaæ. Nie przystoi to ani miejscu, ani stanowi, aby cokolwiek pod
pozorem dyskusji godzi³o w Twe wielkie dostojeñstwo i by Ciebie, który zaiste legalnie zasiadasz na tronie
Piotra, aposto³a i klucznika, miesznie niepokoi³y pisma na temat Paschy nades³ane przeze mnie z Zachodu [...].
73 Kolumban w, List II, 7, s. 86.
74 Kolumban w., List III, 12, s. 89: Grzeszny Kolumban przesy³a pozdrowienia w Chrystusie
Papie¿owi N., czcigodnemu zwierzchnikowi i Ojcu na Stolicy Apostolskiej. Od dawna ju¿ pragn¹³em
w duchu odwiedziæ i pocieszyæ wszystkich zasiadaj¹cych na stolicy Apostolskiej, dostojników tak
drogich ogó³owi wiernych, najprzewielebniejszych ojców obdarzonych wedle zas³ug godnoci¹ apostolsk¹. Jak dot¹d wszak¿e nie zdo³a³em zadoæuczyniæ memu pragnieniu, pozostaj¹c jakby zamkniêty na
okrêcie unoszonym przez morskie fale, z powodu róznych niepokojów tych czasów i burzliwych schizm
u zamieszkuj¹cych s¹siedztwo ludów [...] .
75 Kolumban w., List V, 4, s. 97: [...] Dlatego, Ojcze wiêty, pos³u¿ siê wezwaniem i znanym
g³osem prawdziwego pasterza, stañ pomiêdzy wilkami i owieczkami, aby te uwolnione od bojani na
nowo w tobie rozpozna³y pierwszego pasterza. [...] Aby przeto nie utraci³ godnoci nastêpcy Aposto³a,
zachowaj wiarê apostolsk¹, potwierd j¹ wiadectwem, umocnij pismem, obwaruj zwo³aniem synodu,
by nikt nie móg³ sprzeciwiæ siê tobie w wietle prawa [...].
76 Kolumban w., List V, 10, s. 100: Wzywam Was, Ojcowie moi i najbli¿si orêdownicy,
abycie usunêli zak³opotanie z oblicza Waszych synów i uczniów, którzy z Waszego powodu s¹
w rozterce, a co wiêcej, aby ze stolicy wiêtego Piotra usuniêty zosta³ cieñ podejrzenia. Zwo³aj przeto
synod, abycie mogli oczyciæ siê z podnoszonych przeciwko Wam zarzutów; albowiem nie oskar¿a siê
Was jedynie o zawody z zaprzêgiem [...].
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przypadkach dochodzi³o do spiêæ, to jednak nigdy nie przebiega³y one a¿ tak
na sile, by mo¿na by³o mówiæ o powa¿nych konfliktach na szerok¹ skalê. Do
momentu zwo³ania soboru chalcedoñsiego (451) orodki cenobityczne cieszy³y
siê wzglêdn¹ swobod¹, ale po tym soborze fundacje klasztorów zosta³y ju¿
uzale¿nione od zgody lokalnej hierarchii kocielenej. Tak wiêc w miarê up³ywu czasu mnisi musieli z koniecznoci utrzymaæ dobre relacje z biskupami,
pomimo ¿e nie zawsze im siê to udawa³o.
Nieco inaczej przedstawia³a siê sytuacja jeli chodzi o stosunek mnichów
do Stolicy Apostolskiej. Nie by³o tu mowy o jakim sprzeciwianiu siê papie¿owi. Nawet jeli zaistnia³a jakakolwiek ró¿nica zdañ, wszyscy odwo³ywali siê
do papie¿a, uznaj¹c jego niezaprzeczalne zwierzchnictwo w wiecie chrzecijañskim. Taka tendencja utrzymywa³a siê w miarê na jednolitym poziomie we
wczesnoredniowiecznej Europie.
EARLY MONASTICISM IN RELATION
TO EPISCOPAL AND PAPAL AUTHORITY
(SUMMARY)

The article describes the relationship between the first monks and the Church hierarchy
represented by the bishops and popes. Bishops often mingled in the internal affairs of monastic
communities, but some organizers of monastic life, such as Caesarius of Arles limited the interference from the outside. Abbots in Ireland while they become more important than bishops. Basil the
Great, Augustine of Hippo, Caesarius of Arles, though they were monks, they exercised their functions well in positions of church and maintained friendly relations with the popes. A unique situation
is the abbot of St. Columba the Younger, who in Gaul is involved in disputes with the local hierarchy.
He did not agree even with the pope, but never openly spoke out against the Apostolic Seat. Monks
usually do not lead to the riots but were respectful for the representatives of ecclesiastical authority.

FRÜHES MÖNCHTUM UND SEINE BEZIEHUNG
ZUR BISCHÖFLICHEN UND PÄPSTLICHEN MACHT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Artikel beschreibt die Beziehung zwischen den ersten Mönchen und der kirchlichen Hierarchie der Bischöfe und Päpste. Die Bischöfe intervenierten in die inneren Angelegenheiten der klösterlichen Gemeinschaften, aber einige Organisatoren des monastischen Lebens, wie Caesarius von
Arles, begrenzten die Einflüsse der Hierarchie. Basilius der Große, Augustinus von Hippo, Caesarius
von Arles, obwohl sie Mönche waren, übten ihre Funktionen und hatten die freundlichen Beziehungen mit den Päpsten. Eine einzigartige Situation war der Abt von St. Columba, der in Gallien in
Auseinandersetzungen mit der lokalen Hierarchie verbunden war. Er war mit dem Papst nicht einverstanden, aber er sprach nicht öffentlich gegen den Apostolischen Stuhl. Die Mönche führten nicht zu
den Unruhen, aber sie hatten eine grosse Achtung für die Vertreter der kirchlichen Autorität.
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Przegl¹d historii jakiej idei nigdy nie zmierza jedynie do mo¿liwie dok³adnego i wieloaspektowego odkrycia przesz³oci. Je¿eli historia jest nauczycielk¹ narodów, to nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ze szczególn¹ uwag¹ nale¿y s³uchaæ tej nauczycielki wtedy, gdy odkrywa przed badaczem g³êbokie korzenie
wspó³czesnych idei destrukcyjnych. Niew¹tpliwie dotyczy to zagadnienia eutanazji. Dowiadczenie historyczne pokazuje, jak splot nauki, medycyny oraz
okrelonej koncepcji cz³owieka i jego miejsca w spo³eczeñstwie potrafi wobec
nieuchronnego losu, jaki czeka ka¿d¹ istotê ludzk¹, wytworzyæ i skonkretyzowaæ na p³aszczynie politycznej antyludzki program dzia³ania. Jednoczenie
jednak, przy ca³ej krytyce myli proeutanazyjnej, nie nale¿y traciæ z oczu
prawdziwego problemu, który tkwi w samym jej centrum: cz³owiek musi zmierzyæ siê z faktem, ¿e prêdzej czy póniej mieræ stanie siê jego osobistym
i nieuniknionym dowiadczeniem  ju¿ nie jako obserwatora tych, którzy
umieraj¹ wokó³, ale jako g³ównego aktora dramatu, jakim jest umieranie. Celem poni¿szych rozwa¿añ jest wiêc nie tylko suchy przegl¹d faktów historycznych, ale wy³owienie z nich g³ównych motywów, elementów ideowych i uzasadnieñ, które s¹ obecne równie¿ we wspó³czesnej myli proeutanazyjnej.
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1. Exitus facilis – łagodna śmierć w starożytności

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e refleksja nad mierci¹ jest znacznie starsza, ni¿
uporz¹dkowany i odzwierciedlony w wiadectwach pisanych namys³ nad t¹
kwesti¹. To w³anie pocz¹tki historycznej konfrontacji z perspektyw¹ nieuchronnej mierci wskazuj¹ na obecnoæ ludzkiego umys³u. Konfrontacja ta musi byæ
uznana jednak równie¿ za katalizator w rozwoju filozofii, ale te¿ religii.
Znane nam ze róde³ greckich pojêcie eutanazji (gr. eu  dobry, thanatos
 mieræ) nie mia³o u swych korzeni tak ujemnego wydwiêku, jak to ma
miejsce dzisiaj i odnosi³o siê do wolnego od m¹k i lêku spokojnego umierania.
Za najstarsze wiadectwo pisane w tej materii uznawany jest fragment komedii
greckiego poety Kratinosa (ok. 500420 przed Chr.), u którego eutanazja
 dobra mieræ, oznacza mieræ ³agodn¹ i pozbawion¹ cierpieñ. W podobnym znaczeniu u¿ywa tego pojêcia Swetoniusz, opisuj¹c lekki i bezbolesny
zgon (exitus facilis) cesarza Augusta. Nie inaczej u¿ywa tego pojêcia tak¿e
staro¿ytny ¿ydowski filozof Filon z Aleksandrii (ok. 20 p. Chr.  50 po Chr.).
Gdyby odnieæ siê jedynie do tych wiadectw, mo¿na by równie¿ dzisiaj ¿yczyæ komu eutanazji, czyli dobrej, spokojnej, pogodzonej z losem mierci1.
Staro¿ytnoæ zna³a jednak i po czêci praktykowa³a to, co dzisiaj okrela
siê jako eutanazjê. Mocno zorientowana na wolnoæ jednostki myl stoicka
akceptowa³a pod pewnymi warunkami zarówno samobójstwo, jak i pomoc
lekarza w umierceniu pacjenta wtedy mianowicie, gdy powa¿na choroba uniemo¿liwia³a samodzielne i swobodne ¿ycie. Stanowisko takie wynika³o z najwy¿szego idea³u etycznego stoików, jakim by³ idea³ ataraksji (gr. a  brak,
taraksis  nie³ad, zamieszanie), czyli daleko posuniêtej obojêtnoci wobec wydarzeñ i ciosów losu. Wielkie cierpienia, które mog³yby ten spokój zaburzyæ,
uprawomocnia³y cz³owieka, w opinii stoików, do skrócenia swego ¿ycia2.
W wielkich staro¿ytnych wizjach idealnego pañstwa pojawia siê te¿ pomys³ planowej eksterminacji upoledzonych noworodków, co jednak nie by³o
okrelane mianem eutanazji. Wed³ug Platona (ok. 427  347 przed Chr.) nale¿y
eliminowaæ przez aborcjê b¹d pozostawienie bez opieki po urodzeniu te dzieci, których ojcami byli starsi mê¿czyni, co zdaniem staro¿ytnych nie dawa³o
wielkich nadziei na odpowiedni¹ jakoæ potomstwa3. Podobnie Arystoteles
(384  322 przed Chr.) by³ zdania, ¿e trzeba cile reglamentowaæ rozród,
a gdyby mimo to pojawi³y siê dzieci niezaplanowane przez pañstwo, nale¿y je
1 U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,
München 1999, s. 16n.
2 U. Eibach, Sterbehilfe  Tötung aus Mitleid? Euthanasie und lebensunwertes Leben, Wuppertal 21998, s. 17.
3 Platon, Pañstwo III, 409e410a; V, 459de, 461 c.
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umiercaæ. Mamy tu do czynienia z typowym podejciem eugenicznym ze
wzglêdu na korzyci spo³eczne. Taka postawa idzie jednak u Arystotelesa
w parze z brakiem akceptacji umiercania pacjenta przez lekarza, co by³oby,
zdaniem filozofa, wyrazem tchórzostwa4.
Staro¿ytnoæ zna jednak tak¿e tradycjê opowiadaj¹c¹ siê zdecydowanie
za wartoci¹ ¿ycia. Chodzi o zespó³ pism przypisywanych legendarnemu lekarzowi Hipokratesowi (ur. ok. 460 przed Chr.) znany pod nazw¹ Corpus Hippocraticum. Analiza historyczno-krytyczna utworów wchodz¹cych w sk³ad tego
zbioru wskazuje, ¿e zapewne nie wszystkie wysz³y spod pióra samego Hipokratesa, o czym mog¹ wiadczyæ chocia¿by pewne sprzecznoci miêdzy nimi.
Niektóre rady, jakie Hipokrates daje swoim lekarzom po czêci usprawiedliwiaj¹ zaniechanie terapii umieraj¹cych, zazwyczaj ze wzglêdu na dobre imiê
lekarza. Jednak pojawiaj¹ siê te¿ teksty wskazuj¹ce na ³agodzenie przez medyków cierpieñ umieraj¹cych. Najbardziej znanym i zasadniczym dla hipokratejskiego lekarza tekstem jest tzw. Przysiêga Hipokratesa. Zawarty w niej zakaz
podawania kobietom rodków aborcyjnych oraz jakichkolwiek trucizn, za pomoc¹ których kto móg³by sobie odebraæ ¿ycie, wskazuje na mocne przywi¹zanie Hipokratesa do etosu promuj¹cego szacunek dla ¿ycia5. Lekarz hipokratejski nie tylko nie zabija³, ale tak¿e nie uczestniczy³ porednio w zabójstwie,
nie udziela³ te¿ nikomu nawet rady w tej materii6.
Podsumowuj¹c wiadectwa staro¿ytne mo¿na stwierdziæ, ¿e pojêcie eutanazji dotyczy³o w nich raczej pewnego filozoficznego idea³u mierci i nie
odnosi³o siê do dzia³añ medycznych, chocia¿ pewne nurty myli staro¿ytnej
akceptowa³y pomoc lekarsk¹ w odebraniu sobie ¿ycia przez pacjenta, jak te¿
eliminacjê dzieci upoledzonych.
2. Ars moriendi – chrześcijańska sztuka umierania

Chrzecijañskie umi³owanie ¿ycia jako Bo¿ego daru, którego cz³owiekowi nie wolno odrzuciæ, a jednoczenie jako zadania, którego wykonanie bêdzie
decydowa³o o pomiertnym losie, sprawi³o, ¿e problematyka eutanazyjna znik³a na ca³e stulecia z obszaru dyskusji etycznej. Jednoczenie chrzecijañstwo,
w odró¿nieniu do przedchrzecijañskiej staro¿ytnoci, rozwija³o sieæ orodków
4
5

Arystoteles, Polityka VII, 1335b Etyka Nikomachejska III, 1116a.
Nikomu, nawet na ¿¹danie, nie podam mierciononej trucizny, ani nikomu nie bêdê jej
doradza³, podobnie te¿ nie dam nigdy niewiecie rodka na poronienie. W czystoci i niewinnoci
zachowam ¿ycie swoje i sztukê swoj¹ (t³um. G. Piankówna), http://adonai.pl/life/?id=110 (17 VI 2011).
6 U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,
s. 3842.
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pomocy dla chorych i umieraj¹cych. Najpierw dokonywa³o siê to w ramach
ma³ych i przejrzystych wspólnot wczesnochrzecijañskich, póniej miejscami
takiej pomocy sta³y siê zakony, a¿ w koñcu pojawi³y siê zorganizowane punkty
opieki medycznej7. Rozwój opieki medycznej, jaki dokona³ siê w okresie redniowiecza, zwi¹zany by³ tak¿e z rozwojem ruchu pielgrzymkowego do miejsc
wiêtych. Zdro¿eni pielgrzymi, nierzadko wyczerpani i chorzy, potrzebowali
miejsc, gdzie mogliby siê zatrzymaæ i zregenerowaæ si³y.
W czasach, w których spo³eczeñstwa Europy by³y szczególnie pustoszone przez zarazy i wojny pojawi³y siê formy duchowoci i pobo¿noci, które
by³y chrzecijañsk¹ adaptacj¹ staro¿ytnego idea³u szczêliwej mierci8. W traktatach z gatunku sztuki dobrego umierania (ars bene moriendi) zawierano nie
tylko rady dotycz¹ce zachowania siê wobec bliskiej mierci, ale z biegiem czasu
sta³y siê one zbiorami rad dotycz¹cymi sztuki ¿ycia (ars vivendi). Cz³owiek
powinien ¿yæ, pamiêtaj¹c o swojej przemijalnoci i miertelnoci i tak u¿ywaæ
dóbr przemijaj¹cych, by móc w ka¿dej chwili stan¹æ przed Boskim Sêdzi¹9.
3. Śmierć w idealnym państwie
– nowożytna refleksja o kresie życia

