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Od Redaktora

Tegoroczny numer „Studiów Redemptorystowskich” ma charakter szcze-
gólny, gdyż pojawia się w wyjątkowym czasie obchodów setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Słowo pisane wniosło niewątpliwie wielki 
wkład w zachowanie tożsamości narodowej i wiary Polaków w przywrócenie 
własnego, suwerennego państwa. Słowem wyprzedza się niejako samego sie-
bie, dlatego dawanie świadectwa w ten sposób otwiera szerokie horyzonty dla 
indywidualnego rozwoju człowieka i całego narodu. Wyjątkowy kontekst two-
rzą także nowe wielkie wyzwania związane z rządową Konstytucją dla Nauki 
oraz konstytucją apostolską papieża Franciszka Veritatis gaudium. 

Wszystkie te wydarzenia przynoszą z jednej strony rozległe perspektywy 
twórcze dla wszystkich zaangażowanych w życie naukowe, społeczne i religij-
ne, z drugiej zaś rodzą wiele obaw związanych z rozwojem, realizacją zadań 
i  osiąganiem nakreślonych celów. Stają one przed każdym, kto pragnie au-
tentycznie uczestniczyć w życiu duchowym i naukowym zarówno środowisk 
akademickich, jak i rozmaitych wspólnot społecznych i religijnych. Ważne, by 
niepewność i  lęk przed zmianami nie przesłoniły nowych możliwości twór-
czego myślenia i dynamicznego działania. Słowo, szczególnie pisane, ma prze-
cież skłaniać do refleksji, pomagać w rozumieniu sensu życia i dawać nadzieję 
na budowanie lepszej przyszłości. Pisanie nie powinno nas zatem zamykać 
w pułapce pracy jedynie dla „punktów” i potrzeb systemu ewaluacyjnego, ale 
otwierać na coraz głębsze i szersze przestrzenie metafizycznego poszukiwania 
wartości nadrzędnych, a przez to wnikania w ludzką codzienność i dzielenia 
się tym, co piękne, prawdziwe i dobre.

Autorzy i redaktorzy „Studiów Redemptorystowskich” pragną mieć swój 
udział w odpowiedzialnym tworzeniu przyszłości, zadaniu spoczywającym na 
każdym z nas. Będąc bowiem twórcami kultury i wydarzeń społecznych, swo-
im działaniem przyczyniamy się do kształtowania rzeczywistości, która nie-
ustannie zmienia się na naszych oczach. Ważne zatem, by we współczesnym 
sporze o właściwy obraz świata móc umieścić także dyskusję między chrze-
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ścijaństwem a myślą filozoficzną, dyskusję będącą częścią debat nad kwestią 
współistnienia wielu różnych światopoglądów i religii. 

Otwarty ludzki rozum powinien mieć dialogiczny charakter. Wymaga to 
od nas z jednej strony umiejętności słuchania i zadawania pytań sobie i innym, 
z drugiej zaś gotowości do wejścia w sferę wolności, w której bycie człowiekiem 
i bycie chrześcijaninem nie musi oznaczać opozycji otwartości i zamknięcia. 
W tak rozumianej dialogiczności chcemy uczestniczyć i taką tworzyć, mając 
nadzieję, że kolejne numery naszego czasopisma będą się w nią nadal twórczo 
wpisywać. 

Marek Urban CSsR

Studia Redemptorystowskie  ∙  Od Redaktora
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Uwagi wstępne 

Tadeusz Ślipko jest bez wątpienia nestorem bioetyki chrześcijańskiej w Pol-
sce. Ale nie tylko, można bowiem o nim powiedzieć, że był uznanym międzyna-
rodowym autorytetem w dziedzinie bioetyki chrześcijańskiej, której szczególnie 
intensywny rozwój przypada na drugą połowę XX wieku. Jego zainteresowanie 
tą dziedziną rozpoczęło się już w  latach siedemdziesiątych, kiedy w  wymia-
rze indywidualnym i społecznym zaczęto dostrzegać coraz bardziej znaczący 
wpływ rozwoju biotechnologii. Okazało się, że rewolucja naukowo-techniczna 
stawia człowieka przed nowymi wyzwaniami moralnymi. Także od czasów So-
boru Watykańskiego II wielu katolickich etyków i teologów moralnych dostrze-
gło potrzebę zmierzenia się z różnymi dobrodziejstwami postępu biotechno-
logicznego, który coraz mocniej kształtował mentalność współczesnego czło-
wieka, stawiając go wobec nieznanych do tej pory konfliktów aksjologicznych. 

Pierwszym poważnym głosem Kościoła katolickiego w  tych sprawach 
była wydana w 1968 roku encyklika Pawła VI Humanae vitae, w której papież 
odniósł się do wielu współczesnych dylematów etycznych, będących konse-
kwencją szybkiego rozwoju technologicznego. Dokument ten wywołał żywą 
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dyskusję, której pokłosie, zwłaszcza w teologii niemieckiej, obecne jest do dnia 
dzisiejszego. Już wtedy Tadeusz Ślipko dostrzegał konieczność syntetycznego 
opracowania najważniejszych problemów, wokół których koncentrowałaby 
się normatywna refleksja bioetyczna. Chodziło mu o wypracowanie spójnego 
i uniwersalistycznego programu bioetyki chrześcijańskiej, która wychodziłaby 
naprzeciw wyzwaniom niesionym przez współczesny rozwój biotechnologii, 
a  która uwzględniałaby także głos Kościoła. Przy czym nie byłaby ona żad-
ną teologią moralną, ale autonomiczną nauką korzystającą z  doświadczenia 
i rozumu. W realizacji tego przedsięwzięcia przyświecał krakowskiemu jezu-
icie nie tylko cel teoretyczny, czyli opracowania kolejnego podręcznika, ale też 
praktyczny: poinformowanie studentów różnych seminariów duchownych 
i zakonnych o problemach, z jakimi będą musieli się zmierzyć podczas swojej 
pracy duszpasterskiej. Bez wątpienia Ślipko bardzo dobrze odczytał „ducha 
czasu”. Przeczuwał, że rozwój biotechnologii nie zatrzyma się, a wręcz prze-
ciwnie, będzie zyskiwał coraz większą dynamikę, niosąc ze sobą wyzwania do-
magające się od etyka normatywnej refleksji. Taka refleksja wymagała jednak 
stworzenia spójnej nauki normatywnej, która zajmowałaby się oceną tego, co 
przynosi rozwój biotechnologiczny. Dostrzegając wiążące się z nim zagroże-
nia, chciał zbudować bioetykę, która stałaby na straży godności osoby ludzkiej, 
chroniła ją przed różnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, u podstaw których 
znajdują się błędne antropologie i etyki. W jednej z ostatnich pozycji książko-
wych z bioetyki pisał o tym w następujących słowach: 

Toteż filozofia i etyka chrześcijańska dołożyć muszą starań, aby – nie bacząc na 
pojawiające się nieporozumienia i zniekształcenia jej myśli – uprawiać bioetykę 
w  sposób, który ukazuje w  różnych kontekstach moralne dostojeństwo oso-
by ludzkiej i broni tę osobę przez rozlicznymi zagrożeniami ze strony współ-
czesnych form relatywizmu i permisywizmu, w ostatecznym zaś rozrachunku 
stanowi jeden z  odcinków walki o  chrześcijański i  ogólnoludzki sens naszej 
cywilizacji1. 

W ramach niniejszego artykułu zamierzam zrekonstruować najważniejsze 
poglądy metabioetyczne sformułowane w różnych książkach i artykułach na-
pisanych w różnych okresach życia przez Tadeusza Ślipkę. O ile w niektórych 
kwestiach szczegółowych (np. teoria animacji embrionu) Ślipko przeformu-
łowywał swoje poglądy, o  tyle w kwestiach metodologicznych widoczny jest 
constans. Poglądy te, dosyć klarownie i precyzyjnie, poddamy jednak w nie-
których momentach nie tylko rekonstrukcji, ale też stosownie niewielkiej in-

1 T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009, s. 451. 
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terpretacji (tzw. interpretacji uzupełniającej i klaryfikującej)2, aby jeszcze bar-
dziej ujaśnić zajmowane przez niego stanowisko bioetyczne, a także relację do 
innych koncepcji, do których nie zdążył się już osobiście ustosunkować. 

1. Bioetyka jako nauka 

Tadeusz Ślipko prowadził refleksję bioetyczną w sposób wyważony i ostroż-
ny. Z podkreślaniem chrześcijańskiego wymiaru bioetyki nie szło w parze jej 
ideologizowanie. Wbrew stereotypowym opiniom, Ślipko nigdy nie uprawiał 
żadnej ideologii bioetycznej, ale racjonalną refleksję nad sytuacjami granicz-
nymi spowodowanymi przez rozwój współczesnej biotechnologii. Sposób, 
w  jaki prowadził swoje poszukiwania rozwiązań problemów bioetycznych, 
dobitnie pokazuje wieloaspektowość jego podejścia i szacunek dla tych, któ-
rzy przyjmowali odmienne założenia i  rozstrzygnięcia normatywne. Zawsze 
zwracał uwagę na sposób uzasadnienia przedkładanych sądów, dystansował 
się wobec ideologicznych rozstrzygnięć nasyconych dużą dozą irracjonalizmu. 
Zaletą podejścia Ślipki jest to, że zanim dokonał krytyki jakiegoś stanowiska, 
z  którym z  oczywistych powodów się nie zgadzał, najpierw przeprowadzał 
jego bardzo dokładną rekonstrukcję. Starał się zrozumieć, dlaczego dany autor 
myśli tak, a nie inaczej, dlaczego w taki, a nie inny sposób uzasadnia swoje 
przekonania. Dopiero po przedstawieniu stanowiska formułował argumenty 
krytyczne, nie ukrywając, że wynikają one z akceptacji odmiennych przedza-
łożeń. Nie była to jednak nigdy krytyka napastliwa, ale zawsze spokojna, me-
rytoryczna, respektująca osobę interlokutora. Ślipko dostrzegał potrzebę wy-
ważonej dyskusji na tematy bioetyczne. Nie twierdził jednak, że możliwa jest 
powszechna zgoda między bioetykami, nawet w tak podstawowych kwestiach, 
jak wartość ludzkiego życia czy godność osoby. Ze względu na odmienność 
przyjmowanych założeń bioetyka skazana jest bowiem na pluralizm podejść 
i rozstrzygnięć. Wskazywał także na konieczność zwieszenia sporów ideolo-
gicznych, które przesłaniały meritum problemów bioetycznych. Twierdził, że 
w rozstrzyganiu ich nie ma stanowisk neutralnych. Neutralność światopoglą-
dowa, z takim radykalizmem głoszona przez niektórych zwolenników etyk la-
ickich, jest teoretyczną fikcją. Wszak każde rozwiązanie problemu bioetyczne-
go zakłada jakąś opcję światopoglądową, dlatego też wszelkie próby ukrywa-
nia tych opcji Ślipko uważał za pozbawione powagi i waloru merytorycznego. 

2 Od razu zaznaczam, że nie będą to jakieś głębokie zmiany interpretacyjne. Będą dotyczyć 
struktury argumentacji oraz tzw. fundacjonalizmu bioetyki uprawianej przez krakows-
kiego jezuitę. 
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Zgodnie ze swoim systemowym podejściem do etyki, polski tomista uwa-
żał, że bioetyka jako nauka normatywna musi być wkomponowana w całość 
tego systemu. Proponuje on podział całości filozofii moralnej na etykę ogólną, 
tzw. fundamentalną, która ustala uniwersalne pryncypia moralne regulujące 
ludzkie postępowanie in genere, oraz etykę szczegółową, złożoną z  różnych 
przedmiotowych działów, wyróżnianych ze względu na określone kategorie 
działań. Definiuje etykę szczegółową jako „naukę filozoficzną formułującą re-
guły, czyli oceny i  normy moralnego działania, ważne dla gatunkowo okre-
ślonych kategorii aktów ludzkich”3. Definicja ta podobna jest strukturalnie 
do definicji etyki jako nauki filozoficznej. Warto jednak zauważyć, że pojawia 
się w  niej nowe, dosyć istotne sformułowanie: „gatunkowo określona kate-
goria aktów ludzkich”. Etyka ogólna bierze pod uwagę ludzkie akty (działa-
nia) ujmowane in genere oraz realizowaną w nich moralność. Natomiast ety-
ka szczegółowa, wedle projektowanej definicji, rozpatruje ludzkie działania, 
które są kategorialnie pogrupowane. To poklasyfikowanie jest możliwe tylko 
dlatego, że występują w  nich, jak stwierdza autor Zarysu etyki szczegółowej, 
„pewne elementy stałe i w strukturze, i w każdym z nich identyczne”4. Ujęcie 
stałych i istotowych elementów aktów ludzkich dokonuje się dzięki zdolności 
ludzkiego rozumu do poznania abstrakcyjnego. Rozum, odkrywając zawarte 
w strukturze aktów istotowe elementy, formułuje poszczególne kategorialnie 
uporządkowane klasy aktów ludzkich. „Przykładem gatunkowo określonych 
aktów ludzkich są takie działania, jak: mówienie prawdy, oddawanie długów, 
wykonywanie czynności zawodowej, ale i  ich zaprzeczenie w  rodzaju kłam-
stwa, nieuczynności”5. Pogrupowane w różne gatunki i podgatunki akty ludz-
kie są „przedmiotem materialnym” etyki szczegółowej, która stawia sobie za 
cel wypracowanie ich reguł i ocen moralnych. Natomiast jej tzw. przedmiotem 
formalnym jest moralność, która jest urzeczywistniana w  tych konkretnych 
działaniach. Stwierdzenie, że jakieś działanie jest moralnie dobre lub złe, po-
lega na odniesieniu go do określonego standardu normatywnego, który zo-
stał wypracowany na gruncie etyki ogólnej. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 
problem związany z przejściem od norm ogólnych do szczegółowych. Ślipko 
stwierdza tu: „Z drugiej strony szczegółowe reguły moralne są na tyle ogólne, 
że ogarniają swoim zakresem wszystkie konkretne akty przynależne do odpo-
wiadającego im gatunku i stanowią wspólną wszystkim nadrzędną dyrektywę 
moralną”6. Mając za przedmiot określone gatunkowo akty ludzkie, etyka szcze-
3 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków 2005, s. 21. 
4 Tamże, s. 20. 
5 Tamże, s. 41. 
6 Tamże, s. 21. 
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gółowa oddala się w  ten sposób od ogólnego i  abstrakcyjnego pojęcia aktu 
ludzkiego, a zbliża się bardziej ku praktyce moralności dokonującej się zawsze 
w konkretnych aktach ludzkich i w konkretnych sytuacjach i okolicznościach. 

Jedną z  kategorii ludzkiego działania zajmuje się bioetyka jako etyka 
szczegółowa. Trzeba zaznaczyć, że Ślipko nie dokonuje autonomizacji bioety-
ki jako nauki. Dla niego jest ona w całości wkomponowana w  system etyki 
chrześcijańskiej, od którego przejmuje podstawowe pryncypia antropologicz-
ne i etyczne. Koncepcja ta wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebo-
waniu na bioetykę autonomiczną tak w stosunku do danych Objawienia, jak 
i nauk szczegółowych przyrodniczych i humanistycznych. Odpowiada także 
postulatowi epistemologicznego maksymalizmu, jeśli chodzi o  uzasadnienie 
moralności. Nie zadowala się minimalistycznymi propozycjami uprawiania 
refleksji bioetycznej, rezygnuje także z  proponowanych przez nią strategii 
uzasadniania norm bioetycznych. W rozumieniu polskiego tomisty bioetyka 
„stanowi dział filozoficznej etyki szczegółowej, która ma ustalić oceny i normy 
(reguły) moralnie ważne w dziedzinie działań (aktów) ludzkich polegających 
na ingerencji w granicznych sytuacjach powstawania życia, jego trwania oraz 
śmierci”7. Definicja ta projektuje materialny i  formalny przedmiot bioetyki. 
Przedmiotem materialnym bioetyki jest określona kategorialnie grupa ak-
tów ludzkich, nazwanych przez Ślipkę „działaniami ingerującymi”, które mają 
miejsce w tzw. sytuacjach granicznych związanych z różnymi etapami ludzkie-
go życia, zwłaszcza jego początkiem i końcem. Natomiast jeśli chodzi o przed-
miot formalny bioetyki, to jest nim właśnie moralna ocena tego typu działań. 
Akty ingerencji skierowane są przede wszystkim wobec osób ludzkich, które 
znajdują się w tych granicznych sytuacjach. We wszystkich tych przypadkach 
nie mamy bowiem do czynienia z życiem jako czymś abstrakcyjnym, ale kon-
kretnie przeżywanym i doświadczanym. Jest to bowiem zawsze życie konkret-
nego człowieka, osoby ludzkiej, która wskutek różnych czynników zewnętrz-
nych lub wewnętrznych znalazła się w sytuacji granicznej ingerencji. Dlatego 
też normatywna refleksja bioetyczna, co jest widoczne już w samej nazwie tej 
dyscypliny, dotyczy życia nie in genere, ale in concreto. Stąd tak ważna rola 
kategorii godności osoby ludzkiej w ocenie moralności lub niemoralności tego 
typu ingerencji w życie ludzkie. 

7 T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1988, s. 16. 
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2. Problemy bioetyczne

W swoich pracach bioetycznych Tadeusz Ślipko poruszał bardzo obszerny 
zestaw problemów. W pierwszej kolejności interesowały go zagadnienia, które 
można nazwać metabioetycznymi, w których koncentrował się na określeniu 
statusu metodologicznego bioetyki i  jej stosunku do innych nauk. Zgodnie 
z projektowaną definicją bioetyki uważał, że obejmuje ona trzy ważne działy 
normatywnej refleksji bioetycznej. Bioetyka początków życia omawia zagadnie-
nia takie jak: początek ludzkiego życia, animacja ludzkiego embrionu, diagno-
styka prenatalna i jej moralna kwalifikacja, inżynieria genetyczna oraz moralna 
ocena aborcji. W bioetyce trwania ludzkiego życia rozważa się takie zagadnie-
nia, jak: moralna ocena transplantacji, moralne aspekty szeroko pojmowanego 
życia seksualnego (np. antykoncepcja, masturbacja itp.); w ramach tego działu 
znalazła się szeroko już dyskutowana za czasów Ślipki problematyka granic te-
rapii medycznej (np. przeprowadzenie różnych eksperymentów na pacjentach) 
oraz dogłębnie opracowana przez krakowskiego jezuitę problematyka samo-
bójstwa i granic walki z cierpieniem. Na uwagę zasługują tu ponadto analizy 
dotyczące etyki kary śmierci, w których autor Granic życia argumentował za jej 
dopuszczalnością. Natomiast trzeci dział jego refleksji bioetycznej, dotyczący 
końca ludzkiego życia, obejmował problem uporczywej terapii, różnych form 
eutanazji i ostatecznego sensu ludzkiego cierpienia. 

Oprócz zagadnień dotyczących osoby ludzkiej uwikłanej w  różne sytu-
acje graniczne Tadeusz Ślipko podejmował także tematy związane z szeroko 
rozumianą etyką środowiska naturalnego oraz etyką ochrony praw zwierząt. 
Był pionierem w  zakresie chrześcijańskiej ekologii i  etyki środowiska natu-
ralnego. Dostrzegał konieczność opracowania chrześcijańskiej etyki zwierząt, 
która brałaby pod uwagę normatywny wymiar ich życia i  przysługujące im 
różne rodzaje dóbr. W swoich pracach ostro sprzeciwił się bezmyślnemu za-
dawaniu zwierzętom niecelowego cierpienia, które stoi w radykalnej sprzecz-
ności z zamysłem Stwórcy, i apelował o humanitarne ich traktowanie. Ponadto 
wskazywał na konieczność opracowania normatywnej refleksji bioetycznej 
w obszarze szeroko rozumianej ekologii. Podjął się opracowania elementów 
chrześcijańskiej etyki środowiska naturalnego, która miała być odpowiedzią 
na wyzwania i  zagrożenia, jakie środowisku naturalnemu przynosi współ-
czesny rozwój biotechnologiczny. Krytykując różne propozycje biocentrycznie 
zorientowanej etyki środowiskowej (np. Z. Piątek), opowiadał się za nieade-
kwatnym z  punktu widzenia zwolenników biocentryzmu antropocentrycz-
nym fundamentem etyki środowiska naturalnego, w  którym prymarną rolę 
odgrywa zasada godności osoby. 
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Podejmowane przez krakowskiego jezuitę szczegółowe zagadnienia bio-
etyczne były zawsze prezentowane wieloaspektowo, z uwzględnieniem płasz-
czyzny faktograficznej oraz normatywnej. W ten sposób starał się w prakty-
ce zrealizować postulat interdyscyplinarnej współpracy bioetyki z  naukami 
szczegółowymi.

3. Formułowanie szczegółowych norm bioetycznych

W formułowaniu ocen moralnych różnych sytuacji istotną rolę odgrywa 
z  jednej strony szczegółowa wiedza faktograficzna (np. z  zakresu inżynierii 
genetycznej), z drugiej zasada godności osoby jako kryterium normatywne. 
W uzasadnieniu ocen normatywnych tych granicznych sytuacji Ślipko posłu-
giwał się argumentacją łączącą podejście deontologiczne (personalistyczne) 
z konsekwencjalistycznym. Rozwińmy te wątki, dokonując ich rekonstrukcji 
i częściowej interpretacji. 