Chocia¿ czasy nowo¿ytne nie przynios³y zmiany pogl¹dów na temat eutanazji, to jednak dokona³a siê stopniowo istotna dla tej tematyki zmiana perspektywy. Ju¿ nie Bóg i ¿ycie wieczne, ale cz³owiek i jego ¿ycie doczesne
sta³y siê przedmiotem refleksji filozoficznej. W tym kontekcie warto wspomnieæ wzmiankê, jak¹ Tomasz Morus (14771535) umieci³ w swojej wizji
idealnego pañstwa, której nada³ tytu³ Utopia. Dzie³o Morusa, od którego tytu³u
wzi¹³ nazwê ca³y literacki gatunek, jest przyk³adem ponownego o¿ywienia
refleksji na temat idealnego kszta³tu pañstwa. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Morus
pozostawa³ tu pod silnym wp³ywem myli platoñskiej. Idealne pañstwo to
pañstwo ludzi ¿yj¹cych w dobrobycie i pomylnoci, ciesz¹cych siê dobrym
zdrowiem. Gdyby siê okaza³o, ¿e kto zapada na ciê¿k¹ chorobê, spo³ecznoæ
powinna o niego dbaæ. Je¿eli jednak choroba okaza³a siê nieuleczalna i zwi¹zana z wielkimi boleciami, Morus zaleca, by kap³ani oraz urzêdnicy idealnego
pañstwa zachêcali chorego, aby nie przeciwstawia³ siê mierci, lecz podda³ siê
7 H. Pichlmaier, Hopiz/Hospizbewegung. 1. Zum Problemstand, w: W Korff, L. Beck, P. Mikat (red.),
Lexikon der Bioethik, t. 2, Gütersloh 2000, s. 233235.
8 Zob. G. Virt, Leben bis zum Ende. Zur Ethik des Sterbens und des Todes, Innsbruck 1998,
s. 1013.
9 J. Wohlmuth, Sterben/Sterblichkeit. Theologisch, w: W Korff, L. Beck, P. Mikat (red.), Lexikon
der Bioethik, t. 3, s. 460.
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jej jak najszybciej, co mu te¿ zostanie bezbolenie zapewnione10. Trudno rozstrzygn¹æ, czy te rady Morusa s¹ wyrazem k¹liwej ironii odnonie do stosunków pañstwowych panuj¹cych w jego czasie oraz form¹ ostrze¿enia przed
mo¿liwymi konsekwencjami dalszego ich rozwoju (by³aby to zatem forma
negatywnej utopii), czy te¿ Morus rzeczywicie by³ zwolennikiem eutanazji
na ¿yczenie pacjenta. Nawet gdyby ta druga ewentualnoæ okaza³a siê prawdziwa, u pocz¹tku ery nowo¿ytnej ta opinia Morusa by³a osamotniona11.
Inny nowo¿ytny myliciel, Franciszek Bacon (15611626), u¿ywa wprawdzie pojêcia eutanazji, nadaje mu jednak zupe³nie inne znaczenie. Rozró¿nia
on mianowicie eutanazjê zewnêtrzn¹ (euthanasia exterior), która polega³aby
na ul¿eniu umieraj¹cemu w jego cierpieniu, jednak bez dzia³añ zabójczych,
oraz eutanazjê wewnêtrzn¹ (euthanasia interior). Ta ostatnia dotyczy³aby osobistego przygotowania siê do dobrej mierci12.
W literaturze XVIII i XIX w. pojêcie eutanazji pojawia siê sporadycznie
i odnosi siê do zadañ lekarza wobec umieraj¹cych. Jednak ci¹gle niedopuszczalne jest wspó³dzia³anie lekarza w samobójstwie pacjenta b¹d umiercenie
go na w³asne ¿yczenie Jakiekolwiek dzia³anie lekarza w celu skrócenia ¿ycia
pacjenta jest okrelone jako niedopuszczalne. Zmiana pogl¹dów na ten temat
pojawi³a siê dopiero na prze³omie XIX i XX w.
4. Prawo do własnej śmierci
– idee proeutanazyjne na przełomie XIX i XX w.

Obszar jêzyka niemieckiego by³ na prze³omie XIX i XX w. wiod¹cym
rodowiskiem rozwoju i wymiany myli filozoficznej i badañ naukowych. Nic
wiêc dziwnego, ¿e w³anie w tym obszarze pojawi³y siê pierwsze g³osy opowiadaj¹ce siê za eutanazj¹. W filozoficznej koncepcji nadcz³owieka, jaka wysz³a spod pióra Fryderyka Nietzschego (18441900) nie mog³o byæ miejsca dla
jednostek s³abych i upoledzonych. Ustami swojego Zaratustry Nietzsche sformu³owa³ postulat zakoñczenia w³asnego ¿ycia, kiedy tylko cz³owiek uzna je za
bezwartociowe13. Z wielk¹ pogard¹ odnosi siê on do chorych. Nazywa ich
10
11

T. Morus, Utopia, t³um. K. Abramowicz, Warszawa 1954, s. 152.
Argumenty na rzecz traktowania tego fragmentu Utopii raczej jako wyraz krytyki pewnej
mentalnoci, której sam Morus nie popiera³, podaje J. Malczewski, Z dziejów pojêcia eutanazji,
w: B. Chyrowicz (red.), Eutanazja: prawo do ¿ycia  prawo do wolnoci, Lublin 2005, s. 5155.
12 Zob. E. Schockenhoff, Ethik des Lebens. Grundlapen und neue Herausforderungen, Freiburg
BaselWien 2009, s. 491.
13 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaraustra. Ksi¹¿ka dla wszystkich i dla nikogo, t³um. W. Berent,
Warszawa 2002, s. 7173.
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paso¿ytami spo³eczeñstwa, którzy zbyt d³ugo trzymaj¹ siê swego ¿ycia jak
robaczywe owoce ga³êzi. Nietzsche ¿yczy sobie, by spo³eczna burza potrz¹snê³a tym drzewem ¿ycia i usunê³a zeñ wszelkie zepsute owoce. Skoro takie
jednostki same nie chc¹ sobie zdaæ sprawy z tego, ¿e kontynuowanie egzystencji w ich stanie jest po prostu nieprzyzwoite, lekarze powinni staæ siê wobec
nich wyrazicielami spo³ecznej pogardy i zepchn¹æ to, co zwyrodnia³e na granicê ¿ycia, robi¹c przez to miejsce dla zdrowych14. Szeroko znane pogl¹dy Fryderyka Nietzschego niew¹tpliwie wp³ynê³y na rozwój myli proeutanazyjnej.
Do prekursorów takiego podejcia nale¿a³ niew¹tpliwie Adolf Jost
(ur. 1874). W swoim niewielkim, wydanym w 1895 r., dzie³ku zatytu³owanym
Das Recht auf den eigenen Tod (Prawo do w³asnej mierci), Jost opowiada siê
za jednoznacznym rozwi¹zaniem problemu psychicznie i fizycznie nieuleczalnie chorych, postuluj¹c prawo do ich umiercenia. Zwornikiem argumentacji
Josta jest pojêcie wartoci ¿ycia. Definiuj¹c to pojêcie w oparciu o filozofiê
utylitarystyczn¹, Jost stwierdza, ¿e w niektórych przypadkach wartoæ ¿ycia
jest tak niska, ¿e zarówno ze wzglêdu na samego chorego, jak te¿ spo³eczne
koszty opieki, eliminacja takiego chorego powinna zostaæ dopuszczona. ¯ycie
mo¿e bowiem staæ siê bezwartociowe, a nawet osi¹gn¹æ wartoæ negatywn¹.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e Jost nie argumentuje w oparciu o prawo jednostki
do decydowania o w³asnej mierci, ale ma na uwadze spo³eczne aspekty pewnego problemu, jaki w jego opinii stanowi¹ nieuleczalnie chorzy. Dla spo³eczeñstwa stanowi¹ oni obci¹¿enie, gdy¿ konsumuj¹ dobra, nie pomna¿aj¹c
jednoczenie dobrobytu w³asn¹ prac¹15.
Nie mo¿na w tym kontekcie nie wspomnieæ tak¿e Alfreda Ploetza
(18601940), któremu nadano przydomek misjonarza higieny rasowej. Jako
zwolennik spo³ecznego darwinizmu, Ploetz wskazywa³ na obni¿anie siê jakoci
ludzkich populacji poprzez rezygnacjê z naturalnych mechanizmów selekcyjnych. Medycyna, która opiekuje siê jednostkami s³abymi, chorymi i upoledzonymi jest równoznaczna z kontraselekcj¹. Równie¿ on postuluje koniecznoæ
zaprzestania dzia³añ kontraselekcyjnych poprzez eliminacjê jednostek bezwartociowych i s³abych, by unikn¹æ degeneracji rasy. Prawomocnoæ eliminacji
powa¿nie upoledzonych dzieci uzasadnia tym, ¿e niedorozwój mózgu nie
kwalifikuje ich w ogóle do grona istot ludzkich16.
Równie¿ znany zwolennik teorii ewolucji i autor tzw. prawa biogenetycznego, Ernest Haeckel (18341919) by³ aktywnym propagatorem skrócenia, jak
14

s. 8891.

U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,

15 R. Sonnenberg, Von der Sterbepflege zur Vernichtung des Lebens. Zum Wandel des Euthanasie Begriffs im 20. Jahrhundert  ein Rückblick, die Drei 11 (2006), s. 29.
16 Ibidem, s. 28.
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twierdzi³, bezsensownych cierpieñ nieuleczalnie chorych. Za³o¿one przez niego
czasopismo Das monistische Jahrhundert (Monistyczne Stulecie) publikowa³o
propozycje prawnej legalizacji eutanazji na ¿yczenie po wyra¿eniu zgody s¹du17.
W kontekcie postulatów legalizacji eutanazji zwraca siê szczególn¹ uwagê na wydane w 1920 r. przez Karla Bindinga (18411920) i Alfreda Hochego
(18651943) dzie³o nosz¹ce programowy tytu³ Die Freigabe der Vernichtung
lebensunwerten Lebens (Przyzwolenie na niszczenie ¿ycia niegodnego ¿ycia).
Zasiêg oddzia³ywania tego dzie³a jest niew¹tpliwie zwi¹zany z renom¹ jego
autorów: Binding, profesor prawa w Lipsku, uchodzi³ za jednego z najwybitniejszych znawców prawa karnego; Hoche by³ wp³ywowym profesorem psychiatrii we Freiburgu. Autorzy postuluj¹ umiercanie nieuleczalnie chorych,
zarówno tych, którzy w obliczu nieuleczalnej choroby pragn¹ skrócenia swoich cierpieñ, jak te¿ psychicznie chorych. Nie wykazuj¹ oni wprawdzie pragnienia mierci, ale nie ma w nich te¿ woli ¿ycia, przez co staj¹ siê drastycznym przeciwstawieniem tego, co stanowi o istocie cz³owieka. Autorzy nie
zadowalaj¹ siê przy tym uznaniem dopuszczalnoci tego rodzaju dzia³añ, ale
uwa¿aj¹ je wrêcz za obowi¹zek wyp³ywaj¹cy z litoci. Ludzie w takim stanie
stanowi¹ balast (niem. Balastexistenz) zarówno dla siebie samych, jak i dla
ca³ego spo³eczeñstwa. Pojêcie egzystencji balastowych zrobi po latach karierê w ramach ideologii nazistowskiej18.
W takiej atmosferze w latach trzydziestych XX w. zaczê³y powstawaæ
pierwsze organizacje popieraj¹ce eutanazjê, jak np. Society for the Right to Die
w USA czy Voluntary Euthanasia Society w Wielkiej Brytanii.
5. Gnadentod w czasach nazistowskich

Nazistowska ideologia czystoci rasy, która w wy¿ej przedstawionych
tendencjach i programach znalaz³a swoj¹ inspiracjê i potwierdzenie, przewidywa³a nie tylko ekspansjê rasy aryjskiej kosztem innych ras uznanych za ma³owartociowe, ale tak¿e zabiegi zmierzaj¹ce do poprawienia jakoci w³asnego
spo³eczeñstwa. Mia³y temu s³u¿yæ z jednej strony programy promuj¹ce rozród
osób uznanych za wzorcowych przedstawicieli rasy aryjskiej (orodki, w których wyznaczeni oficerowie zap³adniali wyznaczone niemieckie kobiety nosi³y
nazwê Lebensborn  zdrój ¿ycia), a z drugiej  przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do
17 E. Schockenhoff, Sterbehilfe und Menschenwürde. Begleitung zu einem eigenen Tod, Regensburg 1991, s. 5255.
18 K. Binding, A. Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und
ihre Form, Leipzig 1920, http://home.filternet.nl/~fn003273/ldo/Sites/freigabe.htm (10 VI 2011).
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eksterminacji s³abych. Sam Adolf Hitler przedstawi³ siebie w Mein Kampf
w roli chirurga, który precyzyjnymi ciêciami zamierza usun¹æ wszystko, co
w organizmie pañstwa jest chore i zdegenerowane. Jak w ka¿dej innej dziedzinie, równie¿ w tej nazici wykorzystali wszystkie ówczesne rodki propagandowe, by uzyskaæ jak najszersze spo³eczne poparcie dla podejmowanych dzia³añ. Wród podjêtych kroków na pierwsze miejsce wysuwa siê nakrêcony
w 1942 r. na zlecenie Josepha Goebbelsa film pt. Ich klage an (Oskar¿am).
Bohaterka filmu  Hanna, gdy zaczyna chorowaæ na stwardnienie, które objawia siê postêpuj¹cym niedow³adem, maj¹c w perspektywie mieræ z powodu
parali¿u miêni oddechowych, prosi swego mê¿a Thomasa  znanego lekarza,
by j¹ umierci³. W dramatycznych s³owach okrela siebie sam¹ w tym stanie
jako kupa miêsa. Jej m¹¿ w koñcu spe³nia tê probê. Przyjaciel rodziny,
równie¿ lekarz, pocz¹tkowo zdecydowanie protestuje, argumentuj¹c, ¿e lekarz
powinien staæ na stra¿y ¿ycia. Ale na procesie, jaki wytoczono mê¿owi Hanny za zabójstwo ¿ony, to w³anie on staje siê tytu³owym oskar¿ycielem.
W prometejskim przemówieniu oskar¿a ustawodawstwo i porz¹dek prawny,
które jak stwierdza, nie pozwalaj¹ lekarzom i prawnikom s³u¿yæ narodowi.
Jako nieludzki i nienaturalny piêtnuje porz¹dek prawny, który wymaga, by
chory mêczy³ siê bezsensownie przed swoj¹ mierci¹. W filmie pojawia siê
tak¿e postaæ duchownego, który wobec cierpienia Hanny enigmatycznie
stwierdza, ¿e mi³oæ jest wprawdzie lekarstwem, ale równie¿ rozs¹dek jest
z Boga19.
Chocia¿ omówiony film odnosi³ siê jedynie do pewnej grupy chorych,
praktyczne zastosowanie propagowanych w nim idei objê³o w hitlerowskich
Niemczech znacznie wiêksz¹ grupê obywateli. Datowany wstecz na padziernik 1939 r. rozkaz Adolfa Hitlera przewidywa³ takie rozszerzenie kompetencji
wyznaczonych lekarzy, ¿e wolno im by³o wyselekcjonowanym chorym zadaæ
mieræ z litoci (niem. Gnadentod). Jednym z g³ównych deklarowanych motywów nazistowskich ustaw legalizuj¹cych eutanazjê by³y litoæ oraz interes
narodowy: to w³anie naród mia³by okazywaæ chorym litoæ, nie przymuszaj¹c
ich wbrew ich woli do ¿ycia w cierpieniu. Zainicjowana pod kryptonimem T-420
szeroko zakrojona akcja doprowadzi³a do eliminacji ponad stu tysiêcy nieuleczalnie chorych, w tym tak¿e pacjentów zak³adów psychiatrycznych. Oficjal19

Film Ich klage an nale¿y obecnie w Niemczech do obrazów dostêpnych jedynie w ograniczonym zakresie. Zob. omówienie filmu: C. Spaemann, Ich klage an. Spielfilm. Deutschland 1942,
w: R. Spaemann, Th. Fuchs (red.), Töten oder sterben lassen? Worum es in der Euthanasiedebatte geht,
FreiburgBaselWien 21998, s. 711.
20 Kryptonim ten pochodzi od adresu biura koordynuj¹cego akcjê. Mieci³o siê ono w Berlinie,
na Tiergartenstraße nr 4.
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nie musia³a ona zostaæ zawieszona ju¿ w 1941 r. wskutek ostrego sprzeciwu
obu wielkich Kocio³ów: katolickiego i ewangelickiego, jednak faktycznie prowadzona by³a do koñca wojny.
Dowiadczenia wojenne sprawi³y, ¿e na ca³e lata zaprzestano dyskusji na
temat eutanazji, a pojêcie to kojarzone by³o od razu ze zbrodniami nazistów.
Dopiero od koñca lat piêædziesi¹tych zauwa¿yæ mo¿na aktywizacjê rodowisk
proeutanazyjnych.
6. Współczesne europejskie ustawy eutanazyjne

Powojenne ruchy proeutanazyjne pos³uguj¹ siê w bardzo nieznacznym
stopniu argumentacj¹ eugeniczn¹, która jako czo³owy argument nazistów zosta³a zdyskredytowana. Zasadnoæ eutanazji ma potwierdzaæ z jednej strony
suponowane prawo ka¿dego cz³owieka do umierania wolnego od cierpienia,
a z drugiej  prawo do decydowania o w³asnej mierci. Wyrazem tak rozumianego prawa do eutanazji s¹ regulacje, jakie pojawi³y siê w drugiej po³owie XX w.
Wyj¹tkowym przyk³adem rozwoju prawodawstwa w dziedzinie eutanazji sta³a
siê w drugiej po³owie XX w. Holandia, bêd¹ca te¿ pierwszym krajem, którego
parlament zadecydowa³ o depenalizacji eutanazji, tzn. o zaniechaniu cigania
lekarzy, którzy by siê jej dopucili. Wiod¹cym motywem holenderskich inicjatyw ustawodawczych jest transparencja, która z jednej strony ma umo¿liwiæ
kontrolê do tej pory potajemnie dokonywanych zabiegów eutanazji, a z drugiej
uwolniæ od odpowiedzialnoci karnej tych lekarzy, którzy bêd¹ gotowi dzia³aæ
w ramach okrelonych przez ustawodawstwo. Zgodnie z t¹ logik¹ reformê
prawa dotycz¹cego eutanazji rozpoczêto od badañ przeprowadzonych w latach
19891991 na zlecenie rz¹du holenderskiego w gronie 405 losowo wybranych
lekarzy. W sporz¹dzonym na ich podstawie tzw. Raporcie Remmelinka ujawniono, ¿e ponad po³owa ankietowanych przeprowadzi³a ju¿ przynajmniej raz
aktywn¹ eutanazjê b¹d pomog³a choremu odebraæ sobie ¿ycie21. Od 1994 r.
zaczê³o w Holandii obowi¹zywaæ prawo gwarantuj¹ce niekaralnoæ eutanazji,
o ile zachowane by³y przepisane procedury. Kolejne rozlunienie prawa dotycz¹cego eutanazji dokona³o siê w Holandii w 2000 r., gdy pañstwo ca³kowicie
wycofa³o siê z nadzorowania tej kwestii, powierzaj¹c to zadanie lokalnym
gremiom fachowców, a organy pañstwowe maj¹ wkraczaæ dopiero wtedy, gdyby stwierdzono niezachowanie okrelonych w ustawie kryteriów.
21 Por. R. Fenigsen, Eutanazja  mieræ z wyboru?, Poznañ 1994, s. 122128. Zob. H. ten Have,
J. Welie, Euthanasie  eine gängige medizinische Praxis? Zur Situation in den Niederlanden, Zeitschrift
für medizinische Ethik 39 (1993), s. 6465.
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Ustawodawstwo holenderskie zmierza do zapewnienia bezpieczeñstwa
prawnego lekarzom, którzy na probê pacjenta dokonaj¹ na nim eutanazji. Ich
opinia jest te¿ kluczowa przy os¹dzeniu, czy pacjent spe³nia kryteria kwalifikuj¹ce go do tej procedury. W uchwalonej w 2000 r. ustawie przewidziano, ¿e
aby lekarz móg³ dokonaæ niekaralnej eutanazji, powinien dojæ do przekonania, ¿e chory, który prosi o mieræ, nie znajduje siê pod wp³ywem nacisków
zewnêtrznych, które mog³yby ograniczaæ jego swobodê decyzji oraz ¿e proba
zosta³a sformu³owana po g³êbokim namyle. Lekarz musi te¿ udzieliæ pacjentowi wyczerpuj¹cych informacji odnonie do jego stanu zdrowia i rokowañ na
przysz³oæ. Istotne jest tak¿e okrelenie, ¿e stan pacjenta jest beznadziejny,
a jego cierpienie  nie do zniesienia. Gdy po konsultacji z pacjentem lekarz
dojdzie do wniosku, ¿e nie ma ¿adnych alternatywnych rodków pomocy oraz
skonsultuje swoje konstatacje z innym lekarzem, mo¿e dokonaæ eutanazji.
Uwa¿na analiza powy¿szych kryteriów pokazuje wyranie, ¿e decyzja o eutanazji opiera siê na ca³kowicie subiektywnych przes³ankach, które nie dadz¹ siê
w ¿aden sposób zobiektywizowaæ (np. cierpienie nie do zniesienia czy te¿ brak
alternatywnych rodków pomocy). Wartoæ ludzkiego ¿ycia nie jest tu w ogóle
tematyzowana. Zostaje ona ca³kowicie uzale¿niona od odczuwalnej przez pacjenta jakoci ¿ycia22.
Dowiadczenia kilkunastu lat pozwalaj¹ na sformu³owanie kilku wniosków. Zauwa¿alna jest wyrana tendencja do rozszerzenia grupy osób kwalifikuj¹cych siê do eutanazji, przy jednoczenie niewiele zmieniaj¹cej siê ca³kowitej liczbie dokonanych eutanazji. Oprócz umiercania na ¿yczenie, udzielano
w wielu przypadkach tak¿e pomocy w samobójstwie, umiercano pacjentów
bez ich woli (chodzi o nieprzytomnych, którzy nie mogli wyraziæ swej woli)
b¹d te¿ spowodowano mieræ przez zwiêkszanie dawek rodków farmakologicznych. Jednak najwiêcej daje do mylenia to, ¿e nie zosta³ osi¹gniêty g³ówny cel ustawodawstwa depenalizuj¹ego eutanazjê: transparencja. Jak wynika
z badañ ci¹gle znaczna jest liczba dokonanych potajemnie eutanazji, które nie
s¹ przez lekarzy jako takie deklarowane (w kartê chorego wpisywany jest zgon
naturalny), gdy¿ lekarze nie byli w stanie spe³niæ przewidzianych w ustawie
kryteriów.
Bardzo problematyczn¹ dynamikê ustawodawstwa depenalizuj¹cego eutanazjê dostrzec mo¿na, porównuj¹c ustawodawstwo holenderskie z innymi
ustawami tego typu w Europie. W 2002 r. podobne ustawodawstwo przyjêto
w Belgii. Ustawa belgijska dopuszcza eutanazjê ju¿ nie tylko cierpi¹cych na
22

M. Machinek, mieræ w dyspozycji cz³owieka. Wybrane problemy etyczne u kresu ludzkiego
¿ycia, Olsztyn 22004, s. 6769.
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nieuleczalne choroby fizyczne, ale tak¿e pacjentów psychiatrycznych, którzy
z fizjologicznego punktu widzenia mog¹ byæ ca³kowicie zdrowi. Wydaje siê
to zupe³nie zrozumia³e, skoro to pacjent wraz z lekarzem decyduj¹, czy cierpienie jest nie do zniesienia. Zatem proba o eutanazjê nie dotyczy tu ju¿
jedynie sytuacji terminalnej. W myl ustawy belgijskiej pacjent powinien
przedstawiæ probê o eutanazjê na pimie (b¹d przez porednika). Miêdzy
pisemn¹ prob¹ a wykonaniem eutanazji musi up³yn¹æ co najmniej miesi¹c.
Konieczna jest tak¿e konsultacja lekarza z innym specjalist¹ z danej dziedziny
(np. z psychiatr¹)23.
W 2009 r. podobne rozwi¹zania zosta³y zaakceptowane przez parlament
Luksemburga. Prawo depenalizuj¹ce eutanazjê i pomoc w samobójstwie zosta³o tu uchwalone wraz z prawem reguluj¹cym opiekê paliatywn¹. Pacjentowi
pozostawia siê ca³kowit¹ wolnoæ w decydowaniu o tym, czy cierpienie fizyczne lub psychiczne, jakie odczuwa, jest na tyle nieznone a sytuacja beznadziejna, by poprosiæ o eutanazjê. Pacjent mo¿e to zrobiæ nawet poprzez wczeniej
sporz¹dzony dokument na wypadek, gdyby w przysz³oci zaistnia³a sytuacja,
w której jego stan zdrowia uniemo¿liwi³by mu sformu³owanie takiej proby.
Równie¿ obcokrajowiec przebywaj¹cy w Luksemburgu mo¿e poprosiæ o eutanazjê lub o pomoc w samobójstwie, je¿eli tylko spe³nia ogólne warunki i by³
przez odpowiedni czas leczony przez miejscowego lekarza24.
W innych krajach europejskich równie¿ toczy siê dyskusja dotycz¹ca
prawnych regulacji medycznie wspomaganego samobójstwa i zabójstwa na
¿yczenie. Szczególnie aktywne s¹ w tej materii takie organizacje, jak np. Dignitas ze Szwajcarii, gdzie wspomagane przez lekarza samobójstwo nie jest
karalne. Organizacja ta dostarcza umiercaj¹ce preparaty, propaguj¹c równie¿
prawo do samobójstwa osób zdrowych. To w³anie z inicjatywy tej organizacji
w grudniu 2008 r. na kanale Sky Real Lives pokazano transmisjê z umiercenia
59-letniego Amerykanina Craiga Ewerta. Podobny film, bêd¹cy reporta¿em ze
wspomaganego samobójstwa nieuleczalnie chorego milionera 71-letniego Petera Smedleya, zosta³ wyprodukowany przez telewizjê BBC i pokazany
w brytyjskiej telewizji publicznej w czerwcu 2011 r. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
tego rodzaju filmy maj¹ z³agodziæ opór spo³eczny wobec depenalizacji eutanazji, prowokuj¹c z jednej strony litoæ dla nieuleczalnie chorych, z drugiej za
ukazuj¹c akt eutanazji jako sensowne, bezbolesne, a tak¿e medycznie u³atwione wyjcie z beznadziejnej sytuacji.
23
24

E. H. Prat, Das belgische Euthanasiegesetz, Imago Hominis 2 (2002), s. 8687.
Loi du 16 mars 2009 sur leuthanasie et lassistance au suicide, http://www.legilux.public.lu/
leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf#page=7 (10 VI 2011).
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Podsumowanie

W perspektywie historycznej mo¿na wskazaæ na nastêpuj¹ce uzasadnienia zgody na eutanazjê:
 litoæ i pragnienie skrócenia cierpieñ umieraj¹cych;
 przekonanie o wynikaj¹cej z autonomii jednostki prawomocnoci samobójstwa i decyzji o czasie i sposobie odejcia z tego wiata;
 wzglêdy ideologiczne  eugenika i poprawianie kondycji spo³eczeñstwa;
 minimalizacja kosztów oraz obci¹¿eñ spo³ecznych, zwi¹zanych z d³ugotrwa³¹ opiek¹ nad chronicznie chorymi.
Wszystkie z podanych wy¿ej argumentów pojawiaj¹ siê równie¿ we
wspó³czesnej debacie dotycz¹cej legalizacji b¹d depenalizacji eutanazji. Zazwyczaj pocz¹tkowo wskazuje siê na pierwszy z podanych wy¿ej argumentów,
poniewa¿ to w³anie on ma wiêksze szanse na akceptacjê w szerszych krêgach
spo³ecznych. Dziêki temu wzrastaj¹ szanse na zgromadzenie parlamentarnej
wiêkszoci do ustanowienia wy³omu w bezwarunkowym zakazie zabójstwa
niewinnej osoby ludzkiej. Póniej poszerzany jest jedynie zakres uzyskanych
wyj¹tków, przy czym dominuje ju¿ argumentacja eksponuj¹ca autonomiê jednostki w zakresie decydowania o swoim ¿yciu, równie¿ o jego zakoñczeniu.
Argumenty eugeniczne pojawiaj¹ siê o wiele rzadziej, gdy¿ mog¹ byæ bardzo
szybko kojarzone z praktykami nazistowskimi. Coraz czêciej wskazuje siê
natomiast na kwestiê kosztów, chocia¿ zazwyczaj podkrela siê, ¿e nie mog¹
one byæ argumentem decyduj¹cym.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden wniosek z przedstawionych analiz
historycznych: pragnienie eutanazji pojawia siê tam, gdzie cz³owiek nie jest
w stanie dostrzec sensu cierpienia. Dotyczy to zarówno pojedynczych chorych,
jak i ca³ych spo³eczeñstw. Wspó³czesne mo¿liwoci medycyny, którym wielu
ludzi zawdziêcza swoje ¿ycie, mog¹ wprawdzie w pewnych wypadkach prowadziæ nie tylko do ocalenia ¿ycia, ale tak¿e do przed³u¿ania umierania. Jednak godnym cz³owieka wyjciem z tych dramatycznych sytuacji nie jest na
pewno eliminacja umieraj¹cych, ale towarzyszenie im w ostatniej drodze. Idea
hospicjum, której pok³osiem jest rozwój medycyny paliatywnej, wskazuje drogê rozwi¹zywania konfliktów etycznych u kresu ludzkiego ¿ycia. Eutanazja
nie stanowi ¿adnego adekwatnego ich rozwi¹zania, a jest jedynie ucieczk¹ od
trudnego towarzyszenia umieraj¹cym na ostatnim etapie ich ¿ycia, by mogli go
godnie prze¿yæ.
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LIFE UNWORTHY OF LIVING?
A SHORT HISTORY OF EUTHANASIA
(SUMMARY)