W dociekaniach bioetycznych bardzo ważna jest tzw. wiedza faktograficz-
na dotycząca różnych sytuacji granicznych, w jakich może się znaleźć żyjąca 
osoba. To wymaga od uprawiającego normatywną refleksję bioetyczną inter-
dyscyplinarnej współpracy z przedstawicielami różnych nauk szczegółowych, 
którzy dysponują taką właśnie wiedzą. 

Chociaż bioetyka – pisze Ślipko – z  natury swej jest zawsze filozoficzną na-
uką normatywną i w tym zakresie przysługuje jej metodologiczna tożsamość 
i autonomia, to jednak pozostaje ona w równoczesnej stałej zależności od po-
zaetycznego doświadczenia nauk szczegółowych. Z tego tytułu zakłada ona in-
terdyscyplinarną współpracę z tymi właśnie naukami8. 

Współczesny rozwój biomedycyny wiązał się przecież z sytuacjami, które 
od etyka wymagały przede wszystkim solidnej wiedzy faktograficznej. Postęp 
np. w genetyce wynikał z przeprowadzania różnego rodzaju eksperymentów 
na embrionach. Sama embriologia może zakładać różną koncepcję człowieka, 
najczęściej jednak postrzega go w kategoriach biologicznych, jako konglome-
rat komórek możliwy do instrumentalnego wykorzystania. Etyk ma za zadanie 
nie tylko zdemaskować kryjącą się w mentalności naukowców antropologię, 
lecz zobligowany jest także do przyswojenia sobie konkretnej wiedzy na temat 
obecnego stanu badań i metodyki prowadzonych eksperymentów. Ta wiedza 
empiryczna jest konieczna zwłaszcza przy formułowaniu szczegółowych norm 
bioetycznych będących dalszą partykularyzacją naczelnej normy moralności. 

8 Tenże, Bioetyka. Najważniejsze problemy, dz. cyt., s. 19. 
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Szczegółowe normy bioetyczne dotyczą bowiem przypadków, w których ma 
miejsce biomedyczna ingerencja w życie ludzkie in concreto. Może ona mieć 
różny charakter; może służyć człowiekowi, ale równie dobrze może przyczynić 
się do jego unicestwienia. Poznanie jej mechanizmów jest zadaniem dla bio-
etyka, który chce trafnie ocenić słuszność lub niesłuszność przeprowadzanych 
eksperymentów. Tak pojmowana interdyscyplinarność bioetyki nie przekreśla 
oczywiście jej autonomicznego charakteru. Bioetyk po prostu pracuje na kon-
kretnym materiale empirycznym, mając katalog norm moralnych i reguł ich 
aplikacji. Postęp dokonujący się w biomedycynie przynosi bowiem nową wie-
dzę dotyczącą konstytucji człowieka. Powoduje także nowe konflikty wartości, 
których do tej pory nie było. 

Zapoznanie się z empiryczną wiedzą dostarczaną przez szczegółowe na-
uki o człowieku pozwala na jednoznaczną determinację szczegółowych norm 
bioetycznych, będących partykularyzacją pryncypium etycznego: „czyń do-
bro, unikaj zła”. Przykładem szczegółowych sądów bioetycznych mogą być na-
stępujące zdania normatywne, od bardziej ogólnych do szczegółowych: „nie 
zabijaj”; „nie wolno nikomu zdawać niepotrzebnego cierpienia”; „nie wolno 
przeprowadzać eksperymentów, które prowadziłby do naruszenia godności 
i  integralności ludzkiego życia”; „zakazuje się wykorzystania informacji po-
chodzących z badań diagnostyki prenatalnej w celu podejmowania czynności 
abortywnych”. Te przykłady szczegółowych norm bioetycznych wyrażają fun-
damentalne dobro człowieka, jakim jest wartość życia i godność osoby. Pod 
ich adresem można skierować pytanie: „dlaczego?”. Przeprowadzający ekspe-
rymenty genetyczne na embrionach naukowiec może zadać zasadne pytanie: 
dlaczego ma przestrzegać godności osoby ludzkiej, czym ona jest, że z uwagi 
na nią zakazuje się przeprowadzania eksperymentów? W tym właśnie miejscu 
ujawnia się związek sądów bioetycznych z przesłankami antropologicznymi, 
które stanowią twardy rdzeń teorii etycznej. Odwołanie się do nich ma w tym 
modelu bioetyki charakter wyjaśniający oraz uniesprzeczniający. Antropolo-
gia występuje tutaj w roli racji, które uzasadniają konstrukcję treściowych par-
tykularyzacji ogólnego pryncypium moralnego. Aby rzeczowo odpowiedzieć 
na pytania: dlaczego trzeba respektować godność osoby, dlaczego jej życie 
jest cenne, dlaczego nie wolno przeprowadzać na człowieku eksperymentów 
wiodących do destrukcji jego integralności, konieczne jest odwołanie się do 
określonej wiedzy antropologicznej o  naturze ludzkiej9. Bliższe zapoznanie 
się z taką wiedzą umożliwia nam, na co zwraca uwagę Ślipko, formułowanie 
9 Podobne postulaty głosi T. Styczeń, Problem ogólnej ważności norm etycznych. W aspek-

cie epistemologiczno-metodologicznym z  uwzględnieniem indukcyjnych nauk o  człowieku, 
„Zeszyty Naukowe KUL” 24 (1981), z. 1, s. 41–42. 
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szczegółowych norm moralnych z uwzględnieniem różnego rodzaju dóbr tak 
moralnych, jak i  pozamoralnych. Odwołanie się do racji antropologicznych 
jest uzasadnieniem słuszności lub też niesłuszności czynów dokonywanych 
w  sytuacjach biomedycznej ingerencji10. Połączenie wiedzy faktograficznej 
z konstrukcją szczegółowych norm nie jest proste. Kłopotów nastręcza ogól-
ność pryncypium etycznego, jakim jest zasada godności osoby. Pojawia się za-
tem pytanie: jak przejść od ogólności naczelnej zasady do jej szczegółowych 
konkretyzacji? 

W bioetyce, określanej jako dział etyki szczegółowej dotyczący specyficz-
nych sytuacji granicznych, w których ma miejsce ingerencja w życie ludzkie 
(aborcja, badania prenatalne, eutanazja itd.), Ślipko przypisuje zasadzie god-
ności osoby fundamentalne znaczenie. 

Bioetyka chrześcijańska opiera się na spirytualistycznej koncepcji człowieka 
jako osoby i bytu społecznego. W centrum tej antropologicznej doktryny znaj-
duje się pojęcie niematerialnego pierwiastka duchowego zespolonego z mate-
rialnym podłożem w jedność substancjalnego bytu. Z tymi przesłankami idzie 
w parze indeterministyczne pojmowanie wolności człowieka oraz jego istoto-
wego ukierunkowania ku realizacji ostatecznych moralnych przeznaczeń, ku 
którym prowadzi go oparty na absolutnych podstawach ład moralny11. 

Ślipko odrzuca podejście proponowane przez intuicjonistyczny persona-
lizm ks. Stycznia, który w punkcie wyjścia budowania etyki jako empirycznej 
teorii moralności odwołuje się do bezpośrednich danych doświadczenia god-
ności osoby, która „budząc” w sumieniu powinność, wzywa do bezwzględnej 
i kategorycznej jej afirmacji. To podejście jest zdaniem Ślipki nieadekwatne, 
a to dlatego, że godność człowieka nie jest żadną daną dla bezpośredniej in-
tuicji, wobec czego tak zdeterminowany punkt wyjścia nie może rozpoczy-
nać etyki. Jest bowiem zdecydowanie za wąski. Poza tym dane intuicji są mało 
sprawdzalne i nie mogą stanowić podstawy dla uogólnienia. Nie kwestionując 
jednak roli doświadczenia moralnego i intuicji, Ślipko jednoznacznie stwier-
dza, że godność osoby możemy odkryć na innej drodze, bardziej obiektywnej: 
nie przez bezpośrednie doświadczenie, lecz przez analizę istotowej struktury 
bytu osobowego, polegającą na ujawnieniu konstytutywnych oraz istotowych 
pierwiastków, z których jest on złożony. Zaproponowana przez filozofa anali-

10 Zob. S. Kamiński, Zdania praktyczne a zdania teoretyczne. „Roczniki Filozoficzne KUL” 8 
(1970), z. 1, s. 79–80; A. Buczek, Ku określeniu charakteru związku między zdaniami teore-
tycznymi a praktycznymi, „Roczniki Filozoficzne KUL” 23 (1975), z. 1, s. 31–45. Autorka 
krytycznie ocenia redukcyjną propozycję wyprowadzenia zdań powinnościowych ze zdań 
teoretycznych. 

11 T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, dz. cyt., s. 443. 
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za ma charakter metafizycznej spekulacji. Polega ona na ujęciu struktury on-
tycznej człowieka w aspekcie tego, co dla niej konstytutywne, a z pominięciem 
tego, co konsekutywne. Jest to pewna forma abstrakcji ejdetycznej (pokrewnej 
fenomenologom, tylko utrzymanej w duchu realizmu umiarkowanego), której 
celem jest ujęcie istotowej struktury (natury) bytu osobowego. 

Oprócz tego, że osobie ludzkiej przysługuje uporządkowana i integralnie 
pojęta natura moralna, przysługuje jej także wartość godności osobowej. Na 
czym zasadza się godność podmiotu osobowego? Zdaniem krakowskiego bio-
etyka, 

godność człowieka zasadza się na istotowych elementach struktury człowieka 
i razem z tą strukturą przysługuje każdej ludzkiej osobie, w takim razie trudno 
przeczyć wypływającemu stąd wnioskowi, że każdą osobę winno się traktować 
jednakowo w obrębie moralnego zasięgu tej moralnej osobowej godności12. 

Można zatem powiedzieć, że godność jest wartością konsekwencjalną 
pochodną od istotowych elementów bytu osobowego. Związek między nimi 
nie zostaje przez Ślipkę bliżej określony. Dowiadujemy się tylko, że dzięki 
godności podmiot osobowy jest wartością podstawową oraz fundamentalną 
w znaczeniu normatywnym. „Pełni rolę najgłębszej i centralnej zasady twór-
czej absolutnych wartości moralnych”13. Stąd też element personalistyczny 
„w strukturze porządku moralnego zajmuje miejsce centralne”14. Uwypukla on 
„godność osoby ludzkiej i jej zdolność rozwoju do pełni, sobie tylko właściwej, 
osobowej doskonałości”15. Zdaniem Ślipki, obiektywny ład moralny „swymi 
korzeniami sięga moralnej treści osoby ludzkiej, z której też czerpie zespala-
jąca go więź jedności, ale przejawia się i aktualizuje poprzez gatunkowo zróż-
nicowaną wielość wartości, wyrażających wzorczą doskonałość poszczegól-
nych kategorii ludzkiego działania”16. Wielkość i godność człowieka zasadza 
się na jego duchowych doskonałościach. To one rozstrzygają, że jest podobny 
do swego Stwórcy, dawcy wszelkiego istnienia. Człowiek jest żywym obrazem 
Boga, a stworzona dusza jest jak lustro, w którym przegląda się jej Stwórca. 
Człowiek jako osobowy podmiot działania „rozpoznaje w sobie ponadto taką 
płaszczyznę rozwoju, która wynosi go ponad wszystkie inne i je sobie przypo-
rządkowuje jako najwyższej realizacji jego człowieczeństwa”17. Miarą tej do-

12 Tenże, Granice życia, dz. cyt., s. 120. 
13 Tamże, s. 229. 
14 Tamże. 
15 Tamże, s. 227. 
16 Tamże, s. 229. 
17 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 227. 
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skonałości jest idealnie i obiektywnie istniejący wzorzec doskonałości osoby 
oraz ideały wartości służące do jego realizacji. W nich to znajduje człowiek 
wyraz optymalnych form własnego bytowania, na kształt których może prze-
obrażać samego siebie za pomocą proporcjonalnych do tych celów działań18. 

W odniesieniu do kwestii bioetycznych krakowski filozof argumentuje, że 
w sytuacjach granicznych człowiek nie może działać, nie mając żadnych reguł 
czy wskazówek moralnych. Jak widzieliśmy powyżej, wiedza faktograficzna 
jest warunkiem koniecznym dla adekwatnej oceny moralnej działania, ale nie 
jest warunkiem wystarczającym. W tego typu sytuacjach oceniający je etyk nie 
może w żadnym wypadku ograniczyć się do jakiegoś rodzaju moralnego po-
radnictwa, gdyż w ostateczności składa ono „ciężar” decyzji moralnej na barki 
autonomii człowieka. Wykluczone są także różnego rodzaju intuicje moralne, 
gdyż ze względu na mętny i niejasny charakter nie mogą one ostatecznie wy-
tyczać kierunku postępowania człowieka, zwłaszcza w sytuacjach ryzyka. Po-
jawia się zatem problem zasadniczy: kwestia normatywnej oceny tychże spe-
cyficznych sytuacji, którymi zajmuje się bioetyka. Wobec tego, twierdzi Ślipko, 
„zachodzi jednak konieczność moralnego dyskursu celem ustalenia tych war-
tości i reguł postępowania, do których należy odnieść określony typ działań, 
aby przy pomocy moralnego namysłu i wszechstronnego rozważenia sprawy 
dojść do wiążących sumienie wniosków”19. 

Jednakże samo stwierdzenie, że należy respektować zasadę godności ży-
cia, jest dla bioetyki niewystarczające, jako zbyt ogólnikowe. Stąd domaga się 
uszczegółowienia. 

Chodzi o to, że zasada moralnej godności domaga się sukcesywnego uszcze-
gółowienia pod kątem jej odnośni do praktycznego postępowania człowieka. 
W przeciwnym razie jako zbyt ogólna nie zawierałaby w swojej treści moral-
nych wyznaczników porządkujących egzystencjalną praktykę człowieka20. 

To schodzenie do „coraz bardziej szczegółowo określonych wartości i od-
powiadających im reguł postępowania opiera się na obiektywnie ukonstytu-
owanym ładzie moralnym i jest jego normatywnym wyrazem”21. Ten ład, jak 
argumentuje Ślipko, „obejmuje zasadnicze kategorie ludzkich działań i dzięki 
swej szczegółowej określoności stwarza podstawę do formułowania wniosków 
normatywnych dla całokształtu ludzkich zachowań”22. Zdaniem filozofa, prze-

18 Tamże. 
19 T. Ślipko, Granice życia, dz. cyt., s. 121. 
20 Tamże, s. 118. 
21 Tamże, s. 120. 
22 Tamże. 
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ciwko takiej strategii argumentacyjnej można podnieść zarzut, że tak napraw-
dę przełożenie ogólnych zasad moralnych na ich szczegółowe konkretyzacje 
jest niemożliwe. Szczególnie zwolennicy sytuacjonizmu etycznego zwracają 
uwagę, że za każdym razem mamy do czynienia z sytuacjami niepowtarzalny-
mi. Jednakże, według Ślipki, sytuacjonizm uniemożliwia w ogóle ocenę moral-
ną tego typu sytuacji, gdyż kwestionuje bezwzględną ważność szczegółowych 
norm moralnych. Argumentując przeciw takiemu podejściu, bioetyk stwier-
dza, że 

te wszelkie ewidentne konstatacje nie stwarzają wystarczającej podstawy, aby 
ogólnym normom czy ich bardziej skonkretyzowanym zastosowaniom od-
mawiać możności normatywnego porządkowania i  informowania sumienia 
działających osób nawet w najbardziej zawikłanych sytuacjach, a tym bardziej 
podważać ich powszechną aksjologiczną ważność i moc imperatywną23. 

Szczegółowe sytuacje, z  jakimi ma do czynienia bioetyka, nie są aż tak 
niepowtarzalne, jak chcieliby tego zwolennicy skrajnego etycznego sytuacjo-
nizmu. 

W rozeznaniu bowiem konkretnej sytuacji działania – wskazuje Ślipko – znaj-
dują się zawsze podstawowe elementy, na podstawie których rozpoznajemy ich 
przynależność do danej ogólnej kategorii działania, a tym samym do uchwyce-
nia wspólnego im moralnego sensu. W konkretnej sytuacji ten sens nie ulega za-
tarciu, ale tylko dopełnieniu przez składające się na tę sytuację czynniki. Obiek-
tywna moralność zachowuje zatem swą normatywną ważność również w od-
niesieniu do skomplikowanych manipulacji i technik inżynierii genetycznej24. 

Ślipko posługuje się tutaj czymś w rodzaju ogólnego typu sytuacji. Składają 
się nań ogólne cechy istotowe, które w jego przekonaniu pozwalają zidentyfi-
kować, czy raczej podpiąć konkretną sytuację pod adekwatną ocenę moralną. 
Istotnym elementem każdej sytuacji bioetycznej jest człowiek – osoba, będąca 
właśnie podmiotem osobowym. Godność osoby jest dla Ślipki przedmiotowym 
wyznacznikiem przysługującego jej dobra. Właśnie o to dobro chodzi w sytu-
acjach, z którymi ma do czynienia bioetyka. Dobro moralne, utożsamiane z za-
sadą godności osoby, wyraża się przede wszystkim w poszanowaniu jej życia. 
Godność ta obliguje bowiem do tego, by przyjąć wobec osoby postawy, które 
będą to dobro, jakim jest życie, utrwalać i podtrzymywać, nie zaś niszczyć. 

Skąd jednak czerpać informacje o dobru, które winno przysługiwać oso-
bie? W  określeniu go, zdaniem autora Granic życia, z  pomocą przychodzi 

23 Tamże, s. 122. 
24 Tamże. 
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antropologia filozoficzna i nauka współczesna. Dzięki zdobytej przez niena-
turalistyczną antropologię wiedzy o człowieku realna jest możliwość ustale-
nia obiektywnej hierarchii dóbr, która bezwzględnie powinna przysługiwać 
każdemu człowiekowi bez wyjątku. Jeśli jednak chodzi o podstawowe dobro, 
jakim jest życie, jego wartość – tego nie ustala już żadna antropologia, tym bar-
dziej ta zakładająca jakąś naturalistyczną wizję człowieka. Dobro życia, dobro 
istnienia jest jedną z podstawowych inklinacji naszej natury, na kanwie której 
receptywny rozum formułuje normatywne zalecenia obligujące do ich zacho-
wania w każdej sytuacji. Człowiek z natury pragnie zachować swoje istnienie 
nie tylko jako fakt metafizyczny, ale także aksjologiczny. Wobec tego wszel-
kie ingerencje i czynności prowadzące do naruszenia życia, jego zagrożenia, 
a w najgorszym wypadku unicestwienia, są moralnie wewnętrznie złe25. 

4. Struktura argumentacji bioetycznej 

Przy normatywnej ocenie szczegółowych sytuacji Ślipko posługuje się 
argumentacją konsekwencjalistyczną, którą określa jako „rachunek persona-
listycznie rozumianej godności osoby”26. Wyjaśnia, że chodzi w nim przede 
wszystkim o to, że 

moralną wartość każdej osoby ludzkiej traktuje jako wielkość równą analogicz-
nej wielkości wszystkich innych aktualnie czy potencjalnie (jak w embrionie) 
istniejących osób. Jest to więc godność w wymiarze uniwersalnym i w tym zna-
czeniu stwarza podstawę dla sformułowania ogólnej zasady, która można okre-
ślić jako zasadę „aksjologicznej równości wszystkich ludzi”27. 

To właśnie godność podmiotu osobowego jest podstawą aksjologicznej za-
sady równości. Stwierdza ona, że „każdy człowiek posiada tę samą naturę psy-
chofizyczną i dzięki temu przysługuje mu taka sama godność ontyczna, któ-
ra wzięta w odniesieniu do transcendentnego wzoru jej doskonałości określa 
jednakową u każdego człowieka fundamentalną wartość moralną”28. Godność 
podmiotu osobowego ma charakter normatywny i zobowiązujący. Jest zasadą, 
która we wszystkich sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego ujawnia swoją moc 
zobowiązującą, wzywa do bezwzględnego jego poszanowania. Ślipko wprost 
pisze, że „opierając się na pojęciu osobowej godności człowieka w jej moral-
nym wymiarze, stwierdziliśmy, że bezpośrednie zabicie człowieka oznacza akt 

25 Tamże, s. 278–279. 
26 Tamże, s. 327. 
27 Tamże. 
28 T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, dz. cyt., s. 234. 
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wewnętrznie zły zwany morderstwem, którego nie da się moralnie w żaden 
sposób usprawiedliwić”29. 

Zasada ta, argumentuje Ślipko, stanowi przesłankę w ustalaniu moralnej 
kwalifikacji szczegółowych sytuacji, z  którymi mierzy się w  swojej refleksji 
normatywnej bioetyka. Stąd we wszystkich kategoriach aktów ludzkich, któ-
re dotyczą ingerencji w życie ludzkie, zasada poszanowania godności osobo-
wej obowiązuje w sposób bezwzględny. Dlatego wszelkie działania ingerujące 
w genom ludzki, jak klonowanie, gdzie wykorzystuje się zarodek w celach in-
strumentalnych, aborcja i eutanazja są z punktu widzenia tej personalistycznej 
zasady aktami wewnętrznie złymi, gdyż prowadzą do utraty życia i naruszenia 
metafizycznej integralności osoby. 