A historical analysis of a certain idea is not only attempt to reconstruct past events as
accurately as possible, but it also aims at better understanding of current intellectual trends. The
idea of euthanasia is the best example here. Old justifications to allow to kill on request appear in
todays discussions almost literally. First of all it is compassion for the ill and suffering and
necessity to alleviate their excruciating pain. This argument seems to be so clear and evident that the
supporters of euthanasia quote it in the first place. Suggestive propaganda, particularly in films and
documentaries, which show the demand for euthanasia as a sign of despair or even courage, is to
break the instinctive resistance of the society. But when euthanasia is legalized (or acknowledged as
not a punishable act), personal autonomy arguments are promoted. The pseudo-right to terminate
ones own life is popularized. This right encapsulates not only suicidal death by the ill person
himself, but also patients demands for the possibility to be legally killed by doctors within the health
care system. Stressing the issue of costs and eugenic aspects only reinforces the impression of
a rational and human-friendly decision. The fact that this expanding pro-euthanasia mentality threatens
the foundations of our civilization is marginalized and omitted. This mentality recognizes human life
as valuable and worthy living only under certain conditions, namely when it has a good quality.

LEBENSUNWERTES LEBEN?
EINE KURZGESCHICHTE DER EUTHANASIE
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die geschichtliche Untersuchung einer Idee verfolgt nicht nur das Ziel, die Ereignisse aus
der Vergangenheit möglichst genau zu rekonstruieren, sondern dient immer auch besserem Verstehen gegenwärtiger Entwicklungen. Die Idee der Euthanasie ist hierfür ein Paradebeispiel. Die
geschichtlichen Begründungen des Rechtes auf das Töten auf Wunsch wiederholen sich in der
heutigen Diskussion fast wortwörtlich. Es ist zunächst das Mitleid für Kranke und Leidende sowie
das Bedürfnis, die unerträglichen Schmerzen Schwerkranker zu lindern. Dieses Argument ist so
verständlich und nachvollziehbar, dass es von den Befürwortern der Euthanasie an erster Stelle
angeführt wird. Eine suggestive Propaganda, nicht zuletzt durch Spielfilme und Reportagen, welche die Euthanasiewilligkeit als Ausdruck der Verzweiflung, aber auch des Mutes darstellen, will
den intuitiven Wiederstand der Gesellschaft aufweichen. Wird die Euthanasie einmal legalisiert
(depönalisiert), treten verstärkt die Begründungen, die auf eine persönliche Autonomie eines jeden
Menschen hinweisen. Es wird das angebliche menschliche Recht auf den eigenen Tod propagiert,
das nicht nur eine Berechtigung zur eigenhändigen Verkürzung eigenen Lebens umfasst, sondern
auch zum Anspruch an Staat und Gesellschaft erhoben wird, straffrei von den Ärzten im Rahmen
medizinischen Gesundheitssystems getötet werden zu dürfen. Die Kostenfrage, aber auch eugenische Gesichtspunkte verstärken nur den Eindruck einer vernünftigen und menschenfreundlichen
Entscheidung. Es wird verdrängt und als unerheblich abgetan, dass die Verbreitung der euthanasiefreundlichen Mentalität die Fundamente unserer Zivilisation gefährdet, indem das menschliehe
Leben nur bedingt, nämlich unter der Bedingung entsprechender Qualität, für lebenswert und
lebenswürdig erachtet wird.
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Seminarium maryjne i mariologiczne Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna
(9 listopada 2010 r.)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9 listopada 2010 r., odby³o siê seminarium maryjne i mariologiczne, którego tematem by³a Matka Bo¿a w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa
regionalna i uniwersalna. Organizatorem by³a Katedra Teologii Dogmatycznej
i Fundamentalnej. W seminarium wziêli udzia³ specjalici z dziedziny historii
sztuki, historii Warmii, teologii i literaturoznawstwa.
Obszerna tematyka seminarium obejmowa³a wiele w¹tków. Dotyczy³a:
historii wieckiej i dziejów zbawienia; religijnoci maryjnej i jej inspiracji dla
literatury, poezji, sztuki sakralnej, tak¿e ludowej; zwi¹zków doktryny Kocio³a
katolickiego o Matce Jezusa Chrystusa z systematyczn¹ refleksj¹ teologiczn¹,
a równie¿ z liturgi¹, sztuk¹ kaznodziejsk¹, katechizacj¹, hagiografi¹, ekumenizmem, pielgrzymkami do sanktuariów maryjnych, obecnoci¹ kapliczek przydro¿nych, z konserwacj¹ zabytków, architektur¹ i sztuk¹ sakraln¹ dedykowan¹
Maryi, a równie¿ z usytuowaniem obiektów kultu religijnego oraz ich funkcjonowaniem w okrelonej przestrzeni i krajobrazie.
Wyst¹pienia podzielono na cztery grupy tematyczne, wskazuj¹ce na maryjny i mariologiczny kontekst w literaturze, sztuce, teologii oraz historycznych wiadectwach maryjnoci Warmii.
Kontekst literacki problematyki maryjnej ukaza³y wyst¹pienia czterech
autorów. Bp Julian Wojtkowski przedstawi³ wyk³ad pt. Maryja w ¯ywocie
³aciñskim b³ogos³awionej Doroty z M¹towów (1394) pióra Jana z Kwidzyna
(1417). Ukaza³ w nim redniowieczne dzie³o hagiograficzne, zawieraj¹ce opis
maryjnych objawieñ prywatnych b³. Doroty z M¹towów. Anna Rzymska (Wydzia³ Humanistyczny UWM) przedstawi³a temat: Maryja jako miejsce Szechiny w literackiej egzegezie Romana Brandstaettera. Wyjani³a w nim literack¹ wizjê Maryi  Matki Jezusa jako osoby zacienionej Bosk¹ Chwa³¹. Ma³gorzata Dagiel (Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UWM) wprowadzi³a do zagadnienia Nieprecyzyjnoæ jako wartoæ? Szkic o wspó³czesnej poezji maryjnej.
Wskaza³a tu na przestrzeñ w poezji otwart¹ na inspiracje duchowe i religijne.
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Ks. Jan Ros³an (medioznawcza i regionalista) w prelekcji pt. Charakterystyka
Pos³añca Warmiñskiego czyli Kalendarza Maryjnego 19702004 omówi³
wszystkie tomy periodyku o tematyce religijnej i regionalnej. Prelegenci wskazali na trzy zakresy problematyki: historyczny i hagiograficzny (bp Wojtkowski, ks. Ros³an), literackiej wizji biblijnego w¹tku maryjnego (Rzymska)
i metaliteracki (Dagiel).
Szkic problematyki maryjnej i mariologicznej w sztuce zosta³ przedstawiony w piêciu prelekcjach. Joanna Piotrowska (Olsztyn, Krajowy Orodek
Badañ i Dokumentacji Zabytków Oddzia³ Terenowy w Olsztynie) omówi³a
Mulier Amicta Sole  obraz fundacji B³a¿eja Ruty w Purdzie. Ks. Marek
Jodkowski (Wydzia³ Teologii UWM) przedstawi³ Apoteozê Niepokalanego Poczêcia Marii w szesnastowiecznym tryptyku niderlandzkim z Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyjani³ komplementarnoæ teologicznej treci prawdy
o Wiecznym Dziewictwie z Bo¿ym Macierzyñstwem Niepokalanej, wyra¿on¹
w omawianym dziele sztuki. El¿bieta Topolnicka-Niemcewicz i Weronika
Wojnowska (Muzeum Miko³aja Kopernika we Fromborku) przedstawi³y cztery
typy wieczników Maryjnych z warmiñskich wi¹tyñ, ze wskazaniem na ich
pochodzenie oraz dzieje. Jadwiga Semków (Muzeum Miko³aja Kopernika we
Fromborku) omówi³a losy poliptyku z 1504 r. znajduj¹cego siê w bazylice archikatedralnej we Fromborku. S. Janina Bosko RM (Kuria Metropolitalna, Olsztyn)
wskaza³a miejsca czci Maryi w sztuce sakralnej na Warmii, omówi³a formy
sztuki u¿ytkowej (feretrony, hafty, budowle, wizerunki, rzeby) i ich tematykê
(¿ycie Matki Bo¿ej od narodzin do wniebowziêcia i ukoronowania). Prelegenci
wskazali na cztery rodzaje przejawów pobo¿noci i czci maryjnej w sztuce:
obraz i malowid³a (Piotrowska, Jodkowski, Bosko), rzeba (Semków), sztuka
u¿ytkowa (Topolnicka-Niemcewicz i Wojnowska, Bosko), budowle (Bosko).
Warmiñski kontekst historyczny ukazano w szeciu prelekcjach powiêconych zagadnieniom zwi¹zanym z kapliczkami i sanktuariami na Warmii.
Janusz Hochleitner (Wydzia³ Humanistyczny UWM) omówi³ rytmikê dzwonienia w warmiñskich kapliczkach. Janusz Jasiñski zaprezentowa³ treæ Listu
z Brazylii w 50. rocznicê objawieñ gietrzwa³dzkich, wskazuj¹c na autorstwo
w krêgu trzech sióstr katarzynek. Jan Ch³osta (Civitas Christiana, Olsztyn)
i Stanis³aw Kuprjaniuk (przewodnik po katedrze we Fromborku) wskazali na
obszar badawczy zwi¹zany z kapliczkami maryjnymi na Warmii. Ks. Krzysztof
Bielawny (Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, Elbl¹g) i ks. Jacek Maciej
Wojtkowski (Wydzia³ Sztuki UWM) poruszyli zagadnienie sanktuariów maryjnych na Warmii, dawnych i wspó³czesnych.
Aspekty teologiczne nakrelone perspektyw¹ maryjn¹ i mariologiczn¹
poruszono w siedmiu wyst¹pieniach. Aleksandra Nalewaj (Wydzia³ Teologii
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UWM) nawietli³a kontekst egzegezy biblijnej J 19,2527, tekstu, w którym
zawarte s¹ s³owa umieraj¹cego Jezusa. Mariologiê po Soborze Watykañskim II,
charakteryzuj¹c¹ siê zmianami uwzglêdniaj¹cymi soborowe aggiornamento,
ukazali: bp Jacek Jezierski (Wydzia³ Teologii UWM) i ks. Jacek Neumann
(Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego, Elbl¹g). Ks. Pawe³ Rabczyñski
(WSDMW Hosianum) przedstawi³ zagadnienie hermeneutyki teologicznej
mariofanii. Maryjny kontekst katechezy szkolnej zosta³ ukazany w opracowaniu Beaty Bilickiej (Wydzia³ Teologii UMK) i Anny Zellmy (Wydzia³ Teologii
UWM). Wyk³ad akademicki mariologii XX w. w Polsce przedstawi³a Katarzyna Parzych-Blakiewicz (Wydzia³ Teologii UWM). Autorzy podkrelili biblijnoæ wspó³czesnej mariologii. Zwrócili uwagê na trudnoci zwi¹zane z wprowadzaniem eklezjologicznej interpretacji zagadnieñ maryjnych do wiadomoci religijnej i refleksji teologicznej.
Seminarium nie wyczerpa³o tematyki i problemów wskazanych w tytule
spotkania, ale mia³o charakter wprowadzaj¹cy. Zosta³o bowiem pomylane
jako spotkanie kilku rodowisk i dyscyplin badawczych. Byæ mo¿e dziêki temu
spotkaniu powstanie wspólny projekt badawczy. Organizatorzy zamierzaj¹ zorganizowaæ kolejne seminaria mariologiczne, poszerzaj¹c kr¹g rodowisk i osób
jako wspó³twórców, prelegentów oraz autorów.
Warmiñski kontekst dziejowy, kulturowy i religijny upowa¿nia do podejmowania problematyki maryjnej i mariologicznej w sposób interdyscyplinarny.
Bogate dziedzictwo kulturowe sk³ania do refleksji z wspó³czesnego punktu
widzenia, w wietle obecnego stanu badañ i wspó³czesnych metod badawczych, jednak bez pope³niania b³êdu ahistorycznoci. Wyst¹pienia prelegentów
ukaza³y siê drukiem w 2011 r. (wyd. Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne).
bp Jacek Jezierski
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Olsztyn

XI Dni Interdyscyplinarne, Rytuał: od etologii do teologii (25–26
października 2010)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 2526 padziernika 2010 r. odby³y siê XI Dni Interdyscyplinarne. G³ównym organizatorem konferencji by³a Katedra Filozofii i Kultury Chrzecijañskiej z WT UWM, wspó³organizatorami: Katedra Zoologii z Wydzia³u Biologii
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UWM oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej z Wydzia³u Humanistycznego UWM. Celem obrad by³o skonfrontowanie badañ nad rytua³em, które s¹ prowadzone na gruncie ró¿nych dyscyplin nauki. Wyst¹pienia
podzielono na cztery grupy tematyczne: 1. Rytualizacja; 2. Komunikacja;
3. Widowiskowoæ; 4. Sakralizacja. Dwie pierwsze konferowa³y pierwszego
dnia, za dwie kolejne nastêpnego.
Uczestników XI Dni Interdyscyplinarnych w problematykê zwi¹zan¹
z rytua³em wprowadzi³ ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM. Omówi³ strukturê
rytua³u, czyli zespó³ symbolicznych czynnoci, które stanowi¹ ustalon¹ zewnêtrzn¹
formê jakiego donios³ego aktu; wskaza³ tak¿e na formê (np. miejsce, gesty,
rekwizyty) oraz jego treæ (tzn. okrelone symbole i sposoby ich powi¹zania).
W pierwszej grupie tematycznej  Rytualizacja  zaprezentowa³o siê
czterech autorów. Prof. dr hab. Alicja Boroñ wyg³osi³a referat Czy rytua³ tkwi
w naturze zwierz¹t? Zauwa¿y³a, ¿e w wiecie zwierz¹t mo¿na zaobserwowaæ
sta³e zachowania (np. charakterystyczne poruszanie siê, wymachiwanie skrzyd³ami, tañce godowe), które powtarzane przez ca³e pokolenia nabieraj¹ znaczenia rytua³ów zwi¹zanych z okresem rozrodu oraz s³u¿¹ g³ównie do rozpoznawania i porozumiewania siê osobników przeciwnej p³ci, nale¿¹cych do tego
samego gatunku. Dr Maria-Magdalena Weker w wyst¹pieniu Ceremonie
w wiecie zwierz¹t, przygotowanym wspólnie z prof. dr. hab. Jerzym A. Chmurzyñskim, zwróci³a uwagê, ¿e wiêkszoæ powtarzalnych zwierzêcych zachowañ ma charakter genetycznie zaprogramowanych i dziedzicznie przekazywanych sekwencji póz, ruchów oraz wokalizacji. S¹ one najczêciej wyzwalane
okrelonymi bodcami zewnêtrznymi. Temat Behawior budowlany u bezkrêgowców  czy mo¿na mówiæ o rytuale? omówi³ prof. dr hab. Stanis³aw Czachorowski. Zasygnalizowa³, ¿e powtarzalne zachowania bezkrêgowców, które
s³u¿¹ tworzeniu z³o¿onych konstrukcji budowlanych (np. sieci ³ownych i przenonych domków budowanych przez larwy chrucików, gniazd budowanych
przez osy i pszczo³y), s¹ zawsze uwarunkowane genetycznie, a nigdy nie s¹
skutkiem uczenia siê. Obrady w ramach grupy tematycznej Rytualizacja zakoñczy³ prof. dr hab. Aleksander Bielecki podwójnym wyst¹pieniem, które
przygotowa³ przy wspó³pracy mgr Joanny M. Cichockiej. W pierwszym Adaptacja jako podstawa przetrwania, rytua³ i poszukiwania prawdy argumentowa³ za tez¹, ¿e adaptacja i rytualizacja s¹ procesami nierozerwalnie zwi¹zanymi z poszukiwaniem prawdy w wiecie. W drugim Widzenie jako kolebka
rytualizacji i rytua³u  teoria fototaksji zasugerowa³, ¿e posiadana przez zwierzêta zdolnoæ widzenia warunkuje rytualizacjê i rytua³.
Czêæ powiêcon¹ komunikacji, w której zaprezentowa³o siê piêciu dyskutantów, zainaugurowa³a prelekcja prof. dr. hab. Aleksandra Kiklewicza
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Rytualizmy w systemie aktów mowy. Prelegent wskaza³, ¿e w ludzki sposób
komunikowania siê s¹ wpisane zrytualizowane zachowania mowne, akty
mowy, typy konwersacji i oddzia³ywania werbalnego (np. mówi¹c Dzieñ dobry!, realizujemy akt przywitania siê, tzn. jest to jaka forma rytua³u).
Dr Sebastian Przybyszewski w wyst¹pieniu Rytua³ a komunikacja wykaza³
ró¿nicê miêdzy rytua³em religijnym a rytua³em wieckim. Pojêcie si³y illokucyjnej (intencja, zamiar i plan, które cz³owiek realizuje za pomoc¹ wyra¿enia
jêzykowego), które do naukowego dyskursu wprowadzi³ brytyjski myliciel
John L. Austin, okazuje siê byæ pomocne przy opisie rytua³ów religijnych
i odró¿nieniu ich od wieckich, poniewa¿ w tych pierwszych jest ona znacznie
mocniej zaznaczona ni¿ w drugich. W referacie Rytualizacja mierci w powieci W³adimira Sorokina Lód dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof.
UWM, przedstawi³a koncepcjê przewartociowania i rytualizacji mierci, któr¹
w swojej twórczoci prozatorskiej stworzy³ jeden z ciekawszych rosyjskich
postmodernistycznych pisarzy W³adimir Sorokin. Zdaniem prelegentki przywo³any twórca mieræ i jej rytualizacjê uwa¿a za dominantê wiata. Mgr Olga
Letka przybli¿y³a lirykê rosyjskiej poetki Inny Lisnanskiej. W wyst¹pieniu
Rytualny wymiar oczekiwania i po¿egnania w poezji Inny Lisnanskiej ukaza³a, ¿e
w twórczoci rosyjskiej poetki swoistym leitmotivem sta³ siê proces oczekiwania
na przyjcie zmar³ego mê¿a i po¿egnania siê z nim, które uros³y do rangi prywatnego obrzêdu. Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³a prezentacja autorstwa ks. dr.
Cezarego Opalacha Komunikacja w ¿yciu rodziny. By³a ona powiêcona zasadom
i skutkom tzw. prawid³owej i nieprawid³owej komunikacji wewn¹trzrodzinnej.
Drugi dzieñ konferencji i obrady nad widowiskowoci¹ rozpoczê³o wyst¹pienie dr Anny Kawalec Rytualnoæ sztuki performance. Prelegentka zwróci³a uwagê, ¿e w sztuce performance laicyzuje siê zjawisko rytua³u, wykorzystuj¹c kategorie szamana (przewodnika rytua³u) i sakralny charakter rytua³u
w celu wytworzenia przestrzeni zupe³nie laickiego kszta³towania siê wspó³czesnego cz³owieka. Ks. dr Zdzis³aw Kieliszek w prelekcji Rola symboli i rytua³ów w procesie kszta³towania siê to¿samoci narodu ukaza³ na przyk³adzie
narodu polskiego wyp³yw okrelonych symboli i rytua³ów (np. Orze³ Bia³y,
wiêta narodowe, narodowe nekropolie) na kszta³towanie siê polskiej to¿samoci narodowej. Kluczowym elementem kultury danego narodu okazuje siê byæ
obszar symboliki i rytua³ów, poniewa¿ w nich zachowywana jest pamiêæ
o przesz³oci narodu, one pozwalaj¹ zrozumieæ jego teraniejszoæ i w jakim
sensie wyznaczaj¹ cie¿ki jego przysz³ego rozwoju. Relacji miêdzy mitem
a rytua³em powiêcone by³o wyst¹pienie dr Jaros³awy Koniewej Relacja miêdzy mitem i rytua³em w obrzêdach Nocy wiêtojañskiej. Dyskutantka ods³oni³a
staros³owiañskie mityczne korzenie organizowanych w przesz³oci oraz wspó³-
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czenie rytualnych obchodów letniego s³onecznego przesilenia, które przypada
w tzw. noc wiêtojañsk¹ (z 23 na 24 czerwca). Dr Anna Nadolska-Styczyñska
w prezentacji Dyrektor muzeum ma zaszczyt zaprosiæ na uroczyste otwarcie
wystawy, analizuj¹c wybrane przyk³ady uroczystych otwaræ muzealnych wystaw, dosz³a do przekonania, ¿e wszystkie odbywaj¹ siê wed³ug powtarzalnego
schematu i zawieraj¹ podobne elementy, co sprawia, ¿e owe otwarcia nabieraj¹
rytualnego charakteru. Sumeryjskie ceremonie religijne w referacie Boskie
³odzie má/má-gur²-dingir-ra w sumeryjskim rytuale i kulcie religijnym, koñcz¹cym obrady pierwszej czêci drugiego dnia, przybli¿y³ mgr Marcin Z. Paszke. Istotne znaczenie w tych ceremoniach odtwarzaj¹cych mityczne wydarzenia odgrywa³y ³odzie, na których przewo¿ono pos¹g bóstwa i które na czas
uroczystoci stawa³y siê jego mieszkaniem.
W ramach grupy tematycznej Sakralizacja zaprezentowa³o siê czterech
mówców. Pierwszy, ks. dr Miros³aw Pawliszyn w wyk³adzie Nawrócenie religijne jako uczestnictwo i zaanga¿owanie  próba analizy filozoficznej wskaza³,
¿e nawrócenie religijne wymyka siê wszelkim próbom uogólnienia, poniewa¿
zawsze jest prze¿yciem jednostkowym. Niemniej jednak stwierdzi³, ¿e ka¿de
nawrócenie nale¿y wyranie odró¿niæ od postawy zmiany wiatopogl¹du
i zawsze niesie ono pewne konsekwencje zarówno w wymiarze ¿ycia jednostkowego osoby, która prze¿y³a nawrócenie, jak i grupy religijnej, do której dany
cz³owiek nale¿y. Rytua³ jako fenomen ukaza³a mgr Karolina Blandzi-Maszycka w wyst¹pieniu Rytua³ jako forma komunikacji sacrum i profanum. Problem
coraz czêstszego we wspó³czesnej rzeczywistoci przekazywania kocio³ów na
cele wieckie poruszy³a w wyst¹pieniu Desakralizacja kocio³ów. Rytua³ sacrum czy profanum? dr Marta Kowalczyk. Analizie podda³a kocielne procedury desakralizacji wi¹tyñ oraz emocje zwi¹zane z tego typu wydarzeniami.
Ostatni dyskutant, ks. dr Zdzis³aw Kunicki w referacie Pismo rytua³u a pamiêæ
u Jacquesa Derridy zauwa¿y³, ¿e w dziele Jacquesa Derridy, francuskiego
i ¿ydowskiego myliciela, jednoczenie s¹ ods³aniane i skrywane ¿ydowski
rytua³ obrzezania oraz chrzecijañski wyznania wiary. ród³em takiego stanu
wydaje siê byæ swoista trauma zwi¹zana z dowiadczeniami Derridy z okresu
II wojny wiatowej.
XI Dni Interdyscyplinarne nie wyczerpa³y tematyki i problemów wskazanych w tytule sympozjum. Jako spotkanie wielu rodowisk i dyscyplin badawczych by³y jednak owocne i z pewnoci¹ ubogaci³y zarówno prelegentów, jak
i s³uchaczy. Uczestnicy sympozjum z ró¿nych perspektyw badawczych, pocz¹wszy od etologicznej poprzez filozoficzn¹ a skoñczywszy na teologicznej,
przedstawili w swoich wyst¹pieniach odnone rozumienie rytua³u. Pozwoli³o
to na dostrze¿enie wieloaspektowoci tego zjawiska oraz odró¿nienie go od
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fenomenów pokrewnych, takich jak: nawyk, symbol, procedura, zwyczaj, ceremonia czy te¿ obrzêd. Miejmy nadziejê, ¿e dyskusje, towarzysz¹ce obradom,
przyczyni¹ siê do wiêkszej integracji badañ nad zjawiskiem rytua³u.
ks. Zdzis³aw Kieliszek
Olsztyn

Konferencje i sympozja zorganizowane przez Instytut Kultury
Chrześcijańskiej w Olsztynie

W roku akademickim 2010/2011 ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz, adiunkt
Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii UWM
w Olsztynie, dyrektor Instytutu Kultury Chrzecijañskiej im. Jana Paw³a II
w Olsztynie, zorganizowa³ ³¹cznie 6 konferencji i sympozjów naukowych.
Sympozja papieskie i ekumeniczne maj¹ swoj¹ d³ug¹ historiê i s¹ zwi¹zane z Instytutem Kultury Chrzecijañskiej, któremu od pocz¹tku istnienia tej
kocielnej placówki patronuje  dzisiaj ju¿ b³ogos³awiony  Jan Pawe³ II.
Tematem kolejnego sympozjum papieskiego by³a jego wiêtoæ, do której powo³any jest ka¿dy chrzecijanin. Jan Pawe³ II nie tylko odwa¿nie dawa³ przyk³ad ¿ycia ewangelicznego, ale równie¿ jako najwy¿szy nauczyciel Kocio³a
uczy³ przez prawie 27 lat swojego pontyfikatu, jak tê wiêtoæ realizowaæ.
Szczególn¹ troskê Jego nauczania byli wieccy, którym wyranie wskazywa³
ich charyzmat wiêtoci, polegaj¹cy na realizowaniu powo³ania chrzecijañskiego w Kociele, ¿yj¹c w tym wiecie.
1 maja 2011 r. odby³a siê na placu w. Piotra w Rzymie uroczystoæ
zwi¹zana z beatyfikacj¹ Jana Paw³a II, której przewodniczy³ Jego bezporedni
nastêpca, Benedykt XVI. Dlatego za wzorem ró¿nych instytucji kocielnych,
ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz zorganizowa³ konferencjê papiesk¹ jako duchowe przygotowanie do tej niezwyk³ej uroczystoci. Patrz¹c oczami wiary beatyfikacja Wielkiego Papie¿a Polaka by³a darem Mi³osierdzia Bo¿ego, a zarazem
impulsem do nowej ewangelizacji, której potrzebuje Polska, jak te¿ wszystkie
kraje Unii Europejskiej.
B³. Jan Pawe³ II by³ mocno zaanga¿owany w ruch ekumeniczny. Za Jego
wzorem odby³o siê ju¿ XXIX Sympozjum Ekumeniczne, powiêcone eklezjologii, a zw³aszcza podstawowym wartociom eklezjotwórczym, jakimi s¹ charyzmat i instytucja. O charyzmacie i instytucji w Kociele mówili prelegenci
trzech g³ównych konfesji.
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Wa¿nym wydarzeniem w historii Instytutu Kultury Chrzecijañskiej s¹
Warmiñskie Dni Duszpasterskie, które od pocz¹tku by³y prowadzone przez tê
instytucjê kocieln¹ i zwi¹zane s¹ z problematyk¹ pastoraln¹. Ostatnie Dni
Duszpasterskie by³y powiêcone ludziom Eucharystii. Prelegenci przybli¿ali
sylwetki wiêtych, b³ogos³awionych i kandydatów na o³tarze, którzy w swoim
¿yciu i powo³aniu chrzecijañskim, bêd¹c cz³onkami Kocio³a jako duchowni
i wieccy katolicy, byli ludmi Eucharystii, a tak¿e prowadzili intensywne
¿ycie eucharystyczne i do takiego ¿ycia zachêcali duchownych i wieckich
katolików.
Ide¹, która przywieca³a organizatorom spotkañ by³a dba³oæ o formacjê
katolików wieckich, a tak¿e o ich czynn¹ obecnoæ w ¿yciu Kocio³a. Poni¿ej
zamieszczono zestawienie zbiorcze odbytych spotkañ.
1. XXI Sympozjum Papieskie Jan Pawe³ II  odwaga wiêtoci
Termin: 18 padziernika 2010 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej (Olsztyn, ul. Kopernika 47);
Wyst¹pienia: ks. dr Zdzis³aw Kieliszek Dlaczego wiêtoæ jest odwag¹?; mgr Joanna
Piotrowska Jan Pawe³ II o wiêtoci wieckiego katolika.