Interesujący w  bioetyce Ślipki jest właśnie ów schemat argumentacyjny, 
który określa jako „konsekwencjalistyczny personalizm”, zasadniczo różny od 
tego, za którym opowiadają się przedstawiciele różnych form utylitaryzmu. 
Współczesna bioetyka, zwłaszcza ta o proweniencji utylitarystycznej, odwo-
łuje się do konsekwencjalnego schematu uzasadniania sądów normatywnych. 
O moralnym charakterze ludzkiego działania decyduje optymalny rachunek 
jego skutków30. Przykładem stosowania rachunku konsekwencjalnego jest 
biologistyczno-utylitarystyczna koncepcja znanego i wpływowego współcześ-
nie bioetyka Petera Singera. Demaskuje się on jako konsekwencjalista, kiedy 
zastanawia się, czy wolno człowiekowi wydać na świat dziecko, które będzie 
nieszczęśliwe, ponieważ obciążone jest hemofilią czy zespołem Downa. Byłoby 
dobrze, gdyby te jednostki biologiczne same podjęły decyzję o poddaniu się 
eutanazji. Skoro jednak nie mogą tego zrobić, ktoś inny musi je w tym zastąpić. 
Wartość ich życia włączona jest w konsekwencjalistyczny schemat kalkulacji, 
co przyniesie więcej zysków: wydanie na świat chorego dziecka czy jego abor-
cja. Przesłanka utylitarystyczna towarzysząca rozumowaniu Singera zabrania 
narodzenia dziecku, które obciążone jest chorobowym defektem. Nic dziwne-
go, gdyż konsekwencjalizm nie przyjmuje jako ogólnie rozstrzygającej stałej 
zasady moralnej. Stąd też nie zawraca uwagi na godność osoby ludzkiej. Etycz-
ny sąd konsekwencjalisty nie zapada w  imię dobra moralnego, które byłoby 
dobrem tego oto człowieka. Jest on przeważnie podejmowany na podstawie 
dóbr pozamoralnych31. 

Dzieje się tak dlatego, że u podstaw konsekwencjalistycznej argumentacji 
znajduje się, zdaniem Ślipki, relatywistyczna antropologia i pozytywistyczna 
29 Tenże, Granice życia, dz. cyt., s. 223. 
30 B. Chyrowicz, Etyka konsekwencjalna czy konsekwencjalizm w  etyce?, „Roczniki Filozo-

ficzne KUL” 43–44 (1995–1996), z. 2, s. 161–164. 
31 H. Thomas, Cielesność a medycyna, „Ethos” 1994, nr 1/2, s. 170–171. 
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teoria poznania32. Konsekwencjalizm czynów zwraca uwagę tylko na koń-
cowe efekty działania, zdeterminowane celami, u  podstaw których znajdują 
się dobra pozamoralne. Nie podejmuje oceny moralnej godziwości środków, 
mających realizować owe pozamoralne cele – dobra. Stąd też Singer, dokonu-
jąc konsekwencjalistycznego rachunku dóbr nienarodzonego jeszcze dziecka 
z  zespołem Downa, nie bierze pod uwagę niczego poza kalkulacją skutków 
pomnażających dobra pozamoralne. Jeśli np. takie dziecko przyczyni się do 
zmniejszenia standardu życia jego rodziców, jeśli jego urodzenie zbyt obciąży 
budżet państwa, jeśli na skutek traumy psychicznej rodzice zaniedbają inne 
swoje dzieci – to nie powinno się ono nigdy urodzić. W takiej argumentacji 
bierze się pod wagę pozamoralne dobro, jakim są różne standardy życia, czy to 
rodziców, czy państwa, czy też innych członków rodziny. Mamy tutaj do czy-
nienia z preferencją dóbr pozamoralnych nad dobrami moralnymi. Aby zre-
alizować dobra pozamoralne, trzeba też dobrać proporcjonalne środki. Mogą 
one być całkowicie sprzeczne z godnością osoby, jej ontycznym statusem, ale 
jeśli przyniosą oczekiwany pozytywny skutek, np. w postaci zwiększenia lub 
utrzymania dotychczasowej sumy dóbr pozamoralnych, są jak najbardziej pre-
ferowane. Rachunek konsekwencjalny może mieć za sobą różne presupozycje, 
nie tylko utylitarystyczne. Może za nim równie dobrze stać hedonizm, jak i de-
kretalizm społeczny. 

W proponowanym przez siebie modelu bioetyki Tadeusz Ślipko odrzuca taki 
schemat konsekwencjalnego (teleologicznego) rozumowania. Nie można w imię 
żadnych racji przedkładać dóbr moralnych nad dobra pozamoralne. Podstawo-
wym dobrem, które musi respektować każde rozumowanie, jest „życie ludzkie 
i jego godność, nie tylko dla kogoś, lecz w sobie, i ze względu ma właściwą mu 
istotę, jest dobrem moralnie relewantnym, to znaczy dobrem, które kieruje do 
nas moralne zobowiązujące wezwanie do okazania mu należnego szacunku”33. 
Osoba, będąc dobrem moralnym, jest w naszym działaniu celem samym w sobie, 
stąd nie podlega konsekwencjalistycznej kalkulacji. Jest wartością samą w sobie, 
więc nie może zostać potraktowana jako instrumentalny środek do osiągnięcia 
pozamoralnego celu. Konsekwencjalizm, nie respektując wartości samej w so-
bie, nie widzi przeszkód do takiego instrumentalnego traktowania osoby, jeśli 
tylko przyniosłoby to oczekiwane korzyści czy przyjemność. 

Krakowski jezuita nie wyklucza jednak ze struktury bioetyki rozumowania 
konsekwencjalnego. Doprecyzowując jego myśl, można powiedzieć, że nie jest 
to jednak konsekwencjalizm czynów, skutków działania, lecz środków do niego 

32 T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, dz. cyt., s. 442–448. 
33 J. Seifert, Etyczne aspekty leczenia guzów mózgu, „Ethos” 1994, nr 1/2, s. 199. 



24 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

prowadzących. Posłużmy się do interpretacji jego stanowiska analizą przepro-
wadzoną przez Barbarę Chyrowicz: „Niekonsekwencjalna kalkulacja przebiega 
jednak w innym miejscu: podmiot, podejmując ją względem celu, który przy-
jąwszy zobowiązującą moc wartości – nie jest moralnie obojętny, i  jako taki 
domaga się środków respektujących rozpoznaną wartość”34. Rozumowanie to 
zwraca uwagę, że w działaniu trzeba mieć zawsze na uwadze cel – wartość, czyli 
osobę ludzką. Wszelkie środki naszego działania powinny być zatem tak do-
bierane, aby mogły osobę afirmować, nie zaś degradować jej wartość do roli 
przedmoralnego dobra, które ma służyć do urzeczywistnienia utylitarystycz-
nych celów. Szczegółowe normy bioetyczne wskazują, że w  działaniu trzeba 
liczyć się nie tylko z jego skutkami, lecz także środkami, jakie dobiera się do 
ich osiągnięcia. W każdej sytuacji klinicznej lekarze mają do czynienia z pa-
cjentem, ludzką osobą, której przysługuje godność i określone dobra moralne, 
jak i pozamoralne. Sytuacje takie są bardzo często skomplikowane, uwikłane 
w różnego rodzaju konflikty dóbr moralnych i przedmoralnych. Stawiający im 
czoła lekarz nie zawsze ma pod ręką bioetyka, który powie mu, co powinien 
uczynić. Nie ma czasu, jak chce tego bioetyka proceduralna, na przeprowadze-
nie publicznej debaty, sytuacja wymaga szybkiego działania, co jednak nie znosi 
obowiązywania bezwarunkowych szczegółowych norm i zasad.

5. Fundacjonalizm bioetyczny 

Proponowany przez Tadeusza Ślipkę model bioetyki ma charakter funda-
cjonalistyczny lub fundamentalistyczny35. Fundacjonalizm/fundamentalizm 
jest technicznym terminem z  dziedziny epistemologii36. Współcześnie zo-

34 B. Chyrowicz, Etyka konsekwencjalna czy konsekwencjalizm w etyce?, dz. cyt., s. 185. 
35 Terminów „fundamentalizm” i „fundacjonalizm” używam w tym samym znaczeniu. 
36 Na temat fundacjonalizmu w epistemologii istnieje bogata literatura; podaję tylko najważ-

niejsze pozycje, z którymi się zetknąłem w czasie przygotowania niniejszego opracowania: 
A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998; J. Dębowski, Bezpośredniość pozna-
nia. Spory – dyskusje – wyniki, Lublin 2001; J.A. Bahm, Epistemology. Theory of Knowle-
ge, Albuquerque 1995; M.R. Chisolm, Teoria poznania, tłum. R. Ziemińska, Lublin 1994; 
J. Dancy, An Introduction to Contemporary Epistemology, Oxford 1985; S. Kamiński, Jak 
filozofować. Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 1989 (jest to ciekawa propozycja 
fundacjonalizmu na gruncie współczesnej filozofii klasycznej); M. Hempoliński, Problem 
percepcji. Teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej, Warszawa 1969; ten-
że, Czy możliwa jest epistemologia nie fundamentalistyczna? Między pragmatyzmem a post-
modernizmem, Toruń 1995 (przebitka); N. Łubnicki, Teoria poznania. Do użytku słuchaczy 
szkół wyższych, Lublin 1958; J. Woleński, Epistemologia, t. I–III, Kraków 2000–2003; J. Ży-
ciński, Elementy filozofii nauki, Tarnów 1994. 
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stał rozpowszechniony dzięki dyskusjom, jakie toczyły się w ramach filozofii 
analitycznej. Dotyczy on struktury i sposobów uzasadniania ludzkiej wiedzy. 
Zwolennicy wszelkich typów fundamentalizmu zakładają, że jej struktura 
przypomina odwrócony stożek. Na samym dnie znajdują się tzw. przekona-
nia bazowe, przeważnie niepodważalne i epistemicznie niekorygowalne, które 
mają stanowić uzasadnienie dla innych przekonań, tworzących korpus wie-
dzy. Wiedza w sensie fundacjonalistycznym może mieć charakter empiryczny 
lub aprioryczny. W znaczeniu empirycznym wychodzi od pojedynczych zdań 
bazowych, które w następnej kolejności poddaje się uogólnieniu. Natomiast 
w znaczeniu apriorycznym wychodzi od aksjomatów, z których drogą logicz-
nych inferencji wyprowadza się określone konsekwencje. Fundacjonalizm 
w teorii wiedzy przyjmuje mocne założenia bazowe, których kontekstem uza-
sadnienia jest przeważnie bezpośrednie doświadczenie. Stanowi ono kontekst 
uzasadnienia dla tzw. zdań pośrednich. Zwolennicy fundacjonalizmu uważają, 
że ludzka wiedza nie ma w całości propozycjonalnego charakteru. Przyjmują 
istnienie tzw. wiedzy przedpropozycjonalnej, np. intuicyjnej, czyli nieinferen-
cyjnej. Taki model wiedzy ma charakter linearny, w przeciwieństwie do modelu 
holistycznego, w którym nie wyróżnia się żadnych zdań bazowych; a jeśli już, 
to w grę wchodzą tylko konwencje podejmowane przez badaczy. Współcześnie 
fundacjonalizm został poddany ostrej krytyce przez stanowiska, które w uza-
sadnieniu wiedzy opowiadają się za koherencjonizmem i pragmatyzmem. 

Przykładem fundacjonalizmu w teorii nauki był neopozytywizm logiczny 
ze swoją teorią zdań protokolarnych, w filozofii zaś predysponuje do tego typu 
wiedzy fenomenologia ze swoją koncepcją poznania apriorycznego, a  także 
tomistyczna metafizyka klasyczna. Ta ostatnia jest wiedzą w sensie fundacjo-
nalistycznym, gdyż przyjmuje się w niej mocne przekonania bazowe w postaci 
atomowych zdań egzystencjalnych, w których stwierdza się istnienie różnych 
przedmiotów. Jeśli natomiast chodzi o  etykę, to zazwyczaj wiedzę w  sensie 
fundacjonalistycznym przypisuje się etyce dedukcyjnej o proweniencji tomi-
stycznej. Wydaje się, że także różne odmiany etyki fenomenologicznej i perso-
nalistycznej zakładają fundacjonalizm jako świadomą opcję epistemologiczną. 

W  modelu bioetyki, który opracował Tadeusz Ślipko, fundamentalizm 
przybiera dwie formy: epistemologiczną oraz metafizyczną37. Obie trafnie cha-
rakteryzuje w  swoim artykule polska bioetyk Barbara Chyrowicz. Twierdzi 
ona, że fundamentalizm w wariancie epistemologicznym „miałby wskazywać 

37 B. Chyrowicz, , Bioetyka czy bioetyki? O możliwości konsensu w bioetyce, „Roczniki Filozo-
ficzne”, XLVIII–XLIX (2000–2001), z. 2, s. 83–85. 
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na ostateczne źródło moralnej prawdy (…)”38. O wariancie metafizycznym zaś 
pisze tak: 

Jeśli zatem szukać metafizycznego założenia fundacjonalizmu w bioetyce, bę-
dzie nim bez wątpienia ontyczny status osoby ludzkiej stanowiący podstawę 
przysługującej jej godności (…). Fundament ten jest obiektywny, jako taki 
opiera się zatem próbom konsekwencjalnego „wyważania”39. 

Współczesna bioetyka, podobnie jak etyka, odchodzi od przyjmowania 
mocnych założeń bazowych. Bioetyka respektuje pluralizm zasad moralnych, 
jednak żadnej z nich nie przyznaje charakteru fundamentalnego, decydującego 
ostatecznie o moralnej ocenie biomedycznych ingerencji w życie ludzkie. Fun-
dacjonalizm bioetyki aplikacyjnej sprowadza się zatem do przyjęcia mocnego 
założenia bazowego, jakim jest naczelne pryncypium etyczne: godność osoby 
ludzkiej. Zasada ta od strony epistemologicznej nie pochodzi z doświadczenia, 
nie jest także wynikiem indukcyjnego uogólnienia. Jest metafizycznym założe-
niem. Ślipko dochodzi do jej sformułowania na bazie analizy konstytutywnych 
elementów natury ludzkiej40. Uprawianą przez niego bioetykę cechuje zatem 
specyficzny antropocentryzm i metafizykocentryzm. Fundacjonalizm w obu 
wyżej wyszczególnionych wariantach jest opcją epistemologiczną zakładaną 
w sposób świadomy. 

Wiedzą w sensie fundacjonalistycznym jest przede wszystkim metafizyka 
ogólna, która ujmuje rzeczywistość w aspekcie „bytu jako bytu”. Ogólna struk-
tura wiedzy właściwa dla metafizyki dopuszcza jednak, że wchodzące w  jej 
skład inne działy filozofii, np. etyka, w sensie epistemologicznym mają własne 
niezależne punkty wyjścia. Dysponują własnymi danymi, które w  następnej 
kolejności poddawane są opisowi i wyjaśnieniu, aby wskazać ostateczne i isto-
towe czynniki konstytuujące określone dziedziny bytu. Można zauważyć, że 
proponowana bioetyka, odwołując się do racji uzasadniających słusznościowy 
wymiar postępowania moralnego, stosuje eksplanacyjny schemat przyczyno-
wy właściwy dla ogólnej teorii bytu. Z punktu widzenia fundacjonalistycznej 

38 Tamże, s. 83. 
39 Tamże, s. 85. 
40 Ukazując normatywny charakter godności osoby ludzkiej, Ślipko nie opiera się na analizie 

doświadczalnego faktu moralnego. O szczególnej godności i poszanowaniu ludzkiego ży-
cia decyduje przede wszystkim jego metafizyczna konstytucja, wyrażająca się w integralnie 
pojętej naturze ludzkiej, osobowej. Szczególnie pierwiastek duchowy decyduje o specyficz-
nej pozycji ontycznej człowieka względem całego uniwersum bytów. Charakteryzując byt 
osobowy, autor zwraca uwagę bardziej na jego elementy metafizyczno-antropologiczne. 
Natura osoby jest moralna, gdyż ma taką, a nie inną konstytucję metafizyczną. Status ak-
sjologiczny osoby jest tutaj wyznaczony przez strukturę istotowych elementów bytu. 
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strategii uzasadniania wiedzy bioetyka domaga się nie tylko wiedzy antropo-
logicznej o naturze ludzkiej, lecz także wiedzy metafizycznej dotyczącej osta-
tecznych podstaw rzeczywistości. 

Proponowany przez Ślipkę model normatywnej refleksji bioetycznej, jak 
już wspomnieliśmy, ma charakter aplikacyjny. Stosuje się w nim do rozstrzyg-
nięć bioetycznych pryncypia uprzednio zaakceptowanej teorii etyki. Tak ro-
zumiana bioetyka jest wówczas etyką szczegółową, która strukturalnie zależy 
od etyki ogólnej. W modelu tym obecność przesłanek metafizyczno-antropo-
logicznych jest świadomie zakładana. W związku z tym dyskusja z propozycją 
Ślipki, zanim przeniosłaby się na grunt bioetyki, musiałaby zostać rozstrzyg-
nięta niejako dwa piętra wyżej, tam gdzie przyjmuje on określone założenia 
metafizyczne i antropologiczne. Uprawiana w tym modelu refleksja bioetyczna 
przypomina początki kształtowania się bioetyki jako samodzielnej dyscypli-
ny etyki stosowanej. Wtedy to bowiem pojawił się problem, za pomocą jakiej 
teorii etycznej uprawiać bioetykę, inaczej: które pryncypia etyczne nadają się 
najlepiej do rozstrzygania konfliktów w sytuacjach, z jakimi ma do czynienia 
bioetyka. Z biegiem czasu zdano sobie sprawę – dobrym przykładem jest tu 
koncepcja Beauchampa i Childressa – że bioetyka nie może korzystać tylko 
z jednej teorii etycznej41. W jej konstruowaniu ważne jest uwzględnienie plu-
ralizmu, jako przejawu bogactwa życia moralnego jednostek. Albowiem etyka, 
sądzili niektórzy, nie jest w stanie zaoferować uniwersalnych kryteriów moral-

41 Deontologizm etyki Beauchampa i  Childressa przejawia się w  tym, że postuluje katalog 
obowiązków, których przyjęcie traktuje się jako warunek tego, co moralnie słuszne (right). 
Opiera się ona na czterech samoczywistych zasadach, tj. autonomii, dobroczynności, nie-
szkodzenia i  sprawiedliwości. Przyjmując deontologiczny model etyki, autorzy odrzucili 
tak model dedukcyjny, jak i indukcyjny. Ich zdaniem, znajomość zasad ogólnych nie może 
w żaden sposób zagwarantować słuszności szczegółowych sądów moralnych, które wydaje 
się w konkretnych sytuacjach konfliktu wartości. Model indukcyjny, wychodzący od są-
dów jednostkowych, również nie może uzasadnić słuszności czynów, gdyż nie dysponuje 
ogólnym kryterium moralności. Tylko bowiem przyjęte prima facie ogólne zasady moralne 
mogą decydować o tym, co jest moralnie słuszne lub niesłuszne. Zob. T.L. Beauchamp, J.F. 
Childress, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Warszawa 1996; komentarz do 
tej koncepcji: T. Biesaga, Personalizm a pryncypializm w bioetyce, w: Podstawy i zastoso-
wania bioetyki, red. T. Biesaga, Kraków 2001, s. 45–47. Biesaga, przeprowadzając krytykę 
pryncypializmu, stawia zarzut, że przyjęte przez Beauchampa i Childressa cztery pryncy-
pia moralności nie mają obiektywnego ugruntowania w  godności osoby. Zasadom tym 
brak systematycznego uporządkowania, a także wzajemnego odniesienia względem siebie. 
Autorzy zdają się nie przewidywać, iż zasady te mogą wejść ze sobą w konflikt, jego zaś 
rozstrzygnięcie musi dokonać się w oparciu o bardziej ugruntowaną metafizycznie zasadę. 
Być może powodem, dla którego rezygnują oni z przesłanek metafizycznych, jest pluralizm 
przyjęty przez nich jako zasada metodologiczna. Przyjęcie jakieś metafizyki mogłoby, czego 
chcą uniknąć Beauchamp i Childress, prowadzić do monizmu moralnego. 
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ności. W opozycji do tych poglądów, model bioetyki aplikacyjnej podejmu-
je się dostarczenia takich kryteriów. To, że przyjmuje on dosyć pokaźny in-
wentarz metafizyczno-antropologiczny, świadczy o  jego maksymalistycznym 
podejściu do próby uzasadnienia moralności. Dlaczego „próby”? Dlatego, że 
i  ten model nie jest wolny od trudności, choć wydawałoby się, iż ów bagaż 
metafizyczny może go przed nimi uchronić. Jednakże żadna metafizyka czy 
antropologia nie jest wolna od trudności. Tutaj pojawiają się one nie na po-
ziomie bioetyki, lecz znacznie wcześniej, właśnie na poziomie akceptowanych 
przedzałożeń metafizycznych. Ślipko, uprawiając etykę, przyjmuje pryncypia 
metafizyczne mające charakter dedukcyjnych aksjomatów. Dyskusja, której tu-
taj nie przeprowadzimy, dotyczyłaby nie tyle koncepcji bioetyki (choć i ta nie 
jest wolna od trudności definicyjnych), ile raczej metafizyki i jej przedmioto-
wo-metodologicznych związków z etyką. Rodzi się bowiem uzasadniony pro-
blem, podniesiony zresztą przez autorów etyki czterech zasad: czy dedukcyjny 
model uprawiania etyki jest w stanie uzasadnić słuszność czynów moralnych 
w tak szczegółowych sytuacjach, z  jakimi ma do czynienia bioetyka? Model 
ten wydaje się także narażony na zarzut popełnienia błędu naturalistycznego, 
od czego Ślipko się jednak radykalnie odżegnywał. Można też zapytać, czy nie 
gubi on gdzieś po drodze tego, co dla etyki pojętej właśnie jako etyka stoso-
wana jest najważniejsze, inaczej: czy nie zapoznaje faktu moralnego, jakim jest 
doświadczenie godności osoby? Pytania te nie przesądzają ostatecznie o war-
tości przedstawionego modelu uprawiania normatywnej refleksji bioetycznej. 