2. XXVII Warmiñskie Dni Duszpasterskie Ludzie Eucharystii w komunii
z Bogiem
Termin: 1214 listopada 2010 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz Co znaczy s³owo communio w jêzyku Kocio³a?; dr Urszula Niemiro Jan Pawe³ II Cz³owiekiem Eucharystii; dr Jan Ch³osta
ks. Walenty Barczewski  ¯ycie eucharystyczne inspiracj¹ w pracy duszpasterskiej
i kulturalnej; mgr Maria Surynowicz Eucharystia w ¿yciu i twórczoci poetyckiej Marii
Zientary-Malewskiej; prof. dr hab. Zenona Rondomañska Feliks Nowowiejski  Inspiracje eucharystyczne w twórczoci kompozytorskiej; Joanna i Jaros³aw Korzeniewscy
Eucharystia w ¿yciu b³. ks. Jerzego Popie³uszki odczytana przez katolickich ma³¿onków;
prof. dr hab. W³odzimierz Bednarski S³uga Bo¿y Jerzy Ciesielski wzorem wspó³czesnego
mê¿czyzny, ¿yj¹cego Eucharysti¹; ks. mgr lic. Wojs³aw Czupryñski S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki  Eucharystia miejscem urzeczywistniania i budowania Kocio³a;
mgr Maria ¯ebrowska B³. Marianna Biernacka  Eucharystia moc¹ do ofiarnej mi³oci;
mgr Joanna Piotrowska w. Joanna Beretta Molla wzorem wspó³czesnej kobiety, ¿yj¹cej
Eucharysti¹; dr Iwona Lipka B³. Karol de Foucauld  ¯ycie Eucharysti¹ na pustyni;
mgr Wanda Anusiak B³. Matka Teresa z Kalkuty  ¯yæ Eucharysti¹ i byæ Chlebem dla
najbiedniejszych.

Sprawozdania

347

Studia Warmińskie 48 (2011)

3. Ewangelia w mediach
Termin: 19 listopada 2010 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: red. Miros³aw Rogalski Historia audycji religijnych w Polskim Radio
Olsztyn; abp senior Edmund Piszcz 20 lat niedzielnych homilii w Radio Olsztyn  refleksja i ocena przedsiêwziêcia; red. Zenon Z³akowski Tematyka rozmów podejmowanych
w audycjach religijnych o dzia³aniu i wspó³dzia³aniu w Kociele duchownych i wieckich; Tomasz Nakielski Rola Internetu w przekazie wartoci religijnych.

4. Religia i wiara
Termin: 21 marca 2011 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Karol Jasiñski Wiara i religia z perspektywy filozofii; ks. dr hab.
Zdzis³aw ¯ywica, prof. UWM Wiara i religia w Biblii; ks. dr Stanis³aw Kozakiewicz
Religijnoæ bez wiary jako zjawisko wspó³czesnej kultury.

5. XXIX Sympozjum ekumeniczne Charyzmat i instytucja w Kociele
Termin: 11 kwietnia 2011 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Roman P³oñski Charyzmat i instytucja w Kociele wed³ug
tradycji prawos³awnej; ks. mgr Franciszek Czudek Ewangelicko-augsburskie rozumienie
charyzmatu i instytucji w Kociele; ks. dr Marek ¯mudziñski Charyzmat i instytucja
w Kociele wed³ug teologii rzymskokatolickiej.

6. Beatyfikacja Jana Paw³a II darem Mi³osierdzia Bo¿ego
Termin: 15 kwietnia 2011 r.
Miejsce: sala konferencyjna Instytutu Kultury Chrzecijañskiej;
Wyst¹pienia: ks. dr Janusz Ostrowski Beatyfikacja i kanonizacja w prawie kocielnym; ks. dr Artur Oglêdzki Beatyfikacja Jana Paw³a II impulsem nowej ewangelizacji;
mgr lic. Iwona Feszczyn Dlaczego beatyfikacja Papie¿a Polaka jest darem Bo¿ego Mi³osierdzia?.

ks. Stanis³aw Kozakiewicz
Olsztyn
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Konferencja Postawy i wartości rodzinne wśród młodzieży.
Szanse i zagrożenia (28 października 2010 r.)

Z inicjatywy Kuratorium Owiaty w Olsztynie i Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, 28 padziernika 2010 r.
w auli Minor na Wydziale Teologii UWM, zosta³a zorganizowana konferencja pt. Postawy i wartoci rodzinne wród m³odzie¿y. Szanse i zagro¿enia.
Honorowy patronat nad konferencj¹ objêli metropolita warmiñski abp dr Wojciech Ziemba oraz rektor UWM prof. dr hab. Józef Górniewicz.
W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 170 osób; najwiêksz¹ grupê stanowili
nauczyciele wychowania do ¿ycia w rodzinie i religii. Byli tak¿e wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele innych przedmiotów, pracownicy struktur samorz¹dowych odpowiedzialnych w naszym województwie za politykê prorodzinn¹;
nie zabrak³o równie¿ nauczycieli akademickich i studentów. Zgromadzonych
powita³ dziekan Wydzia³u Teologii UWM ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM.
S³owo wprowadzaj¹ce wyg³osi³a Ma³gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska,
warmiñsko-mazurski kurator owiaty.
Sesjê naukow¹ poprowadzi³ ks. dr Micha³ Tunkiewicz i kurator Ma³gorzata
Bogdanowicz-Bartnikowska. Wyst¹pienia prelegentów poprzedzi³a projekcja filmu
autorstwa ks. Micha³a Tunkiewicza Rodzina moich marzeñ; dzieci-przedszkolaki wypowiada³y siê na temat swoich planów w kontekcie ¿ycia rodzinnego.
Prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk w referacie Rodzina na Warmii
w ujêciu historycznym (nie tylko!) zwróci³ uwagê na znaczenie, jakie mia³
ojciec w rodzinie; ojca szanowano, s³uchano, bez jego zezwolenia nie mo¿na
by³o podejmowaæ decyzji istotnych dla rodziny. Zwi¹zki ma³¿eñskie stwarza³y
mo¿liwoci ³amania barier stanowych, które na Warmii nie by³y rygorystycznie przestrzegane. Natomiast w³adze przestrzega³y, by Warmiacy nie wchodzili
w zwi¹zki ma³¿eñskie z innowiercami. Nim zawarty zosta³ zwi¹zek ma³¿eñski,
prowadzono nauki dla nowo¿eñców, uwiadamiaj¹c znaczenie ma³¿eñstwa, rodziny, wychowania dzieci.
Dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM w wyst¹pieniu Wspólne wartoci rodzinne w islamie i chrzecijañstwie przypomnia³ historiê powstania islamu i podkreli³ rangê rodziny w tej religii. Zwróci³ tak¿e uwagê na zró¿nicowanie, jakie dzi wystêpuje w postrzeganiu wartoci ma³¿eñsko-rodzinnych
przez muzu³manów, zamieszkuj¹cych ró¿ne zak¹tki wiata.
Stefan Migus, cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Ukraiñców w Polsce, podkreli³
bardzo trudne uwarunkowania, w jakich znalaz³a siê ludnoæ ukraiñska przyby³a na tereny Warmii i Mazur przesiedlona w ramach Akcji Wis³a. Do
transformacji ustrojowej, jaka dokona³a siê Polsce (1989), to¿samoæ ukraiñska
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 a tym samym wartoci rodzinne tej spo³ecznoci  nie mog³y byæ uzewnêtrzniane. Dzi na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego istnieje wiele
organizacji, które pielêgnuj¹ wartoci i folklor rodzinny, za w rodzinach ukraiñskich uroczystoci i wiêta rodzinne prze¿ywane s¹ w duchu wiary
i tradycji praojców.
Benard Margueritte, wieloletni dziennikarz francuski, by³y redaktor Le
Monde korespondent Le Figaro, Ouest-France, radia Europe1 i telewizji La Cinq, a od 2001 r. prezes miêdzynarodowej organizacji medialnej
The International Communications Forum, w referacie Rodzina wartoci¹
uniwersaln¹. Czy nieprzemijaj¹c¹? podj¹³ próbê udzielenia odpowiedzi na to
pytanie. Dzi w Polsce, kiedy mówi siê o polityce prorodzinnej, czêsto padaj¹
argumenty, ¿e pañstwo ma obecnie inne, wa¿niejsze priorytety ni¿ inwestowanie w rodzinê. We Francji, zaraz po II wojnie wiatowej, ekonomici równie¿
podobnie mówili: Nas na to nie staæ! Charle de Gaulle, który politykê prorodzinn¹ realizowa³, w 1944 roku mówi³: je¿eli jeste biedny, nie masz innej
mo¿liwoci  musisz zainwestowaæ w rodzinê!. Dziêki temu Francja, z trudnego powojennego poziomu startowego, zazna³a 30 lat imponuj¹cego rozwoju.
Aby promowaæ politykê godnoci ojca, matki i rodziny, nale¿y najpierw zrezygnowaæ z polityki liberalizmu, indywidualizmu, hedonizmu, permisywizmu
i konsumeryzmu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e nie abstrakcyjne wskaniki, nie krótkotrwale zyski, nie dobro w¹skiej mniejszoci s¹ wa¿ne. Nale¿y budowaæ cywilizacjê godnoci cz³owieka, cywilizacjê solidarnoci i sprawiedliwoci spo³ecznej. S³uchaj¹c nawo³ywañ Ojca wiêtego, budowaæ wreszcie cywilizacjê mi³oci. Tylko w tym kontekcie mo¿na szanowaæ godnoæ ojca i matki, pielêgnowaæ wartoci rodzinne.
Cykl referatów zakoñczy³o wyst¹pienie ks. dr. Micha³a Tunkiewicza zatytu³owane Wartoci rodzinne w wiadomoci m³odzie¿y Warmii i Mazur.
Stwierdzi³ on, ¿e m.in. telewizja, Internet i komputer zaw³adnê³y ¿yciem rodziców i ich dzieci. Jako integralna czêæ ¿ycia rodzinnego stale im towarzysz¹.
W skrajnych przypadkach powoduje to rozlunienie wiêzi rodzinnych oraz
staje siê ród³em zmian w sferze emocjonalnej: nastêpuje wzrost poziomu
agresji i tworzenie fa³szywej wizji siebie i wiata (¿ycie w wirtualnym wiecie). Widoczny jest rozdwiêk pomiêdzy oczekiwaniami m³odzie¿y (m³odszej)
a zachowaniami rodziców w kontekcie spêdzania wolnego czasu. Tylko jedna
czwarta rodziców w wolnym czasie zajmuje siê dzieæmi, a a¿ trzy czwarte
m³odzie¿y chce spêdzaæ wolny czas z rodzin¹. Konferencjê zamkn¹³ pokaz
filmu (tak¿e autorstwa ks. Micha³a Tunkiewicza), w którym zaprezentowano
wypowiedzi maturzystów jednej z olsztyñskich szkó³. Ich wypowiedzi potwierdzi³y i uzupe³ni³y przedstawione badania.
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W podsumowaniu, kurator Ma³gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska i ks. dr
Micha³ Tunkiewicz, dziêkuj¹c wszystkim za udzia³ w konferencji, zwrócili
uwagê na interkulturowy i interkonfesyjny jej charakter, a tak¿e uwypuklili
zmiany, jakim na przestrzeni wieków podlega³a rodzina. A w³anie to rodzina
najlepiej s³u¿y cz³owiekowi, gdy dowiadcza on choroby, niepe³nosprawnoci
czy jesieni swego ¿ycia; dziêki niej nie zna siê stanu samotnoci; to w niej
dokonuje siê zdrowy proces socjalizacji m³odego cz³owieka. Co podkrelono,
w dobie transformacji ustrojowej, dokona³a siê tak¿e transformacja wspó³czesnej rodziny na wielu p³aszczyznach: kulturowej, spo³ecznej, zdrowej, wychowawczej, ¿ycia religijnego.
Mi³ym akcentem  na zakoñczenie konferencji  by³ koncert Zespo³u
Dumka z Górowa I³aweckiego.
ks. Micha³ Tunkiewicz
Olsztyn
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Ks. Adam Bielinowicz, Katechizacja w diecezji i archidiecezji
warmińskiej w latach 1945–2005, Studio Poligrafii Komputerowej
„SQL”, Olsztyn 2010, ss. 256

Wychowanie w wierze dzieci, m³odzie¿y i doros³ych powinno nale¿eæ do
zadañ priorytetowych Kocio³a, choæ jest to  zw³aszcza w obecnych czasach
 zadanie trudne. W procesie wszechstronnego rozwoju cz³owieka wa¿ny jest
kontekst spo³eczny, kulturowy i polityczny, który ma wp³yw na kszta³t ¿ycia
chrzecijanina. Te trzy p³aszczyzny tworz¹ równie¿ miejsce nie tylko do rozwoju ich wiary, ale s¹ tak¿e przestrzeni¹ wielorakiego zaanga¿owania, poprzez
które wype³niaj¹ oni swoje zobowi¹zania, wynikaj¹ce z przyjêtych sakramentów chrztu i bierzmowania. Koció³ powinien zatem poszukiwaæ skutecznych
sposobów, by móc dotrzeæ do cz³owieka z przes³aniem ewangelicznym oraz
wprowadziæ go w pe³niê ¿ycia chrzecijañskiego. Ksi¹¿ka ks. Adama Bielinowicza to autorska odpowied na owo wezwanie Kocio³a, bowiem jednym
z takich sposobów oddzia³ywania jest katecheza. Ks. Bielinowicz ukaza³ przekrojowo proces katechizacji prowadzonej na Warmii w konkretnych uwarunkowaniach spo³ecznych, kulturowych i politycznych w latach 19452005.
I tak, autor w rozdziale pierwszym wprowadza czytelnika w spo³eczno-eklezjalny kontekst dzia³alnoci duszpastersko-katechetycznej Kocio³a na
Warmii po II wojnie wiatowej. Ukazuje zró¿nicowanie kulturowe regionu
Warmii, ró¿norodnoæ demograficzn¹, charakteryzuje mieszkañców diecezji
warmiñskiej oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego. Zwraca uwagê na specyficzn¹ sytuacjê rodzin pracowników Pañstwowych Gospodarstw Rolnych, których du¿y odsetek zamieszkiwa³ obszar diecezji warmiñskiej. Warunki rodowiskowe i ekonomiczne panuj¹ce w tych gospodarstwach mia³y znaczny
wp³yw na wychowanie religijne m³odego pokolenia. Przybli¿a przebieg procesu organizacji odbudowy i tworzenia administracji kocielnej po zakoñczeniu
II wojny wiatowej. Porusza tak¿e problem ograniczeñ i przeladowañ, które
dotknê³y Koció³ warmiñski ze strony w³adz komunistycznych Polski oraz
dzia³ania osób duchownych i wieckich, które s¹ wyrazem ich odwagi i wiernoci Bogu w tak trudnych okolicznociach.
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Drugi rozdzia³ powiêcony jest organizacji nauczania religii w archidiecezji warmiñskiej. Autor analizuje rozwój katechizacji, która prowadzona by³a
w szkole od zakoñczenia II wojny wiatowej do jej usuniêcia w 1961 r. oraz od
jej powrotu w 1990 r. do 2005 r. Przedstawia tak¿e rozwój katechizacji, która
odbywa³a siê w parafiach w latach 19611990. W obu przypadkach wydobywa
ze róde³ i porz¹dkuje dane statystyczne, siêga do rozporz¹dzeñ biskupów,
listów pasterskich, dokumentów kocielnych i pañstwowych dotycz¹cych
szkolnego nauczania religii i katechezy odbywaj¹cej siê w parafii. Przedmiotem jego zainteresowania s¹ tak¿e programy, katechizmy i podrêczniki katechetyczne, którymi pos³ugiwano siê w archidiecezji warmiñskiej. Ponadto ukazuje dzia³alnoæ Wydzia³u Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, odpowiedzialnego za organizacjê katechizacji.
Ks. Bielinowicz nie zatrzymuje siê w swoich poszukiwaniach na wychowaniu
chrzecijañskim dzieci i m³odzie¿y, ale pragnie zapoznaæ czytelnika z formami
parafialnej katechezy doros³ych, takich jak: spotkania z rodzicami, katecheza
narzeczonych, ¯ywy Ró¿aniec, Domowy Koció³, Ruch Odnowy w Duchu
wiêtym, Ruch Rodzin Nazaretañskich, Droga Neokatechumenalna, Franciszkañski Zakon wieckich, Wspólnota Krwi Chrystusa, Apostolstwo Dobrej
mierci, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Ochotników Cierpienia, Katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz formy parafialnego duszpasterstwa
katechetycznego dzieci i m³odzie¿y, jak np. przygotowanie do pierwszej komunii i spowiedzi, przygotowanie do sakramentu bierzmowania, duszpasterstwo
akademickie, s³u¿ba liturgiczna, Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y, Ruch
wiat³o-¯ycie, Wspólnota Wiara i wiat³o.
Ostatni, trzeci rozdzia³ recenzowanej ksi¹¿ki dotyczy problematyki formacji katechetów. Autor przedstawia formy podstawowej formacji przysz³ych
katechetów, która odbywa³a siê na kursach katechetycznych, w Studium Katechetycznym w Gietrzwa³dzie, Instytucie Kultury Chrzecijañskiej w Olsztynie,
Wy¿szym Seminarium Duchownym Hosianum i Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukazuje te instytucje formacyjne
w aspekcie historycznym, analizuje program kszta³cenia i wychowania, tok
studiów, ale te¿ prezentuje sylwetki wyk³adowców przedmiotów katechetycznych. Zajmuje siê tak¿e problemem permanentnej formacji katechetów. Przedstawia tematykê i organizacjê kursów, konferencji metodycznych, warsztatów
oraz spotkañ o charakterze ascetycznym.
Ksi¹¿ka ks. Bielinowicza jest publikacj¹ cenn¹, zw³aszcza w kontekcie
katechetycznym i duszpasterskim archidiecezji warmiñskiej, poniewa¿ dotychczas nie ukaza³o siê tak analityczne opracowanie. Obszerna bibliografia mo¿e
byæ podstaw¹ do dalszych dociekañ naukowych. Walorem pracy jest tak¿e
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jêzyk  komunikatywny i jasny. Na szczególne uznanie zas³uguje warsztat
historyka, jakim pos³uguje siê w pracy ks. Bielinowicz. W publikacji zosta³y
uwzglêdnione nie tylko uwarunkowania historyczne i spo³eczne, których
wp³yw na rozwój katechizacji w omawianym okresie by³ znaczny, ale tak¿e
zosta³y zaprezentowane noty historyczne dotycz¹ce przedstawianych wydarzeñ i instytucji oraz biogramy osób odpowiedzialnych za organizacjê katechizacji w diecezji i wyk³adowców przedmiotów katechetycznych.
Nale¿y zatem podkreliæ, ¿e cel badawczy, jakim by³o przedstawienie
procesu katechizacji w archidiecezji warmiñskiej w latach 19452005 [diecezja warmiñska do godnoci archidiecezji zosta³a podniesiona wskutek reformy
organizacji Kocio³a katolickiego w Polsce, której dokona³ b³. Jan Pawe³ II na
mocy bulli papieskiej datowanej na 25 marca 1992 r.; red.] zosta³ osi¹gniêty
i co warte podkrelenia, ks. Bielinowicz wywi¹za³ siê z tego zadania rzetelnie.
Co wiêcej, ustosunkowa³ siê tak¿e do obecnej sytuacji i przedstawi³ konkretne
wnioski i postulaty odnosz¹ce siê do wspó³czesnego stanu katechizacji w archidiecezji. Jest to zatem lektura nie tylko dla katechetyków i katechetów,
mog¹ po ni¹ siêgn¹æ tak¿e historycy, pedagodzy, socjologowie, politolodzy
i wszyscy ci, którym na sercu le¿y wychowanie, edukacja i formacja religijna
ka¿dego cz³owieka.
ks. Piotr Duksa
Olsztyn

S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB (red. i oprac.), Rok jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki Matki Jadwigi Józefy Kuleszy OSB w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek
2006/2007. Materiały i studia, Olsztyn 2010, ss. 272

Ka¿de zgromadzenie zakonne, równie¿ Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, pamiêta o swoich pocz¹tkach i o tych, którzy tworzyli fundamenty wspólnoty. To chwalebne, poniewa¿ za³o¿ycielom przywieca³a pewna
idea, dlatego oni nadawali ton i ukierunkowywali dzia³alnoæ powstaj¹cego
zgromadzenia, okrelaj¹c konkretny cel, który sta³ u pocz¹tków ca³ego przedsiêwziêcia, czyli zamys³u organizacyjnego: przygotowuje wszystko, co jest
potrzebne do erekcji nowej wspólnoty zakonnej, okrela te¿ jej cel i dzia³alnoæ (s. 5). Obchody rocznic w Zgromadzeniu lub osób je tworz¹cych czy
organizuj¹cych przyczyniaj¹ siê do poszerzenia horyzontów wiedzy, w tym
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wypadku sióstr, ale tak¿e s¹ doskona³¹ okazj¹ dotarcia z informacj¹ do szerszego
gremium, mniej lub bardziej zainteresowanych wspó³czesn¹ prac¹ jego cz³onków. Tak w³anie post¹pi³y tak¿e Siostry Benedyktynki Misjonarki, organizuj¹c obchody 75. rocznicy mierci Matki Jadwigi Kuleszy (5 IV 1931 r.).
Obchodom tym towarzyszy³y równie¿ inne uroczystoci: 90-lecie istnienia
Zgromadzenia, a tak¿e rozpoczêto nowennê przed jego stuleciem. S. prof. Ambrozja J. Kalinowska w omawianej tu pracy przybli¿a czytelnikom postaæ Matki Za³o¿ycielki, zw³aszcza ¿e cel, jaki przywieca³ Zgromadzeniu jest wci¹¿
aktualny, poniewa¿ Matka Za³o¿ycielka pragnê³a nieæ pomoc fizyczn¹ i moraln¹ ludziom opuszczonym i dzieciom osieroconym, a jej duchowe córy
maj¹ siê zaj¹æ ludmi potrzebuj¹cymi pomocy, np. rodzinami opuszczonymi,
chorymi, katechizacj¹ dzieci, a nawet pojedynczo czy grupowo w domu przygotowaniem ich do I Komunii w. (s. 8). Jubileusz to tak¿e dobry czas, aby
siostry mog³y zastanowiæ siê nad tym, co uda³o siê zrealizowaæ z nakrelonych
przez Matkê Za³o¿ycielkê celów, ale te¿ odpowiedzieæ na pytanie: jak dalece
pozostaj¹ wierne jej myli.
Materia³y i studia zredagowane i opracowane przez s. A.J. Kalinowsk¹
poprzedza Wstêp, w którym m.in. wzmiankowano o nale¿ytej, acz pónej ocenie osoby i dzie³a Matki Jadwigi Kuleszy. Dopiero na 75-lecie mierci nasza
Za³o¿ycielka zosta³a bardziej ni¿ dotychczas doceniona przez Zgromadzenie,
które za³o¿y³a (s. 10). Opuci³a bowiem za³o¿one przez siebie Zgromadzenie,
powracaj¹c do niego na cztery lata przed mierci¹ (27 IX 1927 r.), co mog³o
przyczyniæ siê do innego spojrzenia na jej wk³ad w to dzie³o. Na stronach 1145
zosta³ zamieszczony Program obchodów Roku Jubileuszowego. Treci ksi¹¿ki
podzielono logicznie na dwie czêci: Materia³y (1945) i Studia (47220).
W materia³ach znalaz³y siê wybrane sprawozdania z obchodów rocznicy
mierci Matki J. Kuleszy  zarówno centralnych, jak i z poszczególnych domów zakonnych. Umieszczono równie¿ relacje z pielgrzymki sióstr benedyktynek do £ucka (2223 IV 2006 r.). W czêci zatytu³owanej Studia zamieszczono materia³y wyg³oszone podczas Sympozjum Jubileuszowego, które odby³o siê 23 wrzenia 2006 r. w Otwocku: prof. dr hab. H. Gapski zaprezentowa³
¿ycie i dzia³alnoæ Matki Za³o¿ycielki, uwzglêdniaj¹c uwarunkowania historyczne; s. mgr Benedetta Anna Górska zajê³a siê kultem Najwiêtszego Serca
Jezusowego w Zgromadzenia Sióstr; s. dr hab. Ambrozja Jadwiga Kalinowska,
prof. UWM ukaza³a postaæ ks. Jana Wüstenberga, blisko spokrewnego z Matk¹
Jadwig¹ Kulesz¹; ks. dr Lucjan wito przybli¿y³ przepisy kanoniczne, dotycz¹ce beatyfikacji i kanonizacji w rozwoju historycznym. Artyku³y przygotowano na podstawie kwerendy archiwalno-bibliotecznej. Autorzy prezentowanych prac ukazywali skomplikowane warunki narodowo-kocielne, w których
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Matka Za³o¿ycielka Sióstr Benedyktynek Misjonarek organizowa³a now¹
wspólnotê zakonn¹, wyznaczaj¹c jej zadanie w sposób dalekosiê¿ny, bo jest
ono aktualne po dzieñ dzisiejszy. W aneksach pomieszczono: homiliê ks. dr.
Jerzego Go³êbiewskiego, wyg³oszon¹ podczas sympozjum; listê osób uczestnicz¹cych w sympozjum jubileuszowym; opisano pielgrzymkê sióstr na Ukrainê
szlakiem Matki Jadwigi Kuleszy, któr¹ przygotowa³a s. mgr Dobrawa Ewa
Piacik. Pracê zamyka: wykaz autorów i skrótów oraz indeksy: nazw osobowych i geograficznych.
Walorami pracy s¹: aktualnoæ zagadnienia ze wzglêdu na ci¹g³¹ obecnoæ dzie³a Matki J. Kuleszy w obecnej rzeczywistoci Kocio³a, zw³aszcza
w Polsce; poziom naukowy prezentowanych artyku³ów w czêci Studia, które
po³¹czy³a osoba Za³o¿ycielki; logiczny uk³ad ró¿norodnego materia³u o charakterze kronikarskim oraz naukowym. Materia³y zawarte w tomie z pewnoci¹ zainteresuj¹ nie tylko siostry zakonne, ale tak¿e badaczy problematyki
¿ycia zakonnego, zw³aszcza czynnego, a tak¿e tych, których interesuje wspó³czesna praca Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, obecnych równie¿ na Warmii, Mazurach i Powilu.
ks. Jan Winiewski
Olsztyn

Ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Obraz świata, bóstwa i człowieka
w kulturze starożytnej Mezopotamii oraz Egiptu, Studio Poligrafii
Komputerowej „SQL”, Olsztyn 2010, ss. 138