6. Aktualność bioetyki Tadeusza Ślipki –  

pytanie o bioetykę z przymiotnikiem 

Wartość proponowanej koncepcji polega na tym, że, jak mawiał Paul 
Ricœur, daje do myślenia i nie proponuje żadnych ideologicznych rozstrzyg-
nięć. Przy ocenie tej koncepcji trzeba bowiem brać pod uwagę rozpiętość 
czasową poszukiwań bioetycznych Tadeusza Ślipki. Zainteresował się on bio-
etyką w czasie, kiedy była jeszcze w powijakach, a przestał się nią zajmować 
tak naprawdę wtedy, kiedy wchodziła w okres burzliwego rozwoju i przemian, 
które ukształtowały jej aktualne oblicze. Jego bioetyka dotyka pewnych bar-
dzo podstawowych zagadnień, które rozstrzyga z punktu widzenia przyjętego 
paradygmatu etycznego. O jego akceptacji zadecydowały określone uwarun-
kowania społeczne i kulturowe, a przede wszystkim przynależność twórcy do 
określonej tradycji religijnej. Kiedy współczesna bioetyka coraz bardziej się 
rozwijała, mierząc się z  coraz to nowymi wyzwaniami w  kwestii ingerencji 
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w życie ludzkie, Tadeusz Ślipko zakończył swoją działalność badawczą na tym 
polu i przez ostatnie lata nie śledził już dokładnie tego, co działo się w bio-
technologii, ani toczących się w  polskiej i  światowej literaturze przedmiotu 
dyskusji. Czy można z  tego wyprowadzić wniosek, że propozycja Ślipki ma 
już tylko wartość historyczną? Czy proponowane przez niego rozwiązania nie 
mają żadnego znaczenia dla współczesnego dyskursu bioetycznego? Wydaje 
się, że nie! Dla bioetyki, zwłaszcza tej rozwijanej w paradygmacie chrześcijań-
skim, ma ona wartość nie tylko historyczną. 

Warto też, w tym właśnie kontekście, zwrócić uwagę na fakt, że współczes-
ne modele uprawiania refleksji bioetycznych ukształtowały się pod wpływem 
określonych przemian, zachodzących w nowożytności, i wiązały się z nowym 
rozumieniem filozofii, jej przedmiotu i  celu badawczego. Epistemologizacja 
metafizyki, krytyka pojęcia dobra metafizycznego, szybki rozwój nauk szcze-
gółowych, a  w  XX wieku szczególnie nauk biomedycznych, pluralizm me-
taetyczny, a  nade wszystko błąd antropologiczny, na co zwracał szczególnie 
uwagę Ślipko, będący trwałym dziedzictwem nowożytności, zaowocowały kil-
koma paradygmatami myślenia biotycznego. W każdym z nich stosunek do 
metafizyki i antropologii jest inny. Przeważnie współczesna bioetyka nie po-
strzega dystansu wobec metafizyki jako „kamienia obrazy”, uznaje to raczej za 
swój metodologiczny postulat, który jest warunkiem sine qua non osiągnięcia 
porozumienia między różnymi stanowiskami. Poza tym wspomniany kryzys 
współczesnej etyki i pluralizm w dziedzinie metaetyki odciskają się głębokim 
piętnem na współczesnej refleksji bioetycznej. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że oprócz czynników internalnych, które kształtują dyskurs bioetyczny, istotne 
są także czynniki eksternalne. Do takich z  pewnością trzeba zaliczyć czyn-
niki polityczne i  ekonomiczne, a  także społeczne, które mają coraz większy 
wpływ na uprawianie bioetyki, szczególnie w wymiarze praktycznym, np. przy 
powoływaniu w różnych instytucjach ciał (komisji) bioetycznych. Zwłaszcza 
kiedy dyskurs bioetyczny postrzega się jako dyskurs społeczny oparty na kon-
sensusie, wpływ czynników politycznych okazuje się decydujący w rozstrzy-
ganiu różnych konfliktów wartości, w które zaangażowane są osoby o różnych 
przekonaniach światopoglądowych. Ślipko bardzo dobrze zdawał sobie sprawę 
z przemian, jakim uległa refleksja bioetyczna na przełomie XX i XXI wieku. 
Dostrzegał niebezpieczeństwo upolitycznienia sporów bioetycznych. Z dużym 
niepokojem obserwował rozwój bioetyki proceduralnej, która w imię różnych 
konsensusów społecznych programowo odżegnywała się od jakiejkolwiek 
pozytywnej wizji człowieka, przesuwając tym samym punkt ciężkości w roz-
strzyganiu sporów bioetycznych z osoby na procedury, którym ich zwolenni-
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cy zaczęli przypisywać podstawową funkcję w normatywnej ocenie ingerencji 
w życie ludzkie in concreto. Przestał podejmować jakiekolwiek dyskusje z coraz 
bardziej spluralizowaną, nawet w ramach paradygmatu etyki chrześcijańskiej, 
bioetyką, która wydawała mu się coraz bardziej efemeryczna i  nieprzejrzy-
sta. Dla bioetyki uprawianej w paradygmacie filozofii chrześcijańskiej jednak 
szereg zaproponowanych przez Ślipkę rozwiązań jest nadal oryginalnych, nie 
tylko jak na owe czasy, w których jako pionier podejmował się ich sformuło-
wania, ale, jak się wydaje, wiele z nich nie straciło na ważności do dnia dzisiej-
szego. Jego rozstrzygnięcia problemów bioetycznych, tak w warstwie meryto-
rycznej, jak i argumentacyjnej, mogą być z powodzeniem wykorzystywane we 
współczesnych debatach bioetycznych. 

Warto także zwrócić uwagę, że proponowana przez krakowskiego jezuitę 
bioetyka wpisuje się w pewien spór o tzw. bioetykę z przymiotnikiem czy bez. 
Spór ten przypomina rozegraną niegdyś w  Polsce debatę dotyczącą nieza-
leżności etyki. Jeden z jej prominentnych uczestników, Tadeusz Kotarbiński, 
postulował wówczas metodologiczną niezależność etyki nie tylko od religii 
i światopoglądu, ale także od jakiejkolwiek filozofii. Szczytny projekt zbudo-
wania takiej etyki został jednak zdemaskowany przez ks. Tadeusza Stycznia, 
który wykazał, że etyka rzeczywiście może zrealizować postulat epistemolo-
gicznej niezależności, ale tylko w punkcie wyjścia, mając do czynienia z auto-
nomicznymi faktami moralnymi. Jeśli jednak podejmuje się uzasadnienia mo-
ralności, skazana jest niechybnie na jakąś filozofię, od której zapożycza sche-
mat eksplanacyjny. Kotarbiński zresztą uczynił podobnie. Postulowana przez 
niego niezależność etyki okazała się fiaskiem, co udowodniła jego koncepcja 
spolegliwego opiekuna42. 

Współczesne dyskusje wokół antropologiczno-metafizycznych przesła-
nek w  bioetyce prowadzą do pytania: jaka bioetyka? z  przymiotnikiem czy 
bez? Większość współczesnych bioetyków wolałaby bioetykę bez przymiot-
nika, czyli taką, która jest jak najmniej filozoficznie zaangażowana. Miałaby 
ona charakter dyskursu społecznego, kulturowego, byłaby uprawiana przede 
wszystkim na zamówienie polityki i  skomercjalizowanej medycyny, która 
domaga się raczej rozstrzygnięć proceduralnych niż aksjologicznych. Filozof 
miałby w niej niewiele do powiedzenia. Ale nawet tak rozumiana bioetyka nie 
jest wolna od założeń antropologicznych. Zdawał sobie z tego sprawę np. Ka-
zimierz Szewczyk, twórca bioetyki kulturowej, kiedy mówił, że konieczne dla 
bioetyki jest przyjęcie jakichś minimalnych założeń antropologicznych. 

42 T. Styczeń, W sprawie etyki niezależnej, „Roczniki Filozoficzne KUL” 24 (1976), z. 2, s. 63–96. 



31Piotr Duchliński

Patrząc z perspektywy bioetyki Tadeusza Ślipki na współczesne sposoby 
jej uprawiania, dostrzegamy cechujący je epistemologiczny minimalizm. Wy-
różnia go przyjmowana najczęściej funkcjonalistyczna koncepcja osoby, jak 
również rezygnacja w strategii uzasadniania norm, z pytania „dlaczego?” na 
rzecz pytania „jak?”43. Jeden ze współczesnych bioetyków, autor pracy Body, 
Soul, and Bioethics, Gilbert C. Meilaender, ubolewał nad faktem odcięcia się 
współczesnej bioetyki od przesłanek antropologicznych i  metafizycznych44. 
Pisał nawet, że bioetyka utraciła swoją antropologiczną duszę. Diagnoza Me-
ilaendera oddaje coś z faktycznego stanu, w jakim znajduje się współczesna 
bioetyka. Wydaje się jednak, że mimo wszystko jest ona bardziej antropolo-
giczna, niż sugerują słowa tego prominentnego bioetyka. Współczesne mode-
le refleksji bioetycznej są w różnym stopniu zaangażowane antropologicznie. 
Pytanie tylko, jaka to jest antropologia, minimalistyczna czy maksymalistycz-
na. Spór ten ma zatem charakter metodologiczny, dotyczy bowiem samych 
podstaw bioetyki. 

Propozycja Tadeusza Ślipki zakłada maksymalistyczne cele, zarówno je-
śli chodzi o uzasadnienie moralności, jak i postulowaną antropologię i teorię 
bytu. Inni bioetycy z różnych względów, przeważnie metodologicznych, a nie-
rzadko też ideologicznych, nie chcą wyraźnie formułować swoich preferencji 
ogólnofilozoficznych z obawy przed krytyką i odrzuceniem przez gremia ma-
jące wpływ na opinię publiczną, nawet w świecie nauki. Strach przed środo-
wiskowym ostracyzmem w niektórych kręgach sprawia, że bioetycy są dosyć 
powściągliwi w  przyjmowaniu mocnych założeń antropologicznych; wydaje 
się, że niektórzy obawiają się nawet realizacji tzw. minima moralia. 

Podsumowując powyższe analizy, możemy stwierdzić, że każda bioetyka 
jest skazana na jakiś przymiotnik. Bioetyka niezależna od filozofii, antropolo-
gii, metafizyki jest tylko teoretycznym postulatem, któremu niestety zaprzecza 
pragmatyka jej uprawiania. Tak samo jak bioetyka uprawiana rzekomo z po-
zycji aksjologicznie światopoglądowo neutralnych. Każda bioetyka ma jakąś 
antropologiczno-metafizyczną duszę. Nie każda jednak tak wyraźnie metafi-
zyczną jak bioetyka Tadeusza Ślipki. 

43 Pisze o tym R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum J. Marecki, Warsza-
wa 2001. 

44 Na stronach internetowych czasopisma „Diametros” rozegrała się debata nt. Bioetyka a me-
tafizyka. Tekst wprowadzający napisała B. Chyrowicz, Bioetyka a metafizyka, www.diame-
tros.com.pl (dostęp: 28 grudnia 2017).
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Summary 
The reconstruction of metabioethics views of Tadeusz Ślipko SJ

The aim of the article is reconstruction and partialy interpretation the metabioethics views of Tadeusz 
Ślipko SJ, who was a nestor of Polish Christian Bioethics. The article present his definition of bioethics, formal 
and material subject matter, and also discusses the way of justifying bioethical theses. The Ślipko bioethics 
is application-oriented, it consists in specifying specific norms developed on the basis of ethics in general to 
describe specific borderline situations in which various interventions in human life take place. It is a bioethics 
based on strong epistemological and metaphysical assumptions. Its hallmark is the so-called foundationa-
lism, which reveals itself in the acceptance of strong basic assumptions concerning, for example, the structure 
of a personal being and its normative position. The article points out that the Ślipko bioethics is not only of 
historical value, but should be further critically developed in the confrontation with contemporary bioethical 
theories, as well as supplemented new results of detailed science. 
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Etyczne podstawy prawa dziecka do otwartej przyszłości
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Jest oczywiste, że dziecko z jednej strony nie dysponuje pełnią możliwości 
samodzielnego kierowania swym życiem, z drugiej jednak nie jest całkowicie 
pozbawione właściwej człowiekowi autonomii. Dlatego obowiązkiem wycho-
wawców jest podejmowanie działań, które sprzyjać będą rozwojowi autonomii 
dziecka, a tym samym powstrzymywanie się od działań, które ograniczałyby 
przyszłe korzystanie z autonomii przysługującej człowiekowi dorosłemu. Pro-
blem ten określany jest jako prawo dziecka do otwartej przyszłości. Poniżej 
zostanie ono przeanalizowane w celu ujęcia jego etycznych podstaw1.

1. Prawo dziecka a powinność rodziców

Podstawy do sformułowania zasady otwartej przyszłości wskazał amery-
kański filozof prawa Joel Feinberg (1926–2004), wyróżniając cztery rodzaje 
praw przysługujących członkom rodziny: prawa odnoszące się zarówno do 
dorosłych, jak i do dzieci, prawa odnoszące się tylko do dorosłych i starszych 
dzieci, prawa odnoszące się aktualnie tylko do dzieci oraz prawa odnoszące się 
do dzieci, ale nie aktualnie, lecz w przyszłości2. Ten ostatni rodzaj praw Fein-

1 Pragnę bardzo podziękować prof. Jerzemu Kopani za rady i wskazówki, które ukierunkowały 
moje rozważania, oraz za szereg danych bibliograficznych.

2 Por. J. Feinberg, The Child’s Right to an Open Future, w: tenże, Freedom and Fulfilment. 
Philo sophical Essays, Princeton 1992, s. 76–97. Prawa odnoszące się tylko do dzieci przy-
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berg określił jako „prawa oparte na zaufaniu” (rights in trust). Są to wszystkie 
te prawa, którymi dysponuje człowiek dorosły, jednak dziecko nie jest jeszcze 
zdolne do korzystania z nich; tym samym powinny one być niejako zachowane 
dla dziecka, aby w stosownym czasie mogło z nich korzystać. Wynika z tego, 
że z jednej strony dorośli nie powinni czynić niczego, co mogłoby skutkować 
uniemożliwieniem dziecku dysponowania w przyszłości którymś z tych praw, 
z  drugiej zaś powinni czynić wszystko, co w  przyszłości umożliwi mu dys-
ponowanie nimi. W praktyce oznacza to zarówno nakazywanie dziecku pew-
nych zachowań czy działań uznanych za wskazane, jak i zabranianie innych, 
uznanych za szkodliwe. Zauważmy, że wprawdzie zasada ta jest oparta na pa-
ternalistycznym stosunku rodziców do dziecka, ale zarazem paternalizm ten 
służy wzmocnieniu i rozszerzeniu przyszłej autonomii dziecka. Jak to ujmuje 
Feinberg, właśnie wzgląd na przyszłą autonomię dziecka, gdy będzie już osobą 
dorosłą, często wymaga niedopuszczenia, by mogło ono dokonać wolnego wy-
boru teraz. Czasowe ograniczenie autonomii dziecka jest więc konieczne dla 
zapewnienia mu prawa do otwartej przyszłości.

Rodzice chcą oczywiście zapewnić swym dzieciom jak najlepszą przyszłość, 
ale pojawia się pytanie, w jaki sposób powinni do tego zmierzać. Zasadniczo 
możliwe są dwie drogi: zapewnianie dziecku jak najwięcej możliwości, z któ-
rych będzie mogło korzystać w dorosłym życiu, lub ukierunkowywanie jego 
rozwoju, a tym samym determinowanie jego przyszłych wyborów. W pierw-
szym przypadku rodzice starają się zapewnić dziecku możliwie najbardziej 
„otwartą” przyszłość, w drugim – bardziej ograniczoną, ale uznaną przez nich 
za pewniejszą i „lepszą”; w praktyce najczęściej obierają strategię mieszaną. Tu 
z kolei pojawia się pytanie, czy rodzice potrafią właściwie ocenić, w jakiej mie-
rze podejmowane przez nich decyzje zwiększające albo zmniejszające zbiór 
możliwych wyborów dokonywanych przez dziecko w dorosłym życiu faktycz-
nie służą jego dobru. Dlatego niektórzy przyjmują postawę skrajną, uznając, 
że prawa dziecka do zwiększania wolności są ważniejsze od praw rodziców do 
ukierunkowywania dzieci zgodnie z własnymi preferencjami i własną hierar-
chią wartości, a zatem moralnym obowiązkiem rodziców jest wyłącznie posze-
rzanie przyszłych możliwości dziecka dokonywania wyboru, państwo zaś ma 
obowiązek zapobiegać wszelkim próbom narzucenia dziecku przez rodziców 
własnych preferencji i wartości3. Z bardziej umiarkowanych pozycji argumen-
tuje się, że proces wychowawczy powinien być swoistą wypadkową między 

sługują także dorosłym, którzy z różnych powodów znajdują się w stanie czasowego lub 
trwałego ubezwłasnowolnienia.

3 Por. K. Henley, The Authority to Educate, w: Having Children. Philosophical and Legal 
Reflections on Parenthood, red. O. O’Neill, W. Ruddick, New York 1979, s. 254–264.
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prawami rodziców a  funkcjami kontrolnymi państwa4. Podkreśla się też, że 
skrajnie liberalne stanowisko, przyjmujące co do zasady równość praw dzieci 
i dorosłych, jest w istocie szkodliwe dla dzieci i dla życia społecznego5.

Tego rodzaju wątpliwości mogą prowadzić do podania w wątpliwość samej 
zasady „otwartej przyszłości”. Claudia Mills uzasadnia, że kierowanie się nią 
nie jest ani możliwe, ani pożądane6. Po pierwsze, nie jest jasne, jakie jest wła-
ściwe rozumienie owej otwartości na przyszłość, przede wszystkim zaś jakie 
miałyby być kryteria oceny, która z możliwych opcji jest bardziej „otwarta”. Po 
drugie, skończony czas trwania ludzkiego życia sprawia, że nie jest możliwa ja-
kaś stała czy optymalna wersja owej otwartości, ponieważ każdego dnia zdarza 
się coś, co modyfikuje nasze dotychczasowe preferencje wyboru. Po trzecie, 
niemożliwość osiągnięcia pełnego stanu otwartej przyszłości jest korzystna, 
ponieważ życie z możliwością realizowania każdej opcji, pomijając już kwestię 
braku ograniczeń moralnych, byłoby życiem płytkim i bez pozytywnych deter-
minant. Mills prowadzi swą argumentację na przykładach wychowania religij-
nego, rozwijania uzdolnień oraz ukierunkowywania czy ułatwiania przyszłej 
kariery dziecka.

W kwestii wychowania religijnego wydawać by się mogło, iż zgodnie z za-
sadą otwartej przyszłości rodzice nie powinni wdrażać dziecka do praktyko-
wania religii, którą sami wyznają, lecz utrzymywać je w stanie religijnej obojęt-
ności, aby dzięki temu mogło w przyszłości dokonać samodzielnego wyboru. 
Mills wykazuje, że jest to po prostu niemożliwe. Rodzice nie mogą wychowy-
wać dziecka bez przekazywania mu wartości i  przekonań, którymi sami się 
kierują, a więc także tych, które stanowią podstawę ich wiary religijnej, ewen-
tualnie braku tejże. Nadto proces wychowawczy realizuje się nie tylko w domu 
rodzinnym, lecz także w przestrzeni społecznej, religia zaś konstytuuje okre-
śloną wspólnotę społeczną, a więc decyzja, czy dziecko ma być jej członkiem, 
czy pozostawać poza nią, nie jest neutralna wychowawczo.

Analogicznie przedstawia się kwestia rozwijania uzdolnień dziecka i ukie-
runkowywania jego przyszłej kariery. Zgodnie z zasadą otwartej przyszłości, 
rodzice nie powinni podejmować żadnych działań determinowanych przez ich 
własne w tym zakresie preferencje, marzenia i oczekiwania. Mills uzasadnia, 

4 Por. J. Blokhuis, In Praise of Parens Patriae, „Philosophy of Education” 2008, s. 402–410; 
https://ojs.education.illinois.edu/index.php/pes/article/viewFile/1399/149 (dostęp: 15 maja 
2018).

5 Por. L.M. Purdy, In Their Best Interest? The Case against Equal Rights for Children, Ithaca–
London 1992.

6 Por. C. Mills, The Child’s Right to an Open Future?, „Journal of Philosophy” 34 (2003), nr 4, 
s. 499–509.
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że podejście takie nie jest ani możliwe, ani pożądane. Bardzo często rodzi-
ce narzucają dziecku cały szereg dodatkowych, tj. wykraczających poza obo-
wiązkowe nauczanie, lekcji, kursów, ćwiczeń itp., motywując to chęcią dania 
mu dodatkowych możliwości, z których będzie korzystać, doroślejąc. Dzieci 
posyłane są na dodatkowe lekcje języków, gry na instrumentach, ćwiczenia 
sportowe itd., przy czym zazwyczaj nie jest to spełnianie pragnień dziecka, 
lecz oczekiwań rodziców. Mills trzeźwo zauważa, iż nie daje to gwarancji wy-
korzystania przez dziecko w przyszłości tego, czego się nauczyło, nadto zaś nie 
można nauczyć go wszystkich języków, gry na wszystkich instrumentach itd. 
Rezultatem realizowania takiej postawy jest odbieranie dziecku normalnego 
dzieciństwa, a otwieranie jednych drzwi (np. gry na flecie) jest zamykaniem 
innych (np. gry na skrzypcach). Rodzice mają moralny obowiązek wychodze-
nia naprzeciw autentycznej chęci dziecka rozwijania jego talentów czy zainte-
resowań, jeśli jednak ich działanie wypływa jedynie z dążenia do realizowania 
własnych względem dziecka pragnień i  oczekiwań, wówczas rezultatem nie 
jest żadne otwieranie mu przyszłości, lecz ograniczanie jego aktualnej autono-
mii w imię jedynie domniemywanego zwiększenia autonomii przyszłej.

Powyższą argumentację wnikliwie przeanalizowała Mianna Lotz7. Przede 
wszystkim zauważyła ona, iż prawo dziecka do otwartej przyszłości rozumia-
ne jest jako roszczenie, czyli prawo, które przysługując jednemu podmiotowi, 
jednocześnie nakłada określone powinności na drugi podmiot; w tym wypad-
ku prawu dziecka odpowiadają powinności rodziców. Zarazem rozumiane jest 
ono w sensie negatywnym, tzn. prawo dziecka do otwartej przyszłości nakłada 
na rodziców zakaz czynienia czegokolwiek, co by je ograniczało. Ze swej stro-
ny Lotz wskazuje, iż możliwe jest także pozytywne rozumienie prawa dziecka 
do otwartej przyszłości, zgodnie z którym rodzice obarczeni są powinnością 
czynienia wszystkiego, co leży w ich mocy, aby zapewniać mu ową przyszłość. 
Faktycznie Claudia Mills przyjmuje oba rozumienia prawa dziecka do otwartej 
przyszłości i argumentuje, że nie jest ani możliwe, ani pożądane, aby rodzi-
ce w procesie wychowawczym zabezpieczali te prawa czy to w negatywnym, 
czy w pozytywnym sensie. Mianna Lotz natomiast uzasadnia, że wprawdzie 
niebezpieczeństwa, które wskazuje Mills, są realne, jednak nie muszą być ko-
niecznym i nieuniknionym rezultatem wszelkich działań rodzicielskich zmie-
rzających do zwiększenia przyszłej autonomii dziecka.

Argumentacja Mianny Lotz zmierza do wykazania, że Claudia Mills myli 
się zarówno co do tego, iż nie jest możliwe zabezpieczenie prawa dziecka do 

7 Por. M. Lotz, Feinberg, Mills, and the Child’s Right to an Open Future, „Journal of Social 
Philosophy” 37 (2006), nr 4, s. 537–551.
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otwartej przyszłości, jak i tego, że nawet gdyby było to możliwe, nie byłoby po-
żądane. Jeśli chodzi o ową niemożliwość, to oczywiście jest prawdą, że z natury 
rzeczy otwieranie przed dzieckiem jednych możliwości jest zarazem zamyka-
niem innych, jednak nie w tym rzecz. Znaczenie zasadnicze i podstawowe ma 
jedynie fakt, że otwarta została przede mną określona możliwość wyboru, na-
wet jeżeli nie ja ją sobie otworzyłem8. Neutralna postawa wychowawcza rodzi-
ców nie polega na tym, że w aspekcie negatywnym nie wywierają na dziecko 
żadnego wpływu, a w aspekcie pozytywnym ukazują mu jak najwięcej możli-
wości, nie dokonując żadnej ich selekcji, lecz na tym, że nie przyjmują wobec 
niego ani postawy skrajnie autorytarnej, ani skrajnie liberalnej, tzn. ani nie na-
rzucają mu bezwarunkowego reżimu, ani nie rozpieszczają go, pozwalając na 
wszystko. A więc nie znaczy to, że rodzice mają zrezygnować z przekazywania 
dziecku wartości, które sami wyznają, i z ukazywania postaw i zachowań, które 
uważają za słuszne bądź za niewskazane9.

Nie jest także zasadne twierdzenie Mills, że nawet jeśli zabezpieczenie 
dziecku prawa do otwartej przyszłości byłoby możliwe, to nie byłoby pożąda-
ne. Lotz wskazuje, że w tym wypadku chodzi o pozytywne prawo dziecka do 
otwartej przyszłości, czyli do zapewnienia mu przez rodziców jak najszersze-
go spektrum możliwych wyborów w dorosłym życiu. Aby ocenić tezę, iż nie 
jest pożądane, by rodzice zapewniali dziecku takie spektrum, należy zwrócić 
uwagę na ważną różnicę między zapewnieniem (umożliwieniem) zobaczenia 
różnych dróg życia a zapewnieniem ich doświadczenia. To oczywiste, że nawet 
gdyby było możliwe ukazanie dziecku wszystkich możliwych opcji w  danej 
sferze (np. ukazanie wszystkich możliwych instrumentów muzycznych i  ich 
brzmienia), to nie jest możliwe nauczenie go choćby wstępnej gry na nich. Ale 
ukazanie dziecku szeregu instrumentów i umożliwienie mu doświadczenia gry 
na którymś z nich otwiera przed nim (przy założeniu chęci ze strony dziecka 
i braku przymusu ze strony rodziców) możliwości dokonywania kolejnych wy-
borów, np. zmiany instrumentu lub uczynienia ze zdobytych umiejętności je-
dynie prywatnej rozrywki, a nie działalności zawodowej. Nie jest więc prawdą, 
że dana możliwość musi być wpierw doświadczona, aby stać się możliwością 
otwartą; w konsekwencji: aby zagwarantować dziecku otwartą przyszłość, ro-

8 „It is the fact that the option was open to me, even if not pursued by me, that is of impor-
tance”; tamże, s. 540.

9 „For parents to be required merely to permit influences to work upon a  child, is rather 
minimal requirement. It does proscribe authoritarianism and cosseting of children. But of 
the range of possible parental duties, such a proscription does not impose too much upon 
parents; nor does it interfere too extensively with their liberties or ability to endorse their 
own values”; tamże, s. 543.
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dzice nie muszą zapewnić mu doświadczenia wszystkich czy choćby dużej licz-
by możliwości w danej dziedzinie10. A skoro zabezpieczanie dziecku otwartej 
przyszłości wymaga jedynie ukazywania mu wybranych możliwości i pozwa-
lania na wybrane działania, to teza, że nie jest pożądane zapewnienie mu pra-
wa do otwartej przyszłości, przy tym rozumieniu staje się wnioskiem mylnym.

Przedstawiając własne rozumienie prawa dziecka do otwartej przyszłości, 
Mianna Lotz wychodzi od stwierdzenia, że skoro jest to prawo roszczeniowe, 
czyli nakładające na rodziców pewne obowiązki, to kwestia sprowadza się do 
rozumienia, jaka jest istota tych obowiązków. Otóż jej zdaniem prawo dziecka 
do otwartej przyszłości nakłada na rodziców obowiązek poszukiwania, w ra-
mach ich możliwości, sposobów zapewnienia mu właściwych warunków do 
wzrostu jego autonomii11. Te warunki obejmują szereg czynników zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Warunki wewnętrzne wzrostu autonomii 
dziecka to rozwój jego zdolności intelektualnych i  dyspozycji psychicznych, 
wolność od patologii, takich jak np. skłonność do samooszukiwania, a także 
rozwój samoświadomości umożliwiający refleksję nad własnymi pragnienia-
mi, uznawanymi wartościami i  przyjmowanymi motywacjami. Warunki ze-
wnętrzne natomiast odnoszą się do kontekstu, w  jakim wzrasta i wychowu-
je się jednostka. Wśród nich szczególne znaczenie mają te, które umożliwią 
dziecku dokonywanie wyborów wartościowych, ale i osiągalnych z uwagi na 
jego naturalne uwarunkowania jednostkowe; istotne jest przy tym zabezpie-
czanie dziecka przed czynnikami szkodliwymi, takimi jak przymus, manipu-
lacja, zniewolenie, opresja itp.

Zapewnienie dziecku takich warunków zewnętrznych jest istotne tak-
że z uwagi na właściwe rozumienie obowiązków wychowawczych rodziców, 
ponieważ wskazuje, że motywacja rodziców nie powinna polegać na dążeniu 
do zapewnienia jak największej liczby możliwych wyborów, lecz na dążeniu 
do zapewnienia możliwie najlepszego, z uwagi na naturalne uwarunkowania 
dziecka, ich zestawu. A skoro wzrastanie autonomii dziecka polega na zwięk-
szaniu się zdolności dokonywania wyborów wytyczających jego drogę życio-
wą, to zadanie rodziców nie polega na nieosiągalnej maksymalizacji możli-
wych wyborów i niemożliwej neutralności aksjologicznej, lecz na takim rozwi-
janiu zdolności i umiejętności dziecka, aby dorastając, mogło ono jak najlepiej 

10 „Hence it is not the case that every single option must be experienced in order to be an 
open option; and in those cases in which some experience is required, the experience will 
commonly be sufficiently generalizable to make it unnecessary for parents to adopt smor-
gasbord approaches in order to keep their children’s future options open”; tamże, s. 545.

11 „(…) the child’s right to an open future imposes a duty on parents to seek, within their 
capacity, to provide adequate conditions for a child’s emerging autonomy”; tamże, s. 546.
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realizować własne plany życiowe. Rodzice mają obowiązek wdrażania dziecka 
do dokonywania wyborów autonomicznych, czyli podejmowanych świado-
mie i z poczuciem odpowiedzialności. Realizacja tak rozumianej powinności 
moralnej rodziców zapewniania dziecku otwartej przyszłości jest i możliwa, 
i pożądana.

To oczywiste, że nie jest możliwe podanie jakiejś praktycznej metody po-
stępowania rodziców względem dziecka, która najlepiej służyłaby zabezpie-
czeniu jego prawa do otwartej przyszłości. Z jednej strony każde dziecko jest 
indywidualnością i jako takie wymaga traktowania właściwego tylko dla nie-
go, z drugiej również rodzice są indywidualnościami dysponującymi własnym 
zestawem cech charakterologicznych i  osobowościowych, postawami wobec 
świata, hierarchiami wartości. Pierwsza z tych kwestii, i inne z nią związane, 
nie stanowi jednak przedmiotu niniejszych rozważań. Do kwestii drugiej po-
wrócimy jeszcze, teraz poprzestając na konstatacji, że praktyczna troska o za-
pewnienie dziecku otwartej przyszłości jest możliwa i moralnie wskazana. Ale 
konstatacja ta rodzi pytanie, czym jest w swej istocie prawo dziecka do otwar-
tej przyszłości, skąd się ono bierze i jaka jest jego podstawa.

2. Prawo dziecka a prawa osoby dorosłej

Joel Feinberg zdaje się wyprowadzać prawo dziecka do otwartej przyszło-
ści z praw przysługujących osobom dorosłym, faktycznie zakładając, że treść 
praw dziecka jest niejako zawarta w treści praw osób dorosłych. Stanowisko 
to zakwestionował Joseph Millum, argumentując, że ani nie uzasadnił go Fe-
inberg, ani nie jest w ogóle możliwe podanie metody wyprowadzania treści 
praw dziecka z treści praw osób dorosłych12. Millum wychodzi od wskazania, 
że należy wpierw ustalić, jaki jest zakres owych praw dziecka do otwartej przy-
szłości, a tym samym zakres powinności rodzicielskich, i wyróżnia trzy możli-
we interpretacje. W interpretacji silnej prawo dziecka do otwartej przyszłości 
obejmuje wszelkie działania, zachowania i postawy, które chronią autonomię 
osób dorosłych. Przy tym rozumieniu rodzice powinni zapewnić dziecku 
zdolność dokonywania wszelkich wyborów, które mogłoby ono podejmować 
w życiu dorosłym. W interpretacji umiarkowanej rodzice powinni zapewnić 
dziecku zdolność dokonywania w życiu dorosłym wyborów spośród pewne-
go zbioru możliwości uznanych z  jakichś względów za ważne. Przy tym ro-
zumieniu rodzice powinni umożliwiać dziecku nabywanie pewnych umiejęt-

12 Por. J. Millum, The Foundation of the Child’s Right to an Open Future, „Journal of Social 
Philosophy” 45 (2014), nr 4, s. 552–538.
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ności, rozwijanie zdolności oraz nie powinni zamykać przed nim możliwości 
dokonywania wyborów, na których zasadność wskazują jego predyspozycje. 
W  interpretacji słabej rodzice powinni po prostu ochraniać proces rozwoju 
naturalnych zdolności dziecka.

Nie jest jasne, którą interpretację przyjmuje Feinberg, jako że jego po-
szczególne wypowiedzi wskazują na każdą z  nich. W  konsekwencji nie jest 
więc także jasne, na jakiej podstawie wyprowadza on treść prawa dziecka do 
otwartej przyszłości z  treści praw osób dorosłych. Jeżeli przyjmiemy, że tre-
ści możliwych w przyszłości praw dziecka są prostą konsekwencją aktualnych 
praw dorosłych, to tym samym przyjmiemy silną interpretację praw dziec-
ka do otwartej przyszłości. Zgodnie z nią, każdemu prawu gwarantującemu 
autonomię osoby dorosłej powinno odpowiadać „oparte na zaufaniu” prawo 
dziecka, a  zatem każdy dokonywany przez dziecko wybór zmniejsza zakres 
jego przyszłych możliwych wyborów. Wyprowadzając prawa dziecka z praw 
dorosłych, należałoby więc podać normatywne kryteria dopuszczalności ta-
kiego zmniejszania; Feinberg tego nie robi. Millum argumentuje, że Feinberg 
nie może podać tych kryteriów, ponieważ błędnie sądzi, iż w przytaczanych 
przez niego przykładach działania dorosłych względem dziecka zmniejszają 
zbiór jego możliwych działań przyszłych, faktycznie zaś zmniejszają one zdol-
ności, z których dziecko mogłoby w przyszłości korzystać w ramach dokony-
wanych wyborów; nadto zaś są naruszeniem nie przyszłych, lecz aktualnych 
praw dziecka. I tak Feinberg podaje makabryczny przykład: obcięcie niemow-
lęciu nóg spowoduje zmniejszenie zbioru jego przyszłych możliwych wybo-
rów, mianowicie tych związanych ze zdolnością chodzenia i biegania. Millum 
trzeźwo zauważa, iż po pierwsze, mamy tu do czynienia z naruszeniem aktu-
alnego prawa dziecka do nienaruszalności cielesnej, po drugie zaś, pozbawia-
my je przyszłych zdolności, a nie ograniczmy zbiór jego przyszłych możliwych 
wyborów.

Zauważmy, że zamiast tego przerażającego fikcyjnego przykładu można 
było przywołać rzeczywiście stosowaną w Chinach jeszcze do początków XX 
wieku praktykę krępowania dziewczynkom stóp w celu ich skrócenia, co mia-
ło dać pożądany efekt estetyczny i  świadczyć o przynależności do wyższych 
warstw społecznych13. Ani Feinberg, ani później Millum nie podają tego przy-
kładu, a  przecież jest on bardzo ilustratywny. Przede wszystkim można za-

13 „The small feet of Chinese women are not only pleasing in men’s eyes but in a strange and 
subtle way they influence the whole carriage and walking gait of the women, throwing the 
hips backward, somewhat like the modern high-heeled shoes, and effecting an extremely 
gingerly gait, the body »shimmying« all over and ready to fall at the slightest touch. Look-
ing at a woman with bound feet walking is like looking at a rope-dancer, tantalizing to the 
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dać pytanie, czy praktyka ta była naruszeniem prawa dziewczynki do otwartej 
przyszłości, czy wręcz przeciwnie: z punktu widzenia tamtejszej obyczajowości 
otwierała przed nią nowe możliwości. Widać wyraźnie, że „otwarta przyszłość” 
nie jest pojęciem bezwzględnym, lecz relatywnym, którego treść wyznaczana 
jest zarówno przez uwarunkowania aksjologiczne i obyczajowe rodziców, jak 
i przez kontekst kulturowy danego społeczeństwa, a nadto czynniki te pod-
legają zmianom. Niewątpliwie jednak ten przykład potwierdza konstatację 
Milluma, że mamy tu do czynienia nie ze zmniejszeniem zbioru przyszłych 
możliwych wyborów, lecz z pozbawieniem dziecka pewnych przyszłych zdol-
ności (nadto z europejskiego punktu widzenia jest to naruszenie jego prawa do 
integralnego rozwoju cielesnego). Podobnym przykładem – również nieprzy-
wołanym ani przez Feinberga, ani przez Milluma – jest obrzezanie chłopców 
stosowane w judaizmie i islamie. Ci, którzy stosują lub przynajmniej akceptują 
ten zwyczaj, uzasadniają jego dopuszczalność na gruncie władzy rodziciel-
skiej obejmującej m.in. prawo do wprowadzania dziecka w krąg wyznawanej 
i praktykowanej przez rodziców religii; przeciwnicy natomiast argumentują, 
że narusza ona nie tylko prawo dziecka do otwartej przyszłości, ale także jego 
aktualną autonomię14.

Pomijając kwestię, w  jakiej mierze w  powyższych dwóch przykładach 
mamy do czynienia z  naruszeniem prawa dziecka do otwartej przyszłości, 
a  w  jakiej z  naruszeniem jego aktualnej autonomii, zwróćmy uwagę na je-
den zasadniczy aspekt problemu. Otóż nawet jeśli uznajemy, że dzieci mają 

highest degree. The bound foot is indeed the highest sophistication of the Chinese sensual 
imagination”; L. Yuntang, My Country and My People, London–Toronto 1936, s. 159. 

14 Por. R.J.L. Darby, The Child’s Right to an Open Future. Is the Principle Applicable to Non-thera-
peutic Circumcision?, „Journal of Medical Ethics” 39 (2013), nr 7, s. 463–468. Autor argu-
mentuje, że dokonanie obrzezania narusza nie tylko prawo dziecka do otwartej przyszło-
ści, lecz jest także pogwałceniem praw człowieka. W tym numerze czasopisma zamiesz-
czono szereg artykułów poświęconych etycznym aspektom obrzezania. Por. także zbiór 
prac: Circumcision, Public Health, Genital Autonomy and Cultural Rights, red. M. Johnson, 
M. O’Branski, London 2014. Por. także K. Möller, Ritual Male Circumcision and Parental 
Authority, „Jurisprudence” 8 (2017), nr 3, s. 461–479. Autor powołuje się na wyrok sądu 
niemieckiego z Kolonii, który w 2012 roku orzekł, iż obrzezanie podlega sankcjom karnym, 
ponieważ z powodów religijnych nieodwracalnie okalecza ciało dziecka, a przez to naru-
sza jego prawo do autonomicznego decydowania w przyszłości o swoich wyborach religij-
nych. Podobny problem stanowi etyczny aspekt religijnego obrzezania dziewczynek. Por. 
R. Khosla i in., Gender Equality and Human Rights Approaches to Female Genital Mutilation. 
A Review of International Human Rights Norms and Standards, „Reproducitive Health” 14 
(2017), nr 1, s. 1–9; ten i szereg innych artykułów na temat obrzezania kobiet znajduje się 
na stronie https://www.biomedcentral.com/collections/fgm (dostęp: 27 marca 2018). Por. 
też omówienie zagadnienia w szerokim kontekście kulturowym w: E. Gruenbaum, The Fe-
male Circumcision Controversy. An Anthropological Perspective, Philadelphia 2001.
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prawo (a  rodzice powinność) do ochrony i  popierania ich zdolności, to jak 
ukazuje pierwszy przykład, nie możemy stąd wyprowadzać wniosku, że nale-
ży zapewniać dzieciom wszelkie możliwe sposobności do wykorzystania tych 
zdolności. Drugi z powyższych przykładów ukazuje natomiast, że bezwzględ-
ny zakaz czynienia przez rodziców czegokolwiek, co mogłoby zmniejszać 
możliwość dokonywania przez dziecko przyszłych wyborów, może być naru-
szeniem aktualnej autonomii rodziców. Prawo dziecka do otwartej przyszłości 
musi mieć zatem inną podstawę niż sama tylko treść praw przysługujących 
aktualnie osobom dorosłym. Dlatego Millum słusznie wskazuje, że Feinberg 
nie może wyprowadzić treści prawa dziecka do otwartej przyszłości z  treści 
autonomicznych praw przysługujących dorosłym, ponieważ nie uwzględnia 
istotnej różnicy między aktualną a przyszłą autonomią. Dziecko nie jest osobą 
autonomiczną od momentu urodzenia, lecz staje się nią stopniowo, w miarę 
wzrastania, doroślenia; poszanowanie autonomii dotyczy natomiast tego, co 
autonomiczna osoba zamierza czynić aktualnie15. To, jaką faktyczną wartość 
ma dane prawo dla osoby dorosłej, zależy od jej praktycznej możliwości sko-
rzystania z niego. Jeżeli więc chcemy zabezpieczyć dziecku prawo do podjęcia 
w wieku dojrzałym konkretnej decyzji, to najpierw musimy wiedzieć, czy ma 
ono określone predyspozycje, które można będzie rozwinąć w takim stopniu, 
aby w  przyszłości mogło tę decyzję podjąć. Ponieważ jednak w  większości 
przypadków nie jest możliwe takie oszacowanie owych predyspozycji, zatem 
z samej wiedzy o prawie do czegoś (z jego treści) nie można wyprowadzić tezy, 
iż dziecku to prawo przysługuje w przyszłości16.