Autor monografii Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka w kulturze staro¿ytnej
Mezopotamii oraz Egiptu ks. Bogdan W. Matysiak jest samodzielnym pracownikiem naukowym na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Prowadzi wyk³ady z historii staro¿ytnego Bliskiego Wschodu, literatury i teologii biblijnej,
a tak¿e seminarium magistranckie i doktoranckie z zakresu egzegezy i historii
tekstu ST.
Prezentowane opracowanie ks. B.W. Matysiaka mo¿emy odczytaæ jako
zaproszenie do wziêcia udzia³u w niezwyk³ej wyprawie po staro¿ytnych krainach i cywilizacjach ¯yznego Pó³ksiê¿yca.
¯yzny Pó³ksiê¿yc obejmuje obszar od wybrze¿y Zatoki Perskiej przez
dwurzecze Tygrysu i Eufratu, Syropalestynê a¿ do Egiptu. Naturalne granice
tego bogatego w urodzajne ziemie terenu wyznaczaj¹: Zatoka Perska na
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wschodzie, wybrze¿e Morza ródziemnego na zachodzie, Góry Zagros na pó³nocy, Pustynia Syryjska i Arabska na po³udniu. Dwie rzeki, Tygrys i Eufrat,
które rozpoczynaj¹ bieg u podnó¿a Gór Taurus, a koñcz¹ u ujcia do Zatoki
Perskiej, pozostaj¹ wiadkami narodzin, rozkwitu i upadku prastarych kultur.
W Mezopotamii i Egipcie wyros³y potê¿ne centra cywilizacyjne. Ich blask
przez stulecia promieniowa³ na ca³y ¯yzny Pó³ksiê¿yc. Istnia³y obok siebie,
przenika³y siê, wreszcie rywalizowa³y ze sob¹. W dziejach naszej planety kulturowe dziedzictwo Mezopotamii i Egiptu zapewni³o sobie trwa³e miejsce.
Na monografiê Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka w kulturze staro¿ytnej
Mezopotamii oraz Egiptu, która ukaza³a siê w 2010 r. w serii Biblioteka
Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (nr 47),
sk³ada siê oprócz wstêpu i zakoñczenia siedem rozdzia³ów, zatytu³owanych
kolejno: Mezopotamia  I, Staro¿ytny Egipt  II, Kosmogonie pozabiblijne  III,
Antropogonie pozabiblijne  IV, Mezopotamski wiat bogów  V, Egipski
wiat bogów  VI, Kult i wiara w ¿ycie pozagrobowe  VII. Autor podejmuje
w pracy nastêpuj¹ce zagadnienia: kontekst geograficzny i historyczny krain
¯yznego Pó³ksiê¿yca (III rozdzia³), tradycje o pochodzeniu wiata i cz³owieka w Sumerze, Babilonii, Asyrii i Egipcie (IIIIV rozdzia³), wierzenia i formy
kultu ludów Wschodu (VVI rozdzia³) oraz koncepcje ¿ycia po mierci
(VII rozdzia³).
lady bytowania cz³owieka na terenie Miêdzyrzecza siêgaj¹ okresu prehistorii. Udoskonalaj¹c ró¿ne umiejêtnoci, takie jak: nawadnianie gleby, hodowla zwierz¹t i uprawa roli, sztuczne zapylanie rolin, wyrób narzêdzi i naczyñ
codziennego u¿ytku, cz³owiek czyni³ postêpy w technice i kulturze. Ponad piêæ
tysiêcy lat przed Chr. wynaleziono ko³o garncarskie, co znacznie usprawni³o
pracê ludzk¹. Czy mo¿na powiedzieæ  pyta ks. Matysiak  ¿e ta kultura by³a
prymitywna, skoro niektóre naczynia pochodz¹ce sprzed kilku tysiêcy lat maj¹
cianki gruboci skorupki jajka? lady osadnictwa odnalezione na terenie Miêdzyrzecza pochodz¹ z okresu trzeciego tysi¹clecia przed Chr., choæ rozwija³o
siê ono znacznie wczeniej.
Najdoniolejszym wynalazkiem kultury mezopotamskiej jest pismo. Pochodzi od Sumerów, z okresu koñca IV tysi¹clecia przed Chr. Wraz z wynalezieniem pisma cz³owiek wy³oni³ siê z mroków prehistorii i wkroczy³ w wiat³o
historii, w epokê udokumentowan¹ odkryciami archeologicznymi i zapisami.
Cywilizacjê Sumerów cechowa³ bardzo wysoki poziom. Byli oni pionierami
w rozwoju kultury miejskiej, twórcami miast  pañstw, w centrum których
znajdowa³ siê kompleks pa³acowy i wi¹tynia. Rz¹dcy staro¿ytnych osad
dzier¿yli podwójn¹ w³adzê, administracyjn¹ i kultyczn¹. W Sumerze król
 kap³an nosi³ miano ensi. Z miasta Ur za³o¿onego przez Sumerów wieki
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póniej wyruszy Abram, rozpoczynaj¹c sw¹ przygodê z Bogiem Jahwe. To
miasto z ca³ym swym dorobkiem kulturowym oraz z ¿yznymi ziemiami Mezopotamii budzi³o prawdopodobnie zazdroæ plemion semickich, które wkrótce
rozpoczê³y ekspansjê na te tereny.
Równolegle z rozwojem Mezopotamii w zachodniej czêci ¯yznego Pó³ksiê¿yca kwit³a cywilizacja egipska. Mieszkañcy kraju nad Nilem od najdawniejszych czasów prowadzili obserwacje wylewów ¿yciodajnej rzeki. Budowali kana³y reguluj¹ce poziom wody niezbêdnej do upraw i codziennego ¿ycia.
Tak¿e na podstawie obserwacji Nilu okrelano pory roku. Podczas gdy w Mezopotamii rozwija³o siê pismo klinowe, w Egipcie wynaleziono hieroglify.
Wed³ug Manetona, historyka i kap³ana z III w. przed Chr., w³aciwa
historia kraju faraonów rozpoczyna siê od ok. 3100 r. przed Chr., gdy nast¹pi³o
zjednoczenie pañstwa z Dolnego i Górnego Egiptu. Z tego okresu pochodz¹
miasta: Teby, Memfis, Tell-el-Amarna. Dziedzictwem znacznie póniejszej
epoki macedoñskiej i ptolomejskiej s¹: latarnia morska z Faros zaliczana do
siedmiu cudów wiata oraz biblioteka w Aleksandrii z najwiêkszym zbiorem
ksi¹g i wa¿nym centrum naukowym ówczesnego wiata.
Dziêki mitom wschodnim zachowanym w wiêkszoci jedynie fragmentarycznie oraz napisom grobowym mo¿emy poznaæ, ¿e w krêgu zainteresowañ
staro¿ytnych znajdowa³y siê zagadnienia dotycz¹ce genezy wiata, cz³owieka,
bogów a tak¿e losów zmar³ych.
Wed³ug wierzeñ Sumerów wiat u swych pocz¹tków by³ pustkowiem
pozbawionym jakiejkolwiek formy istnienia. Bogowie Enli i Enki podjêli siê
trudu zorganizowania w nim ¿ycia. Enki czuwa³ nad wiatem i jego prawami,
a wszelkie zjawiska powierza³ pieczy innych bogów. Oprócz porz¹dkowania
wiata mezopotamscy bogowie toczyli walkê ze z³ymi mocami sprzeciwiaj¹cymi
siê zaprowadzonemu ³adowi. Spadkobiercami cywilizacji Sumerów s¹ Asyryjczycy i Babiloñczycy. Naczelnym bóstwem Babilonii by³ Marduk. On stworzy³ wiat,
a inni bogowie byli mu podporz¹dkowani. Tê historiê opiewa s³ynny poemat
Enuma eli, którego pierwsze s³owa w jêzyku polskim brzmi¹: Kiedy w górze.
W wyobra¿eniach egipskich kosmogonia jest wynikiem teogonii. Najstarsze teksty dotycz¹ce powstania wiata, ludzi i bogów datuje siê na trzecie
tysi¹clecie przed Chr., a stanowi¹ zapis tradycji siêgaj¹cej czwartego tysi¹clecia. S¹ to Teksty Piramid i Teksty Sarkofagów. Kosmos jest pojmowany
jako ruch w cyklicznym procesie, który jest podtrzymywany przez Maat.
W mitologii egipskiej Maat to bogini praw porz¹dku, harmonii, sprawiedliwoci i m¹droci. Jej przeciwieñstwem jest zagra¿aj¹cy ¿yciu stan bezruchu.
W kwestii pocz¹tków rodzaju ludzkiego Staro¿ytny Wschód kultywowa³
przekonanie o jego pochodzeniu od bogów. Proces rozwoju cz³owieka zaowo-
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cowa³ wiar¹ w istnienie wiata duchowego, boskiego. Mezopotamska koncepcja cz³owieka odbiega od myli biblijnej, wed³ug której cz³owiek jest koron¹
stworzenia, a ziemia i jej zastêpy s¹ mu poddane (por. Rdz 1, 2830). Mit
o Enuki i Ninmach naucza, ¿e cz³owiek powsta³ z mu³u oceanu i z wygl¹du
zewnêtrznego przypomina bogów. Jego zadaniem jest pomoc bogom w pracy
nad upraw¹ ziemi i hodowl¹ zwierz¹t. Równie¿ wed³ug Enuma eli cz³owiek
pochodzi od Marduka, który stworzy³ rodzaj ludzki, by sprawowa³ kult i s³u¿y³
bóstwom. W tekstach sumeryjskich przewija siê myl, ¿e cz³owiek jest istot¹
duchow¹ odzian¹ w pow³okê cielesn¹ i nale¿¹c¹ do kategorii bóstw. W przeciwieñstwie do póniejszej koncepcji greckiej cia³o stanowi³o pierwiastek boski.
W wietle tych tradycji ¿ycie duchowe zapewnia dusza lub imiê. Nadanie
imienia jest równowa¿ne z darowaniem ¿ycia, stworzeniem jakiego bytu. Bóg
mieszka w ludziach, którzy s¹ jego dzieæmi. O przebywaniu bóstwa w cz³owieku wiadcz¹ teksty psalmów pokutnych oraz imiona teoforyczne typu: bóg
cz³owieka jest wielki. ¯ycie cz³owieka jest darem bogów i oni nim rozporz¹dzaj¹.
W Egipcie znany jest obraz boga Chnuma, który na kole garncarskim lepi
z gliny dziecko. Ludzie i bogowie byli zale¿ni od najwy¿szego bóstwa s³oñca
Re, które udziela³o im wiat³a i ¿ycia. Czasami w tekstach egipskich ludzie s¹
nazwani trzod¹ boga, a Re jako boski pasterz troszczy³ siê o ich potrzeby.
Miêdzy bogami a cz³owiekiem istnia³ cis³y kontakt, o czym wiadcz¹ imiona
egipskie zapisane na skarabeuszach, które noszono jako amulety strzeg¹ce
przed z³ymi mocami.
W dziedzinie religii cech¹ wspóln¹ trzech wielkich kultur Mezopotamii:
Sumerów, Asyryjczyków i Babiloñczyków by³o to, ¿e przenika³a ona wszystkie sfery ¿ycia, ³¹cz¹c siê cile z magi¹. Ówczesne ludy by³y na tyle liberalne,
¿e przyjmowa³y do panteonu nowe bóstwa, co chroni³o prastare religie przed
skostnieniem.
Ju¿ w II po³owie XIX w. w kraju nad Nilem postawiono tezê, ¿e fundamentem religii jest jednoæ istoty najwy¿szej. Monoteizm egipski nigdy nie
zosta³ przyt³umiony przez politeizm, który nale¿y traktowaæ czysto symbolicznie. Religia egipska jest owocem zjednoczenia lokalnych wierzeñ i d¹¿eñ politycznych, a tak¿e pragnieñ danej spo³ecznoci. Odnajdujemy w niej bóstwa
zwierzêce i rolinne, których symbolami s¹: sokó³, byk, lotos, papirus, z kolei
drzewa by³y siedzibami bóstw.
Kult mieszkañców Bliskiego Wschodu wyra¿a³ siê w mod³ach i ofiarach.
Budowle sakralne w Mezopotamii wiadcz¹ o zachowaniu ci¹g³oci kultu.
wi¹tynia sumeryjska mia³a g³êbok¹ symbolikê kosmiczn¹, pobytowi bogów
w niebie odpowiada³o ich przebywanie na ziemi. wi¹tynia ziemska by³a od-
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zwierciedleniem wi¹tyni kosmicznej. W Babilonii i Asyrii pojawi³y siê zigguraty, budowle schodkowe, na szczycie których znajdowa³o siê mieszkanie bóstwa. Te budowle by³y swego rodzaju ³¹cznikami miêdzy dwiema rzeczywistociami, wiatem bogów i wiatem ludzi.
Ju¿ staro¿ytni byli wiadomi, ¿e ¿ycie cz³owieka wyznaczaj¹ dwa bieguny, a mianowicie narodziny i mieræ. Z mitu o Gilgameszu wynika, ¿e tylko
bogowie s¹ wieczni, cz³owiek przez sw¹ lekkomylnoæ utraci³ ten dar. Jednoczenie wierzono, ¿e chocia¿ wraz z ustaniem biologicznych czynnoci nastêpuje kres ludzkiej egzystencji, to zmar³y istnieje nadal w podziemnej krainie
bez powrotu. Ta koncepcja nie napawa³a optymizmem, gdy¿ zmarli wegetowali w krainie prochu pozbawieni pierwiastka ¿ycia, niczym cienie lub zjawy.
W Mezopotamii i Egipcie kultywowano pamiêæ o zmar³ych. wiadcz¹ o tym
dary grobowe i opieka nad tymi, co odeszli, któr¹ okrela akkadyjski termin
kispum. By³ zwyczaj grzebania zmar³ych w domach mieszkalnych pod pod³og¹
lub w nieu¿ywanych pomieszczeniach gospodarczych, czasami w pobli¿u murów miejskich. W najodleglejszych historycznie udokumentowanych czasach
nie istnia³y specjalnie do tego celu wyznaczone miejsca.
Podczas gdy w Mezopotamii wi¹tynia by³a nade wszystko przestrzeni¹
sprawowania kultu, w Egipcie pe³ni³a funkcjê mieszkania bóstwa. W celi,
gdzie umieszczano jego pos¹g panowa³y prawie ca³kowite ciemnoci i tylko
w odpowiedniej porze dnia i roku móg³ na nie padaæ promieñ wiat³a. Zarówno
umiejêtnoæ operowania wiat³em egipskich projektantów, jak i staro¿ytne rozwi¹zania architektoniczne wci¹¿ budz¹ zachwyt i zdumienie.
Na szczególne uznanie w monografii Obraz wiata, bóstwa i cz³owieka
w kulturze staro¿ytnej Mezopotamii oraz Egiptu zas³uguje warsztat naukowy,
którym pos³uguje siê ks. Matysiak. Czerpie on z osi¹gniêæ polskich i niemieckich uczonych w zakresie archeologii, religiologii, historii i biblistyki oraz
z w³asnego d³ugoletniego dowiadczenia wyk³adowcy uniwersyteckiego. Autor dokonuje syntezy badañ w zakresie cywilizacji, które, jak sam okrela:
minê³y, ale nie przebrzmia³y. W opracowaniu znajdziemy fachow¹ terminologiê, a tak¿e etymologiê wielu pojêæ charakterystycznych dla staro¿ytnej kultury i szczegó³owe nakrelenie ich pól semantycznych. Nadto monografia jest
wzbogacona indeksem rzeczowym i nazw w³asnych. Lektura zainteresuje zarówno znawców przedmiotu, jak i tych, których pasjonuje historia najstarszych
cywilizacji wiata.
Aleksandra Nalewaj
Olsztyn
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Bib
BJS
BTB
CA
CChrL
CJ
C. J.
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EC
EK
EO
EP
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EU
EURATOM
FC
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JEH
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KK
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LdR
LE
ML
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 Acta Conciliorum Oecumenicorum, ed. E. Schwartz, Berolini et Lipsiae 19271932
 Annuarium Historiae Conciliorum, Amsterdam 1969
 Biblica, Roma 1920
 The British Journal of Sociology, London 1950
 Biblical Theology Bulletin, Roma 19711984
 Jan Pawe³ II, Encyklika Centesimus annus
 Corpus christianorum seu nova Patrum collectio. Series Latina, Turnhout 1954
 Court of Justice
 Codex Iustinianus, w: Corpus Iuris Civilis, ed. P. Krüger, t. 2, Berlin
1954
 Communio. Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny, Poznañ 1981
 European Commission
 Encyklopedia katolicka, Lublin 1985
 Echos dOrient, Paris 18971942
 European Parliament
 Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
 European Union
 Treaty on the European Atomic Energy Community
 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio
 Journal of Biblical Literature, Chico (Ca.) 19821985
 The Journal of Ecclesiastical History, London 1950
 Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium
et spes
 Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium o Kociele (21 XI 1964)
 Kompendium nauki spo³ecznej Kocio³a, Papieska Rada Iustitia et
Pax
 Karta Praw Rodziny przed³o¿ona przez Stolicê Apostolsk¹ wszystkim
ludziom, instytucjom i w³adzom zainteresowanym misj¹ rodziny w wiecie wspó³czesnym
 Jan Pawe³ II, List do rodzin
 Jan Pawe³ II, Encyklika Laborem exercens
 Marienlexikon, IVI, wyd. R. Bäumer, L. Scheffczyk, Regensburg
19881994
 North Atlantic Treaty Organization
 New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids
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OTK
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PG
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POK
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RHE
SA
SalvM
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SEA
SN
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TEU
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TK
VigCh
VT
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MT
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 Naczelny S¹d Administracyjny
 LOsservatore Romano. Wochenausgabe in Deutscher Sprache, Vatikanstadt 1971
 LOsservatore Romano. Wydanie polskie, Watykan 1980
 Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego
 Ojcowie ¯ywi, Kraków 1978
 Patrologiae cursus completus. Series Graeca, t. 1161, ed. J.P. Migne, Paris 18571866
 Patrologiae cursus completus. Series Latina, t. 1221, ed. J.P. Migne, Paris 18781890
 Pisma Ojców Kocio³a, t. 29, Poznañ 2004
 Pisma Starochrzecijañskich Pisarzy, t. 26, Warszawa 1980
 Revue dHistoire Ecclésiastique, Louvain 1900
 S¹d Apelacyjny
 Salvatoris Mater. Kwartalnik Mariologiczny, Licheñ Stary 1999
 Sources Chrietiennes, 181186, Pary¿ 19711972
 Single European Act
 S¹d Najwy¿szy
 Treaty on European Community
 Treaty on European Union
 Theologie und Philosophie, Freiburg im Br., 1966
 Trybuna³ Konstytucyjny
 Vigiliae Christianae, Amsterdam 1947
 Vetus Testamentum, Leiden 1951; Supl., 1953
 Zeitschrift für Kirchengeschichte, Stuttgart 1876
 ród³a Myli Teologicznej, Kraków 1996
 ród³a Monastyczne,TyniecKraków 1993

Skróty biblijne podane wed³ug schematu przyjêtego w: Pismo wiête Starego i Nowego
Testamentu, red. Zespó³ Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznañ 2003.