Feinberg opiera prawo dziecka do otwartej przyszłości na tych samych 
wartościach, na których oparte są autonomiczne prawa osób dorosłych, mia-
nowicie na samostanowieniu i  samorealizacji. Jeśli jego pogląd byłby zasad-
ny, to można by interpretację treści prawa do otwartej przyszłości opierać na 
rozumieniu tych wartości, a zatem wyprowadzać prawa dziecka z praw osób 
dorosłych. Należy jednak zauważyć, że samostanowienie nie jest wartością 
nadrzędną w procesie wychowawczym; np. poddajemy krytyce rodziców, któ-
rzy zaniedbują rozwijanie wrażliwości moralnej dziecka, i  nie mogą się oni 
15 „Of course, in the future, they [children] are expected to be autonomous and their 

autonomy will then demand respect. But the key thing about respecting autonomy, in the 
sense respecting people’s rights, is that we have to respect what autonomous people decide 
now”; J. Millum, The Foundation of the Child’s Right to an Open Future, dz. cyt., s. 529.

16 „The value of the rights (…) hinges on the value of the array of options that are available. 
But this implies that we first need to find out what options people are entitled to, in order to 
find out what rights ought to be protected (or, for children, what skills and capacities ought 
to be developed). We cannot, therefore, derive the entitlements from some prior knowledge 
of what the rights are”; tamże, s. 531.
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tłumaczyć, że nie chcieli narzucać mu własnych odczuć moralnych. Także sa-
morealizacja nie jest wartością bezwzględną i  naturalne skłonności dziecka 
powinny być stosownie modyfikowane, np. dziecko leniwe należy skłaniać do 
wysiłku, a nieśmiałe wprowadzać w odpowiednie relacje społeczne. Tak więc 
żadna fundamentalna wartość nie stanowi podstawy żądania, aby rodzice za-
pewnili dziecku maksymalnie otwartą przyszłość.

Przeciwko prostemu uzależnianiu treści prawa dziecka od treści autono-
micznych praw osoby dorosłej przemawia jeszcze jedna okoliczność, na którą 
wskazuje Millum. Otóż przyjmując taką zależność, uznajemy, że pogwałcenie 
prawa dziecka do otwartej przyszłości jest w  istocie niejako uprzednim po-
gwałceniem praw, które będą mu przysługiwać, gdy stanie się osobą dorosłą. 
Jednak w przypadku osoby dorosłej jest czymś normalnym, że inne osoby do-
rosłe starają się wpływać na jej preferencje czy wręcz je kształtować; a zatem 
kształtowanie przez rodziców preferencji ich dziecka nie jest pogwałceniem 
jego prawa do otwartej przyszłości. Działania tego rodzaju nie są niewłaściwe 
czy złe dlatego, iż wpływają na preferencje danej osoby, lecz z  uwagi na to, 
w  jaki sposób prowadzą do zamierzonego efektu. Na przykład zahipnotyzo-
wanie osoby dorosłej bez jej zgody, by dzięki temu osłabić jej skłonność do 
alkoholu, jest niedopuszczalne; ale nie ma niczego niewłaściwego w ukazywa-
niu tej osobie niekorzystnych dla zdrowia i  psychiki skutków alkoholizmu. 
Analogicznie, działania rodziców zmierzające do kształtowania preferencji 
dziecka mogą być prowadzone w sposób właściwy bądź niewłaściwy. Proble-
mem zasadniczym w tym kontekście nie jest samo kształtowanie preferencji 
dziecka, lecz kwestia, czy istnieją, a jeśli tak, to czy da się je wyraźnie nakreślić, 
granice moralne takiego kształtowania i czy możliwe jest podanie zarysu jego 
właściwych metod. Feinberg nie podejmuje tego problemu. Millum również 
nie podaje rozwiązania i  poprzestaje na stwierdzeniu, iż na gruncie uzależ-
nienia prawa dziecka do otwartej przyszłości od autonomicznych praw osób 
dorosłych znalezienie go zapewne nie jest możliwe17.

Faktycznie jedynym rezultatem przeprowadzonej przez Milluma analizy 
jest odrzucenie skrajnych i przyjęcie umiarkowanej interpretacji prawa dziec-
ka do otwartej przyszłości, czyli uznanie, że z jednej strony rodzice mają prawo 
wpływać poprzez działania wychowawcze na przyszłość swych dzieci, ale nie 
jest to prawo nieograniczone; z drugiej strony zaś dzieci mają prawo do bycia 
otoczonymi opieką, do edukacji i do rozwijania swoich możliwości, ale nie jest 
to prawo bezwzględne, tylko zrelatywizowane do możliwości rodziców. Nie 

17 „My point is just that the right to an open future, insofar as it is related to adult autonomy 
rights, should be silent on the issue”; tamże, s. 534.
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otrzymujemy jednak wskazań co do metod realizowania tych praw; Millum 
twierdzi, że wymaga to podjęcia zasadniczej dyskusji na temat, jakie powin-
ny być właściwe relacje między dziećmi, rodzicami i państwem. Czy jednak 
dyskusja taka jest w ogóle możliwa bez uprzedniego ustalenia, jakie są źródła 
i  jaka jest ontyczna podstawa tego, co określa się mianem prawa dziecka do 
otwartej przyszłości?

3. Paternalizm a autonomia dziecka

To, że rodzice mają prawo, a nawet moralny obowiązek, kształtowania po-
staw swoich dzieci, jest oczywiste dla każdego normalnie myślącego człowieka. 
Z drugiej strony zaś, dziecko nie powinno być przez rodziców ściśle determi-
nowane w  swym rozwoju, a  zatem posiada w  jakiejś mierze owo prawo do 
otwartej przyszłości. Przedstawione wątpliwości i  kontrowersje nie dotyczy-
ły przecież samych tych tez, lecz kwestii związanych ze sposobami realizacji 
rodzicielskiego prawa do wychowania dziecka i  sposobami zapewnienia mu 
prawa do otwartej przyszłości – takimi mianowicie, które nie naruszałyby au-
tonomii dziecka i w konsekwencji nie ograniczałyby jego prawa do otwartej 
przyszłości. Istotny z tego punktu widzenia staje się więc problem, jakie są mo-
ralnie dopuszczalne granice presji wychowawczej, czyli granice postawy pa-
ternalistycznej wobec dziecka. Zarysowanie ich jest także konieczne dla usta-
lenia, jakie są źródła dyskutowanego prawa dziecka do otwartej przyszłości.

Jest również oczywiste, że stopień dopuszczalności paternalizmu zmienia 
się w zależności od rozwoju dziecka18. Wszelkie interwencje o charakterze pa-
ternalistycznym muszą wynikać z właściwej oceny cech dziecka, z rozpozna-
nia, co jest dla niego ważne i co może ono zrobić, aby zrealizować swoje cele; 
z drugiej strony zaś, brak interwencji paternalistycznej może być rezultatem 
złego rozpoznania obszarów, w których dziecko nie jest w stanie wyznaczyć 
swoich celów i zmierzać do nich19. Możemy przyjąć w uproszczeniu, a bez za-
fałszowywania problemu, że stopień rodzicielskiego paternalizmu powinien 
zarówno się zmniejszać w miarę wzrastania dziecka, choć nie ma tu prostej 

18 Por. A. Mullin, Children, Paternalism and the Development of Autonomy, „Ethical Theory 
and Moral Practice” 17 (2014), nr 3, s. 413–426.

19 „Paternalistic interventions fail to show care-respect when they do not flow from an appro-
priate appreciation of the features of the child in question, including attention to what mat-
ters to the child and what she or he is capable of doing to realize his or her goals. However, 
failure to intervene paternalistically could also lack care-respect by failing to appreciate 
areas in which a child is not capable of recognizing or advancing his or her own goals”; 
tamże, s. 421.
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liniowej zależności, jak też być stosownie modyfikowany. Dla niniejszych roz-
ważań istotny jest jednak fakt, że nie istnieje jeden typ paternalizmu rodziciel-
skiego. Brian Carey wprowadził rozróżnienie dwóch jego rodzajów: paterna-
lizm kompensacyjny (compensatory) i wykorzystujący (exploitative)20.

Paternalizm kompensacyjny realizuje się w podejmowaniu działań mają-
cych na celu wyrównywanie czy kompensowanie dziecku zdolności, których 
ono jeszcze nie ma, ponieważ nie jest osobą dorosłą21. Działania takie mogą 
polegać zarówno na interwencji zapobiegającej wywoływaniu niekorzystnych 
dla dziecka skutków, przed którymi dorosły sam potrafi się zabezpieczyć, jak 
i na wspomaganiu rozwoju u niego zdolności, z których będzie mogło w pełni 
korzystać w wieku dorosłym. Aby ocenić, czy zamierzone działanie jest prze-
jawem paternalizmu kompensacyjnego, rodzice powinni zadać sobie pyta-
nie, czy dziecko tak by się właśnie zachowało, gdyby miało już odpowiednie 
zdolności. Jeżeli na tak sformułowane pytanie z  pełnym przekonaniem od-
powiedzą pozytywnie, wówczas ich działanie będzie wyrazem paternalizmu 
kompensacyjnego, ponieważ jedyną motywacją ich zachowań jest pragnienie 
rozwijania u dziecka właściwych nawyków i zachowań oraz chęć ustrzeżenia 
go przed zachowaniami niewłaściwymi. Paternalizm kompensacyjny stanowi 
więc reakcję na fakt, że dzieciom jest szczególnie trudno dbać o własne inte-
resy. Nie może on jednak sprowadzać się do tego, że skłaniamy dziecko prze-
mocą, kłamstwem czy przekupstwem do zachowania uznanego przez nas za 
właściwe, lecz powinien polegać na doprowadzeniu go do zrozumienia i zaak-
ceptowania decyzji podjętej niejako w jego imieniu.

Brian Carey argumentuje, że paternalizm kompensacyjny jest usprawie-
dliwiony, a w pewnych sytuacjach konieczny, ponieważ jest skuteczną metodą 
zarówno ochrony dziecka, jak i  pobudzania oraz rozwijania jego potencjal-
nych zdolności. Niewłaściwe jest realizowanie postawy paternalistycznej wo-
bec osób dorosłych, ponieważ dysponują one zdolnościami przysługującymi 
dorosłym; nie ma natomiast niczego niewłaściwego moralnie w traktowaniu 
dzieci jak dzieci. Jeżeli działanie paternalistyczne wobec dziecka jest w danym 
wypadku niewłaściwe, to nie dlatego, że jest paternalistyczne, lecz dlatego, że 
jest błędne z racji merytorycznych. Na przykład rodzice leczą swoje dziecko, 
stosując metody pseudonaukowe, czego rezultatem jest pogorszenie stanu jego 
zdrowia. Ich paternalistyczne postępowanie motywowane jest dobrem dziec-
ka i przekonaniem, że temu dobru służy; jest ono działaniem niewłaściwym 

20 Por. B. Carey, Children and the Limits of Paternalism, „Ethical Theory and Moral Practice” 
20 (2017), nr 3, s. 581–595.

21 „(…) try to compensate a child for their lack of adult capacities”; tamże, s. 588.
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nie dlatego, że jest paternalistyczne, lecz ponieważ jest błędne z medycznego 
punktu widzenia. Jednak podjęcie działania paternalistycznego (w podanym 
przykładzie podjęcie leczenia) jest obowiązkiem rodziców, nadto zaś jest ich 
obowiązkiem poczynienie starań w  celu rozpoznania, jakie stosowane pa-
ternalistycznie środki i  metody są właściwe z  uwagi na oczekiwany skutek. 
Argumentacja Careya opiera się więc na założeniu, że na rodzicach (opieku-
nach) spoczywa moralny obowiązek chronienia dzieci przed niepożądanymi 
konsekwencjami działań czy zachowań oraz udzielania im wszelkiej pomocy 
w rozwijaniu uzdolnień, z których będą mogły korzystać w miarę doroślenia. 
Paternalizm kompensacyjny jest usprawiedliwiony zawsze wtedy, gdy zacho-
dzi konieczność wywiązania się z tych obowiązków, niezależnie od tego, czy 
podjęte środki i zastosowane metody okażą się właściwe22.

Inaczej realizowana jest postawa przeciwstawna. Paternalizm wykorzystu-
jący zasadza się mianowicie na wykorzystywaniu jakiejś cechy dziecka, aby 
dzięki temu skłonić je do zrobienia czegoś bądź do rezygnacji ze zrobienia cze-
goś. Przykładem może być wykorzystanie naiwności dziecka, gdy chcąc, aby 
zostawiło już zabawki i poszło spać, mówimy mu, że zabawki są zmęczone; lub 
wykorzystywanie jego ufności, gdy przedstawiamy mu rzekome straszne kon-
sekwencje zrobienia bądź niezrobienia czegoś. W przypadku tego rodzaju za-
chowań paternalistycznych kierujemy się wprawdzie dobrem dziecka, ale da-
jemy mu jedynie korzyść doraźną, która służy dziecku właśnie dlatego, że nie 
ma ono cech właściwych wiekowi dojrzałemu; co więcej, nasze postępowanie 
bynajmniej nie przyczynia się do rozwoju takich cech. Najbardziej wymow-
nym przykładem stosowania paternalizmu wykorzystującego jest przesadne 
chronienie dziecka przed wszelkimi trudnościami i przeciwnościami, aby za-
pewnić mu jak najszczęśliwsze dzieciństwo; oczywiście cel ten może zostać 
osiągnięty, ale kiedy po okresie takiego dzieciństwa młody człowiek wkracza 
w dorosłe, samodzielne życie, okazuje się zupełnie do niego nieprzygotowany. 
Ten przykład ukazuje, że dobre intencje i autentyczna troska o dziecko mogą 
prowadzić do bardzo złych skutków, przy czym rodzice nie uciekają się bynaj-
mniej do stosowania przymusu fizycznego czy presji psychicznej. Postawa pa-
ternalizmu wykorzystującego jest więc przynajmniej w niektórych sytuacjach 
niedopuszczalna, ponieważ uniemożliwia albo utrudnia rozwijanie tych cech 
i właściwości, którymi dziecko powinno dysponować, gdy wejdzie w wiek doj-

22 „My argument here rests only on the assumption that we have duties to protect children 
from harm, and to help them to develop into autonomous adults. Compensatory paternal-
ism will be justified when it is necessary to discharge these general duties, regardless of how 
we choose to specify the content of those duties”; tamże, s. 591.
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rzały23. Można zatem powiedzieć, że realizowanie tej postawy narusza prawo 
dziecka do otwartej przyszłości, ponieważ ogranicza zakres jego przyszłych 
możliwości24.

Brian Carey wskazuje jednak, że nie znaczy to, iż realizacja postawy pater-
nalizmu wykorzystującego jest niewłaściwa w każdej sytuacji i zawsze prowa-
dzić musi do ograniczania rozwoju przyszłych zdolności dziecka. Nikt np. nie 
będzie twierdził, że dziecko, które wierzy w realność Świętego Mikołaja, będzie 
z tego powodu w przyszłości jakoś ograniczone co do swych zdolności w po-
równaniu z dzieckiem, któremu rodzice wyjaśnili, że jest to fikcja. Należy za-
tem rozważyć, w jakich sytuacjach stosowanie paternalizmu wykorzystującego 
jest dopuszczalne i wskazane; inaczej mówiąc, w jakich sytuacjach nie ograni-
cza to rozwoju zdolności dziecka. Zauważmy przy tym, że istotą paternalizmu 
wykorzystującego jest uciekanie się do kłamstwa i manipulacji.

Zdaniem Careya, dopuszczalność względnie niedopuszczalność paterna-
lizmu wykorzystującego zależy od intencji rodziców. Rozważa on przykład 
sytuacji, w  której ojciec okłamuje córeczkę, mówiąc, że jej ukochany piesek 
musiał zostać zabrany na farmę i tam będzie teraz przebywał, choć w rzeczywi-
stości piesek zginął przejechany przez samochód. Pojawia się pytanie, jakiego 
rodzaju paternalizm przejawia przykładowy ojciec. Carey odpowiada: jeżeli 
intencją ojca jest oszczędzenie dziecku przeżycia szoku i przekazanie mu trud-
nej prawdy o zjawisku śmierci nieco później, stopniowo, w sposób ułatwiający 
zrozumienie i pogodzenie się z tym, co nastąpiło, wówczas mamy do czynie-
nia z paternalizmem wyrównawczym, ponieważ chodzi nie tylko o ochronę 
dziecka, ale zarazem o właściwe rozwijanie jego psychiki. Jeżeli jednak intencją 
ojca jest jedynie oszczędzenie dziecku bólu i poprzestanie na tym, to mamy do 
czynienia z paternalizmem wykorzystującym, ponieważ doraźna korzyść, jaką 
uzyskuje dziecko, nie służy jego dalszemu rozwojowi, a nawet może go hamo-
wać. Aby zatem uznać intencję rodziców za kryterium dopuszczalności przyj-
mowania przez nich postawy paternalizmu wykorzystującego, należy poczynić 
dodatkowe założenie, mianowicie że w danej sytuacji będzie to dopuszczalne, 
a nawet może być wskazane, tylko wtedy, gdy danie dziecku doraźnej korzy-
ści jest konieczne, a przynajmniej pomocne, dla późniejszego rozwijania tych 
zdolności, których brak usprawiedliwiał i uzasadniał wprowadzenie go w błąd. 
Ostateczny wniosek, do którego dochodzi Carey, jest więc taki, że stosowanie 
wobec dziecka interwencji paternalistycznej jest uprawnione jedynie wtedy, 
23 „In at least some cases, therefore, exploitative paternalism is impermissible when it conflicts 

with the duties that we have to help children develop the relevant adult capacities”; tamże, 
s. 592.

24 Brian Carey nie używa terminu „prawo dziecka do otwartej przyszłości”.
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gdy służy wywiązywaniu się przez rodziców z ich podstawowego obowiązku 
wobec dzieci, czyli możliwie wszechstronnego rozwijania ich zdolności, który-
mi będą mogły dysponować w życiu dorosłym.

Zauważmy, że wniosek ten można rozumieć jako twierdzenie, że upraw-
nione są tylko takie formy paternalizmu, które zwiększają autonomię dziecka. 
Całą dyskusję o prawie dziecka do otwartej przyszłości należy więc rozumieć 
jako roztrząsanie problemu, czy jest możliwe wykorzystywanie postawy pa-
ternalistycznej w celu wzmacniania jego autonomii25. Wszelkie spory, wątpli-
wości i kontrowersje dotyczące dopuszczalności działań rodzicielskich otwie-
rających jedne, a zamykających inne możliwości dokonywania przez dziecko 
w przyszłości autonomicznych wyborów, sprowadzają się ostatecznie do kwe-
stii, w jakim stopniu i w jakim zakresie rodzice mogą spełniać swój moralny 
obowiązek rozwijania autonomii dziecka. Problem prawa dziecka do otwar-
tej przyszłości jest w swej istocie problemem możliwości realizowania przez 
rodziców moralnego obowiązku rozwijania człowieczeństwa swego dziecka. 
Spojrzenie na niego właśnie przez pryzmat moralnej powinności rodziców 
umożliwia zrozumienie, jakie są etyczne podstawy prawa dziecka do otwartej 
przyszłości.

4. Źródła prawa dziecka do otwartej przyszłości

Koncepcja prawa dziecka do otwartej przyszłości wpisuje się wprost w po-
wszechnie obecnie przyjmowaną doktrynę praw człowieka. Ta z kolei jest roz-
szerzeniem o wiele wcześniejszej koncepcji praw obywatela, czyli norm prawa 
stanowionego, które mają na celu zapobieganie możliwym nadużyciom wła-
dzy. Prawa człowieka natomiast są próbą nadania prawom obywatela sankcji 
wyższej niż ludzkie postanowienia i umowy i uznania ich, w rozszerzonym za-
kresie, za przysługujące każdemu człowiekowi nie na mocy decyzji prawodaw-
cy, lecz z natury, z samego faktu bycia człowiekiem. Rolę prekursorską odegra-
ły pod tym względem amerykańska Deklaracja Niepodległości z 1776 roku, 
francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, a szczególny 
wpływ wywarła Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona w 1948 
roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych26.

25 Zakłada się tu oczywiście, że dziecko dysponuje właściwym dla swego wieku zakresem au-
tonomii, a  proces wychowawczy ma służyć jej poszerzaniu. Szerzej na temat autonomii 
dziecka zob. A. Mullin, Children, Autonomy, and Care, „Journal of Social Philosophy” 38 
(2007), nr 4, s. 536–553.

26 O historii i teorii praw człowieka zob. M. Freeman, Prawa człowieka, tłum. M. Fronia, War-
szawa 2007. Zob. także S. Jasionek, Prawa człowieka, Kraków 2005.
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W  ramach Unii Europejskiej obowiązuje Konwencja o  Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku27. Wymienia ona szereg za-
pisów określanych jako prawa i wolności przysługujące każdemu człowiekowi. 
Wśród nich znajdują się m.in.: prawo do życia, do wolności, do rzetelnego 
procesu sądowego, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, do wol-
ności myśli, sumienia i wyznania, do wolności zgromadzania się i stowarzy-
szania się, prawo do zawarcia małżeństwa itp. Jak widać, są to prawa bardzo 
różnorodne – czym innym jest np. prawo do wolności zgromadzeń, a czym 
innym prawo do życia. Prawa zapewniające wolność zgromadzeń czy gwa-
rantujące rzetelność procesu sądowego są typowymi prawami obywatelskimi, 
ustanawianymi przez samych obywateli po to, aby mogli żyć bezpiecznie we 
własnym państwie. Prawo do życia lub prawo do wolności wydają się nato-
miast nie normami stanowionymi, lecz przysługującymi każdemu człowieko-
wi na mocy urodzenia.

Prawo dziecka do otwartej przyszłości oczywiście nie jest wymieniane 
w konwencjach czy deklaracjach praw człowieka. Niewątpliwie jednak należy 
je zaliczyć do praw człowieka, nie zaś do praw obywatelskich, jako że przyzna-
nie ich dziecku nie jest rezultatem naszej decyzji, lecz konsekwencją naszego 
przekonania, iż przysługują mu one z natury. Zadajmy zatem pytanie, czym są 
w swej istocie tzw. prawa człowieka. Odwołamy się do rozważań, które na ten 
temat przeprowadził Bogusław Wolniewicz28. Jego zdaniem, nie jest możliwe 
racjonalne uzasadnienie tezy, iż człowiekowi przysługują jakieś prawa z tej tyl-
ko racji, że jest człowiekiem. „Rzecz w tym, że człowiek nie ma w ogóle żad-
nych przyrodzonych »praw«; ma tylko przyrodzone o b o w i ą z k i”29. Prawo 
jest rezultatem zbiorowej decyzji, zgodą społeczeństwa na określoną regulację 
zasad współżycia w  jego ramach. Moralność zaś jest zawsze sprawą indywi-
dualną, jest głosem sumienia, który skłania człowieka do uczynienia czegoś 
lub do powstrzymania się przed uczynieniem czegoś30. Ale sumienie zna je-
dynie powinności, nakłada na człowieka pozytywne lub negatywne obowiąz-
ki, nie przyznaje mu natomiast żadnych praw czy uprawnień31. Jeżeli więc np. 

27 Por. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Kraków 2000.
28 Por. B. Wolniewicz, O  tzw. prawach człowieka, w: Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia 

i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, Komorów 2010, s. 91–101.
29 Tamże, s. 91.
30 Dlatego istota chrześcijańskiego nakazu miłości bliźniego wyraża się w moralnej powin-

ności świadczenia dobra drugiemu człowiekowi. Por. J. Kopania, Bycie bliźnim jako po-
winność moralna, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, t. 10, Poznań 2013, 
s. 87–104.

31 Dlatego należy rozróżniać teoretyczną akceptację określonych norm moralnych i  prak-
tyczne zastosowanie się do głosu sumienia. Często zdarza się, że pod wpływem impulsu 
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twierdzimy, że człowiek ma prawo do życia, nie możemy rozumieć tego w tym 
sensie, że natura dała nam prawo do życia, ponieważ dała nam ona po pro-
stu życie. Sumienie natomiast zabrania człowiekowi odbierać życie drugiemu 
człowiekowi i z tej racji możemy mówić w sensie przenośnym o prawie do ży-
cia. Analogicznie: jeżeli twierdzimy, że dziecko ma prawo do opieki ze strony 
rodziców, to rozumieć to powinniśmy w tym sensie, że sumienie rodziców na-
kazuje im otaczać opieką swoje dziecko. Zdarza się, że złe czy spaczone sumie-
nie (a może jego brak) nie powstrzymuje człowieka przed zabójstwem bądź nie 
nakazuje rodzicom troszczyć się o dziecko; w takich sytuacjach wkracza prawo 
stanowione, które na mocy kodeksu karnego nakłada karę za zabójstwo, a na 
mocy kodeksu cywilnego zmusza rodziców do spełniania obowiązku alimen-
tacyjnego.

W  świetle powyższego widać wyraźnie, że prawo dziecka do otwartej 
przyszłości powinno być rozumiane jako nakaz rodzicielskiego sumienia. Na-
zwijmy takie jego ujęcie interpretacją konscjentywną (od łacińskiego conscien-
tia, czyli sumienie). To sumienie nakazuje rodzicom troszczyć się o dziecko 
i  czynić wszystko, co w  ich rozumieniu i na miarę ich możliwości zwiększa 
jego szanse jak najlepszego życia. Problem polega jednak na tym, że sumienie 
nakłada na rodziców powinność troski opiekuńczej i wychowawczej, ale nie 
wskazuje, jakie są właściwe sposoby i metody jej realizacji – aby jak najlepiej 
i  najskuteczniej wypełniać moralny obowiązek zapewnienia dziecku prawa 
do otwartej przyszłości, rodzice muszą posługiwać się swoim rozumem, za-
chowywać się rozsądnie i kierować mądrze swoimi emocjami. W tym właśnie 
kontekście należy oceniać i interpretować przedstawione powyżej stanowiska 
polemiczne.

Przede wszystkim zauważmy, że Joseph Millum słusznie wskazuje, iż nie 
jest możliwe wyprowadzenie prawa dziecka do otwartej przyszłości z  praw 
przysługujących osobom dorosłym, jak to czyni Joel Feinberg. Jednak chociaż 
kolejne aspekty krytyki przeprowadzonej przez Milluma są zasadne, to jako 
całość nie ukazuje ona istoty problemu. Na gruncie interpretacji konscjentyw-
nej natomiast staje się jasne, że nie można praw dziecka wyprowadzać z praw 
człowieka (dorosłego), ponieważ i  jedne, i  drugie ufundowane są na tej sa-
mej podstawie, mianowicie nakazie sumienia. Millum faktycznie to potwier-
dza, uznając za zasadną jedynie umiarkowaną interpretację prawa dziecka do 
otwartej przyszłości; zgodnie z nią, prawo to nie jest prawem bezwzględnym, 

ze strony sumienia człowiek postępuje niezgodnie z  zasadą moralną, którą teoretycznie 
wyznawał. Por. M. Nowacka, J. Kopania, Czym jest sumienie, a czym być powinna klauzula 
sumienia, „Kwartalnik Filozoficzny” XLII (2014), nr 4, s. 63–79.
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lecz zrelatywizowanym do możliwości rodziców. W kontekście konscjentyw-
nego rozumienia tego prawa znaczy to, że jego realizacja jest wypadkową su-
mienia rodziców, ich poziomu intelektualnego i typu wrażliwości emocjonal-
nej. Równie jasne się staje, co jest powodem, dla którego paternalizm może 
się przejawiać w  dwóch wskazanych przez Briana Careya postaciach: jako 
paternalizm kompensacyjny i  jako paternalizm wykorzystujący. Czynnikiem 
przesądzającym jest tu poziom intelektualny i stopień wykształcenia rodziców, 
determinujące sposób realizacji moralnego nakazu ich sumienia.

Analogicznie ocenić możemy przedstawione powyżej szczegółowe pole-
miki. Zdaniem Claudii Mills, kierowanie się zasadą otwartej przyszłości nie 
jest ani możliwe, ani pożądane. Jest to pogląd zasadny, jeżeli pojmować się 
będzie realizację tej zasady jako maksymalizację działań i efektów. Na gruncie 
rozumienia konscjentywnego natomiast znaczy to jedynie, że istnieje realny 
problem zakresu i  głębi stosowania tej zasady, który może być rozwiązywa-
ny dzięki rozumnej naturze człowieka. Istota trudności nie polega na tym, że 
otwierając jedne drzwi, zamykamy inne, lecz na tym, jak dokonywać racjonal-
nych wyborów metod i kierunków kształcenia dziecka.

W innej perspektywie należy widzieć krytykę stanowiska Mills przepro-
wadzoną przez Miannę Lotz. Słusznie wskazuje ona, iż wprawdzie nie jest 
możliwe pełne (jakkolwiek by to rozumieć) otwarcie przed dzieckiem przy-
szłości, nie znaczy to jednak, że jest to w ogóle niemożliwe, a tylko że jest, jak 
wszystkie nasze działania, ograniczone co do zakresu i obarczone ryzykiem 
niepowodzenia. Na gruncie rozumienia konscjentywnego znaczy to, że reali-
zacja moralnego nakazu powinna być rozumna, rozsądna i mądra, jak też to-
warzyszyć jej powinna świadomość, że w naszych działaniach nigdy nie mamy 
i mieć nie możemy gwarancji ich słuszności i skuteczności.

Do powyższego dodajmy, że nie tylko nie mamy i nie możemy mieć pew-
ności, że nasze działania wychowawcze przyniosą zamierzone skutki, a  te 
okażą się ostatecznie korzystne dla dziecka, gdy stanie się ono osobą dorosłą. 
Odrębnym problemem jest fakt, że nie możemy przewidzieć, jak będzie wy-
glądała owa przyszłość, w której przyjdzie żyć dziecku, gdy dorośnie, i w której 
nas już nie będzie. Freeman Dyson, amerykański fizyk, matematyk i futurolog, 
w swych rozważaniach nad przyszłym obliczem świata kształtowanym przez 
rozwój wiedzy i technologii czyni znamienną refleksję nad tą wielką niewiado-
mą, jaką jest dla dziecka jego przyszłość. „Dzieci nie mają żadnego wpływu na 
sposób, w jaki się je wychowuje. Dopiero gdy dorosną, mogą spojrzeć wstecz 
i ocenić, czy są szczęśliwymi pionierami nowego świata, czy nieszczęśliwymi 
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ofiarami ambicji swoich rodziców”32. Powinno to skłaniać rodziców do szcze-
gólnej ostrożności i  rozwagi przy podejmowaniu decyzji wychowawczych – 
niestety, zbyt często ich ambicje i marzenia okazują się silniejsze niż ich roz-
sądek.

Na zakończenie niniejszych rozważań chcemy poczynić ważne zastrzeże-
nie. Podanej interpretacji praw człowieka, a w szczególności konscjentywnej 
interpretacji prawa dziecka do otwartej przyszłości nie należy rozumieć jako 
zanegowania tezy, iż przysługują one ludziom, ani nie powinna ona prowa-
dzić do wniosku, że prawom tym nie przysługuje walor realności. Twierdzi-
my jedynie, że tzw. prawa człowieka, a zatem także prawo dziecka do otwartej 
przyszłości, mają swą podstawę nie w naturze rzeczywistości, a więc nie przy-
sługują człowiekowi „z natury”, lecz wynikają z określonych właściwości bytu 
ludzkiego, mianowicie z  jego rozumności i wrażliwości moralnej. Sformuło-
wanie „prawa człowieka” jest jedynie pewnym sposobem mówienia, ale kryje 
się za nim określona treść. Jej realizacja zależy od uwarunkowań podmiotów 
tych praw, a zatem będą one tym pełniej i skuteczniej realizowane ku pożytko-
wi człowieka, im wyższy jest poziom intelektualny, zakres wiedzy i wrażliwość 
moralna ich podmiotów.

32 F. Dyson, Światy wyobraźni, tłum. M. Tempczyk, Warszawa 2000, s. 92.
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Summary 
Ethical foundations of the child’s right to an open future

This article focuses on the understanding and legitimacy of the so called child’s right to an open future. 
This right entails a moral obligation of the child’s caregivers to refrain from any actions which could prevent 
the child from exercising any of those rights in the future and the obligation to act in a way which will enable 
the child to take advantage of those rights in the future. In practice, it means both imposing certain forms of 
what is considered to be beneficial behaviour on the child, and forbidding those which are considered to be 
harmful. The article argues that the efforts to provide the child with an open future are affected by the following 
three factors: (1) the intellectual level of the caregivers; (2) the type of emotional sensitivity represented by the 
caregivers; (3) the caregivers’ conscience.
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Ks. Konstanty Michalski, jeden z  najznamienitszych w  ostatnich latach 
twórców współczesnej chrześcijańskiej kultury w  Polsce, był misjonarzem, 
profesorem i  rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, historykiem filozofii, 
biografem, publicystą, redaktorem1. Roman Ingarden pisał o nim, że był

1 Urodził się 12 kwietnia 1879 roku w Małej Dąbrówce jako syn Ignacego i Pauliny z Win-
klerów. Ukończył szkołę powszechną w Siemianowicach, a w 1900 roku uzyskał maturę 
w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. W tym czasie należał już do Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy. Jako alumn uczęszczał na wykłady ze slawistyki na UJ. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1903 roku i podjął pracę duszpasterską oraz wychowawczą. W latach 1909–1911 
studiował w Wyższym Instytucie Filozoficznym w Lowanium, gdzie uzyskał licencjat i dok-
torat. Po powrocie wykładał filozofię w Instytucie Teologicznym swego zgromadzenia oraz, 
od 1914 roku, na Wydziale Teologicznym UJ. W 1918 roku habilitował się, rok później zo-
stał mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1921 roku zwyczajnym. Czterokrotnie był 
dziekanem Wydziału Teologicznego, w roku 1931/32 sprawował urząd rektora UJ. Od 1914 
roku był związany z PAU. W okresie międzywojennym brał udział w wielu zjazdach i sym-
pozjach naukowych. Rozwijał też działalność społeczno-kulturalną. W  listopadzie 1939 
roku został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Po 
odzyskaniu wolności pracował do 1944 roku w diecezji sandomierskiej, a po wznowieniu 
działalności UJ podjął zajęcia na tamtejszym Wydziale Teologicznym. Zmarł 6 sierpnia 
1947 roku w Krakowie; zob. S. Janaczek, Słownik polskich teologów katolickich, red. L. Grze-
bienia, Warszawa 1983, s. 456–458. 
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najwybitniejszym, jak dotąd, polskim historykiem filozofii, zarazem pierw-
szym w  Polsce uczonym, który badania w  zakresie historii filozofii postawił 
na prawdziwie europejskim poziomie, sięgając wprost do źródeł i prowadząc 
studia samodzielnie na odcinkach przed nim mało zbadanych lub zgoła nie-
znanych. Był zarazem pierwszym uczonym polskim, który pracując nad wyjaś-
nianiem głównych prądów w  filozofii późniejszego średniowiecza na terenie 
Francji i Anglii w wieku XIV, wniósł w tej dziedzinie trwały i istotny dorobek 
w naukę europejską2. 

Konstanty Michalski większość swych prac poświęcił filozofii średnio-
wiecznej. Spośród nich największe uznanie wzbudziły rozprawy o  filozofii 
XIV wieku. Będąc głównym pionierem i promotorem tej dyscypliny w Pol-
sce w latach międzywojennych, cieszył się także poważaniem wielu filozofów 
europejskich, m.in. Étienne’a Gilsona. Jego twórczość historyczno-filozoficzna 
pozostawała w ścisłym związku z encyklikami papieża Leona XIII. W odpo-
wiedzi na wezwanie Leona XIII, a następnie Piusa XI, próbował ukazać war-
tość filozofii scholastycznej, szczególnie tomizmu3. Pod koniec życia problemy 
ze wzrokiem uniemożliwiły mu w znacznym stopniu dalsze badania. Zajął się 
wówczas problemami filozofii dziejów4. Impulsem do tego były także zacho-
dzące ówcześnie przemiany społeczne oraz jego własne doświadczenia z cza-
sów II wojny światowej. Wobec upadku starych ideologii i niepewnej przyszło-
ści rodziło się pytanie o sens dziejów ludzkich. „Jak odnaleźć się ma człowiek – 
pisał – w sytuacji, gdy to, co, jeszcze wczoraj chwalono, sypie się w gruzy”5. 

Obecność myśli Konstantego Michalskiego w filozofii polskiej oraz w filo-
zofii w  ogóle jest wyraźna. Zagadnienia związane z  filozofią dziejów zajmu-
ją istotne miejsce zarówno w jego dorobku, jak i w licznych pracach polskich 
badaczy. W  splocie wielu problemów, nieustannych przemian politycznych 
i społecznych człowiek pyta się, jak ma się ustosunkować do otaczającej go rze-
czywistości, do przeszłości, do tradycji oraz jaką postawę przyjąć wobec przy-
szłości, jej niepewności i niejasności. Wydaje się, że to właśnie stanowi sedno 
kryzysu, jakiego doświadczali współcześni Michalskiemu – oraz tego, którego 

2 R. Ingarden, Ks. Konstanty Michalski uczony – filozof – człowiek, „Tygodnik Powszechny” 
1947, nr 34, s. 1–2. 

3 Por. M. Kurdziałek, Trwałość osiągnięć Ks. Prof. K. Michalskiego, „Analecta Cracovien-
sia” 12 (1980), s. 45–55; R. Ingarden, Ks. Konstanty Michalski uczony – filozof – człowiek, 
dz. cyt.; J. Turowicz, Testament Ks. K. Michalskiego, „Znak” 9 (1948); M. Gogacz, Tomizm 
w polskim środowisku uniwersyteckim XX wieku, w: Z dziejów myśli św. Tomasza z Akwinu, 
red. J. Czerkawski, S. Świeżawski, Lublin 1978, s. 346. 

4 Por. K. Michalski, Dokąd idziemy, w: tenże, Dokąd idziemy, Kraków 1964, s. 5; K. Kłósak, 
Twórczość naukowa Ks. K. Michalskiego, „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 44, s. 4–5. 

5 K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa 1984, s. 25. 
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doświadczają dzisiejsze społeczeństwa. W takich okolicznościach uzasadnione 
jest zwracanie się do filozofii dziejów. Tezy Konstantego Michalskiego dotyczą-
ce źródeł i celu w dziejach, wyrastające z realistycznego poglądu na rzeczywi-
stość historyczną, przynoszą istotne refleksje na temat sensu ludzkich działań. 

1. Koncepcja filozofii dziejów

Jedna z definicji określa filozofię dziejów jako dyscyplinę filozoficzną, któ-
rej przedmiotem są ostateczne czynniki sprawcze, istota i sens ludzkich dzie-
jów, obejmującą różne style i metody filozofowania6. Konstanty Michalski łączy 
te zagadnienia z antropologią filozoficzną i metafizycznym rozumieniem rze-
czywistości. Podstawy rozważań historiozoficznych wskazał przede wszystkim 
w swej mowie rektorskiej wygłoszonej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1931 
roku Zagadnienia współczesnej filozofii dziejów7, w odczycie wygłoszonym na 
międzynarodowym kongresie tomistycznym Tomizm wobec współczesnej filo-
zofii dziejów8 oraz w jednym z powojennych artykułów, zatytułowanym Dokąd 
idziemy9. Treści związane z tą problematyką, często fragmentaryczne, znalazły 
się także w wielu innych jego publikacjach. 

Niewielka liczba prac na temat filozofii dziejów Michalskiego, pomijając 
przyczynki np. Jana Telusa10 czy Janusza Zabłockiego11, jest zapewne wynikiem 
braku całościowego i wyraźnego opracowania tych zagadnień przez badacza. 
Niniejszy tekst ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie formułowane przez 
Michalskiego: gdzie tkwią źródła i motory przemian i rozwoju ludzkiego ży-
cia? Jego rozważania, zbudowane na antropologii filozoficznej, przedstawiają 
człowieka jako podmiot i głównego twórcę ludzkich dziejów. Umiejscowienie 
go, wraz z jego aktywnością i twórczymi możliwościami, w realistycznie po-
jętej rzeczywistości pozwala nadać dziejom wymiar sensowności i wartości. 
6 Por. S. Kamiński, Główne koncepcje filozofii dziejów, „Studia Philosophiae Christianae” 

18 (1982), nr 2, s. 89–121; S. Swieżawski, Zagadnienia historii filozofii, Warszawa 1966; 
Z.  Kuderowicz, Filozofia dziejów, Warszawa 1983; J. Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. 
J. Fenrychowa, Kraków 1988. 

7 K. Michalski, Zagadnienia współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 34–53. 
8 Tenże, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, w: Magister Thomas Doctor Communis. 

Księga Pamiątkowa Międzynarodowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, Gniezno 1935, 
s. 1–29. 

9 Tenże, Dokąd idziemy, dz. cyt., s. 34–53. 
10 J. Telus, Konstantego Michalskiego idea człowieka twórcy, „Nasza Przeszłość” 56 (1981), 

s. 93–102; tenże, L’uomo creatore delia storia secondo K. Michalski, „Analecta Cracoviensia” 
12 (1980), s. 57–79. 

11 J. Zabłocki, Filozofia dziejów Konstantego Michalskiego, „Tygodnik Powszechny” 1952, 
nr 19, s. 3–4. 
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Ich realizacja nabiera sensu w  perspektywie jawiącego się przed czło-
wiekiem celu. W  myśl filozofii tomistycznej – w  której ramach ostatecznie 
umieszcza Michalski swą koncepcję – celem ostatecznym dziejów ludzkich jest 
upodobnienie się człowieka do Boga Stwórcy. Bóg immanentny i  transcen-
dentny zarazem staje przed człowiekiem, jego zadaniem zaś jest nieustanne 
poszukiwanie Go i zbliżanie się do Niego. Ów cel ostateczny ma być osiągany 
na drodze realizacji istotowych. 

2. Motory rozwoju procesu historycznego

Pośród wielu koncepcji filozofii dziejów na szczególną uwagę zasługuje uję-
cie tej problematyki zbudowane na antropologii filozoficznej12. Dzieje wyjaś-
nia się w nim za pomocą praw działania ludzkiego, a natura człowieka – pod-
miotu dziejów – ujęta metafizycznie ukazuje się jako zespół relacji wiążących 
go z  nadprzyrodzonym źródłem procesu dziejowego13. Michalski stwierdza: 
„nie pomylimy się bardzo, twierdząc, że przynajmniej tyle istnieje odpowiedzi 
na pytanie, czym jest rzeczywistość historyczna, ile jest sposobów rozwiązy-
wania zagadnienia rzeczywistości w  ogólnej gnozeologii”14. Umiejscowienie 
człowieka w czasie i konkretnych warunkach kulturowo-społecznych pozwa-
la dostrzec realistyczny rys dziejów15, dzięki czemu Michalski może postawić 
problem ich sensu. Ujęcie zaś filozofii dziejów jako dyscypliny metafizycznej 
w powiązaniu z filozoficzną koncepcją człowieka implikuje zadanie wykrycia 
przyczyn rozwoju rzeczywistości historycznej. Człowiek wiązany relacjami 
społecznymi staje się, wraz ze swymi uwarunkowaniami naturalnymi i otwar-
tością na nadprzyrodzone działanie, podmiotem i twórcą dziejów ludzkich. 

2.1. Społeczeństwo

W  poszukiwaniu głównego źródła dziejów – z  perspektywy tomistycz-
nej – Michalski zatrzymuje się najpierw przy spirytualizmie Othmara Span-

12 Por. S. Kamiński, Główne koncepcje filozofii dziejów, dz. cyt., s. 89–127; S. Swieżawski, Zagad-
nienie historii filozofii, dz. cyt., s. 458–472; J. Maritain, Pisma filozoficzne, dz. cyt., s. 367–405. 

13 W myśl filozofii chrześcijańskiej, dzieje winny być rozważane także w aspekcie teologicz-
nym. Jawią się wtedy jako ogólny proces zbawiania człowieka; por. S. Kamiński, Główne 
koncepcje filozofii dziejów, dz. cyt., s. 115. 

14 K. Michalski, Dokąd idziemy, dz. cyt., s. 64. 
15 Sam Michalski opowiada się za realistycznym ujęciem rzeczywistości historycznej właści-

wym personalizmowi Williama Sterna. Umieszcza on dzieje w świecie realnym i niezależ-
nym od podmiotu poznającego; por. K. Michalski, Dokąd idziemy, dz. cyt., s. 46; por. także 
A. Usowicz, K. Kłósak, Analecta Historica Congregationis Provinciae Polonorum, Kraków 
1949, s. 196. 
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na16, uważając jego dokonania za „najwybitniejszą próbę filozofii dziejów 
ostatnich lat”17. Istota poglądów Spanna streszcza się w twierdzeniu, że proces 
dziejowy wypływa z ducha człowieka jako podstawowego źródła. 

2.1.1. Kategorie żywej całości i napięć społecznych

Michalski wskazuje trzy podstawowe kategorie, za pomocą których Spann 
omawia proces dziejowy. Pierwszą z nich jest kategoria żywej całości18. Wywo-
dzi się w swej istocie z poglądów Spanna na społeczeństwo. Cechą charakte-
rystyczną jego struktury jest według niego przenikanie się wpływów poszcze-
gólnych części na całość, a całość jako taka powstaje, czerpiąc ze zdarzeń za-
chodzących w owych częściach. W ten sposób części, wymieniając się między 
sobą, rozwijają się w  swój pełny kształt, nabierając jednocześnie wyraźnego 
rysu uniwersalizmu19. Przemiany następujące w  poszczególnych częściach 
społeczeństwa oddziałują nie tylko na nie same, ale i  na całość. Ten proces 
wymiany w strukturze społecznej przenosi Spann do analizy dziejów. 

Dalej Michalski konkretyzuje drugi charakterystyczny element rozważań 
filozoficznych wiedeńskiego myśliciela. Jest nim idea napięć powstających 
w strukturze społeczeństw. Mogą one przyjmować różne formy, a ich podsta-
wą są relacje przeciwstawne pomiędzy całościami20 lub między całością a czę-
ścią, czy nawet między poszczególnymi częściami tworzącymi społeczeństwo. 
Istotną cechą wszystkich zaistniałych napięć jest zdecydowana dążność do no-
16 Szczególne zainteresowanie Michalskiego poglądami wiedeńskiego profesora Othmara 

Spanna ujawnia się w kontekście analizy trzech systemów, na podstawie których polski ba-
dacz szuka odpowiedzi na pytanie o główne źródło dziejów. Chodzi o marksizm, polityczny 
rasizm i właśnie spirytualizm Spanna. Analiza tych trzech doktryn ostatecznie skłania Mi-
chalskiego do zwrócenia się w stronę tego ostatniego. Skonfrontowanie go z myślą św. To-
masza będzie dla filozofa podstawą rozważań na temat źródła dziejów; por. K. Michalski, 
Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 1–29. 

17 Tamże, s. 15; por. także J. Zabłocki, Filozofia dziejów Konstantego Michalskiego, dz. cyt., 
s. 3–4. 

18 Michalski, analizując koncepcję Spanna, zwraca uwagę na trzy jego zasadnicze prace. 
W Kategorienlehre (Jena 1924) Spann występuje przeciwko ujmowaniu bytu w sposób ato-
mistyczny. W naukach społecznych wyraźnie widać, stwierdza, że kto traktuje życie ludzkie 
atomistycznie, ten je zniekształca. W Der Schöpfungsgang des Geistes (Jena 1928) ukazuje 
zagadnienie twórczości człowieka. Jej źródło tkwi w  nagromadzonych przez niego intu-
icjach, rozwija się ona od góry do dołu. To, co doskonalsze, rozwija się w tym, co mniej 
doskonałe. W Die Gesellschaftphilosophie (Jena 1932), odwołując się do dwóch poprzed-
nich dzieł, Spann udowadnia, że dzieje wypływają zawsze z ducha ludzkiego, a ten opiera 
się ostatecznie na Bogu jako Stwórcy wszystkiego; por. K. Michalski, Nieznanemu Bogu, 
Warszawa 1936, s. 142. 

19 Por. tenże, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 12–13. 
20 Michalski jako przykład takich oddziaływań wskazuje m.in. napięcia powstające między 

państwem a Kościołem czy między dwoma państwami; por. tamże, s. 14. 
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wych rozwiązań oraz konkretnych przedsięwzięć, zmierzających do przebudo-
wy całego społeczeństwa lub przynajmniej jego części. W tej kategorii pojawia 
się już element twórczości, stanowiący źródło nowych działań. Ale – zauważa 
Konstanty Michalski – nigdy nie pojawia się tylko jedno napięcie, lecz zawsze 
pewna ich liczba, co znowu nadaje przemianom charakter uniwersalny21. Jed-
nocześnie w okresach mocnych napięć, które prowadzą do przełomowych mo-
mentów historycznych, pojawiają się ludzie o prawdziwej mocy ducha i  sile 
przemiany, uważani za źródła nowych procesów dziejowych22. 

Wreszcie trzecią cechą filozofii dziejów Othmara Spanna jest fakt, że 
umieszcza on swoje rozważania na ten temat w ramach metafizyki i  jedynie 
w niej widzi ostateczne ich wyjaśnienie23. Umożliwia to, zdaniem Michalskie-
go, wprowadzenie zagadnień dotyczących bezpośrednio problematyki głów-
nych źródeł dziejów. Z perspektywy myśli tomistycznej polski filozof skieruje 
swe poszukiwania ku trzem kategoriom: rasie, materii i ludzkiemu duchowi24. 
W rezultacie wróci do myśli Spanna, by stwierdzić za nim, że zarówno mate-
ria, jak i rasa są ważnymi siłami procesu dziejowego, ale to w duchu ludzkim 
znajduje on ostatecznie swe źródło. Wszystko inne odgrywa rolę drugorzędną. 

2.1.2. Rasa

Dzieje tworzą się z krwi i  rasy każdego narodu25. Powstała na podstawie 
tego stwierdzenia idea politycznego rasizmu przyjmuje różne formy w zależ-
ności od jej antropologicznych ujęć. Nadto sama krew zaczyna być symbolem 
pewnego mitu popychającego dany naród do często destrukcyjnych działań. 
Prace Michalskiego poświęcone problematyce narodowego socjalizmu, związa-
ne z historyczną sytuacją Niemiec okresu Trzeciej Rzeszy, pozwalają mu okre-
ślić charakterystyczne cechy politycznego rasizmu i  wskazać jego znaczenie 
w dziejach26. Konfrontacja uzyskanych wniosków z myślą tomistyczną na temat 

21 Por. tamże. 
22 Por. K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, dz. cyt., s. 37. 
23 Por. tenże, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 14. 
24 Por. tamże, s. 3. 
25 Por. tamże, s. 5. 
26 W powojennych pracach Michalski wskazuje na fakt pojawienia się mitów zawierających 

w podstawowych założeniach polecenie walki z chrześcijaństwem. Wśród nich wymienia 
mit narodowo-socjalistyczny, z ideą krwi, rasy i narodu jako najwyższych wartości, repre-
zentowany przez niemieckich autorów (Krieck, Rosenberg). Niemiecki mit – stwierdza – 
tocząc walkę z chrześcijaństwem, pragnie zniszczyć wszystkie stawiające mu opór narody. 
Na tym gruncie oraz w oparciu o jego własne doświadczenia z okresu wojny wyrastają prze-
myślenia Michalskiego negujące przejawy każdej idei niszczącej naród, człowieka i  jego 
kulturę; por. K. Michalski, Tu es Petrus…, „Polonia Sacra” 3 (1950), nr 1–4, s. 262; tenże, 
Dwa zmartwychwstania, tamże, s. 249; tenże, Za niepodległość ducha, tamże, s. 346. 
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roli rasy i krwi w dziejach prowadzi do określenia, do jakiego stopnia te dwa 
czynniki stanowią źródła przemian historycznych. Otóż rasizm polityczny, wy-
chodząc z teraźniejszości, która wymaga natychmiastowych zmian, zwraca się 
wyraźnie w przeszłość. To wymaga sięgnięcia do samych korzeni, do tego, co 
najbliższe narodowi, czyli rasy27, a ta w dziejach bywała zazwyczaj czynnikiem 
twórczym, gdyż decydowała bezpośrednio o  losie danego narodu28, determi-
nując światopogląd i działania jego członków. Rasa decyduje o dyspozycjach 
jednostek i stawia naród wobec konkretnych zadań na przyszłość. Zadania ta-
kie mogą być wykonywane przez jednostki ukształtowane według określonej 
hierarchii wartości, wypływającej właśnie z życia narodu, które jest związane 
z naturalistycznym, ale i dynamicznym ujęciem rzeczywistości. 

Taka koncepcja z jednej strony zwraca uwagę na fakt, że prawa rasy wy-
twarzają i konstruują światopogląd, religię, wychowanie, z drugiej zaś zauważa 
się dążność do przezwyciężenia naturalizmu i  wyniesienia człowieka ponad 
prawo rasy. Otóż mówi się o wpływie siły transcendentnej na wartości ukryte 
w odziedziczonych dyspozycjach. Chodzi tu więc o afirmację Boga, by w ten 
sposób wprowadzić do procesu dziejowego siły, których nie ma w  prawach 
krwi i rasy. Konstanty Michalski pisze: 

Z  Boga idą wszystkie siły, i  te, które przynoszą życie, i  te, które przynoszą 
śmierć. Z Boga idą jednym słowem nasze losy. Naszym losem jest to, co jest 
ciemne, nieodgadnięte, to, co jest naszą ziemią i krwią, to, co w nas wchodzi 
i nami włada poza sferą naszego zrozumienia. Naszym losem jest to, co wy-
wołuje taką, a nie inną naszą reakcję na zdarzenia, reakcję twórczą, zwycięską, 
nazwaną naszymi dziejami29. 

Jednak świadomość wpływu Boga na ludzką twórczość w dziejach nie za-
wsze jest obecna w  ludzkiej myśli. Rasizm polityczny wyprowadza wszelkie 
szlachetne działanie człowieka z  jego krwi. Michalski, by podważyć tego ro-
dzaju stwierdzenia, odwołuje się do rozważań św. Tomasza. Pojawia się w nich 
często zagadnienie twórczości i szlachectwa związanego z krwią oraz kwestia 
stopnia zależności zdolności człowieka od jego somatycznej budowy30. Akwi-

27 Por. tenże, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 5. 
28 Jako przykład takiego oddziaływania Michalski podaje historię rasy nordyckiej narodu 

niemieckiego, szczególnie z okresu Trzeciej Rzeszy i II wojny światowej; por. tamże, s. 6. 
O znaczeniu teorii ras w filozofii początku XX wieku pisze J. Hessen, Die Geisterstromungen 
der Gegenwart, Freiburg i. B. 1937, s. 86–102. 

29 Por. K. Michalski, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 9. 
30 Zagadnienia te rozważa Michalski w oparciu o analizę dzieł św. Tomasza i Arystotelesa. 

Wymienia m.in. Arystotelesa De anima, I, II, c, 94 oraz Sumę teologiczną, I, q. 85, a. 7; por. 
tamże, s. 21. 
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nata wprawdzie przyjmuje, że doskonałość człowieka zależy od jego wrażli-
wości somatycznej, która to jakość uzależniona jest z kolei od dobrej lub złej 
krwi, jednak zasadnicze jego myśli skłaniają Michalskiego do stwierdzenia, że 

szlachectwo człowieka wyprowadza się z jego ducha, bowiem tam wyraża się 
obraz Boży, a ciało pozostaje w stosunku środka do celu, materii do formy, tak 
iż przez swoją konstytucję albo jego szlachectwo uwydatnia, albo je przyciem-
nia. Elita w dziejach powstaje przez ducha, aczkolwiek dziedziczna dobra krew 
odgrywa także doniosłą rolę31. 

Stąd idea rasizmu może stać się zaczątkiem siły twórczej w dziejach, jeśli 
dostrzega jedynie pewne walory naturalne składające się na dziedzictwo czło-
wieka jako obrazu i podobieństwa Bożego oraz wyraża jego otwartość na dzia-
łanie nadprzyrodzonej łaski Bożej. Jeśli natomiast rasę rozumie się jako antyte-
zę do rasy innej, którą chce się zmienić lub zniszczyć jako mniej wartościową, 
pojawia się działanie destrukcyjne. Podstaw do ostrej krytyki ekspansywnego 
charakteru rasy dostarczyły Michalskiemu jego osobiste przeżycia oraz do-
świadczenia całego narodu polskiego podczas tragicznego okresu II wojny 
światowej. Ukazały one niszczycielski aspekt narodowego socjalizmu opartego 
na rasistowskim wartościowaniu ludzi. Podcinanie korzeni kulturowych na-
rodu musiało nieuchronnie doprowadzić do jego śmierci. Wojna prowadzona 
przez Niemcy hitlerowskie – stwierdza Michalski – kształtowała i narzucała 
nowy typ kultury, przeciwny wszystkim dotychczasowym, uderzając szczegól-
nie w podstawy chrześcijańskiego rozumienia człowieka32. 

3. Jednostka

Zasadniczym podmiotem wszelkich relacji społecznych, oddziaływań 
i przemian jest ostatecznie człowiek jako jednostka. W nim tkwią podstawowe 
siły warunkujące wszelkie działania społeczeństw. Społeczeństwo traktowa-
ne jako rzeczywistość powstająca w  wyniku współdziałania poszczególnych 
jednostek może podejmować i realizować określone cele, a istotnym źródłem 
działań grup społecznych są wartości zawarte w  danej jednostce. Podobnie 
podstawowe idee rasizmu zależą od rozumienia narodu jako całości. Jednak 
w rasizmie szczególne znaczenie ma pogląd na naturę człowieka, która staje 
się – zdaniem Michalskiego – podstawą wszelkich typów kultury33. 

31 Tamże, s. 22. 
32 Por. K. Michalski, Na Zaduszki, „Polonia Sacra” 3 (1950), nr 1–4, s. 331–332. 
33 Por. tamże, s. 332. 
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Ukazanie roli człowieka jako jednostki wydaje się tu zasadnicze. Rozu-
mienie zaś jego istoty sprowadza się do uchwycenia podstawowych elemen-
tów składających się na źródło działań ludzkich. Michalski za św. Tomaszem 
i Othmarem Spannem zwraca uwagę na człowieka jako twórcę dziejów, z jego 
uwarunkowaniami i bogactwem ducha. 

3.1. Człowiek jako twórca dziejów

Z  kategorią żywej całości i  napięć powstających wewnątrz niej, przed-
stawioną przez Othmara Spanna, łączy się uznanie w  dziejach pierwiastka 
twórczego pojawiającego się jako konkretne działania jednostek. Twórczość 
zaś jednostki warunkowana jest bezpośrednio wolną wolą człowieka, a jej wy-
jaśnienia dostarcza analiza związku zachodzącego między twórczym czynem 
ludzkim a działaniem Stwórcy świata. 

„Twórczy czyn – pisze Konstanty Michalski – rodzi się z pomysłu, który ze 
swej strony wskazuje poza i ponad siebie w sferę transcendentną, gdzie spo-
tyka się ze Stwórcą. Twórczość ludzka wyjaśnia się przez nieustający twórczy 
czyn Boga w dziele konserwacji świata”34. Wartość poglądów Spanna – obok 
zaakcentowania spirytualizmu – polega zdaniem Michalskiego na ich użytecz-
ności naukowej35, którą sprowadza do wskazania zgodności między filozofią 
dziejów a faktami opracowanymi przez historyków i socjologów. W świetle ka-
tegorii żywej całości, organicznej przemiany i powstających napięć dzieje rów-
nież przedstawiają się jako zorganizowana całość. Filozofia dziejów poprzez 
kategorie napięć i ich źródeł wchodzi w związek z badaniami nauk historycz-
nych. Spirytualizm zaś i rozważania natury dziejów w ramach metafizyki spro-
wadzają poglądy Spanna na płaszczyznę myśli tomistycznej36, chociaż w jego 
poglądach obecne są, zdaniem Michalskiego, elementy wyraźnie odbiegają-
ce od ujęć Akwinaty. Chodzi tu przede wszystkim o  wykluczenie celowości 
z dziejów37 oraz jednostronność w szukaniu przyczyn rozwoju historycznego. 
Spann uznaje bowiem ducha za główny motor dziejów i nie zajmuje się już 
34 K. Michalski, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 14–15; tenże, Między 

heroizmem a bestialstwem, dz. cyt., s. 166. Problematyce twórczości człowieka wiele miejsca 
poświęca w swych pracach J. Telus; zob. np. L’uomo creatore della storia secondo Konstanty 
Michalski, dz. cyt., s. 57–79. 

35 Por. K. Michalski, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 14. 
36 Michalski stwierdza, że „Spann wskazuje na Boga jako na Ducha i Stwórcę, który nieustan-

nie działa w dziejach przez akt konserwacji. Wszedł w tym wypadku O. Spann na drogę 
tomistyczną, aczkolwiek tu i ówdzie na niej się potyka”; tamże, s. 28. 

37 „Trzeba zauważyć, że O. Spann osłabia swoją koncepcję przez wykluczenie zasadnicze ce-
lowości w rozumieniu dziejów”; tamże, s. 13. Por. także J. Zabłocki, Filozofia dziejów Kon-
stantego Michalskiego, dz. cyt., s. 3–4. 
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innymi podrzędnymi czynnikami, które również nie są w tym względzie bez 
znaczenia. Konstanty Michalski zaś – za św. Tomaszem – skłonny jest uznać 
nawet wpływ przyrody na życie ludzkie i rozwój dziejów38. 

Próba wskazania motorów zmian w historii prowadzi do stwierdzenia, że 
zasadniczy wpływ na bieg dziejów wywiera postępowanie ludzi, którzy tym sa-
mym stają się bezpośrednimi ich twórcami. Analiza działania człowieka w hi-
storii pozwala odkryć podstawowe pojęcia charakteryzujące owo działanie. 

Michalski za św. Tomaszem dostrzega możliwość zrozumienia człowieka 
na podstawie analizy ludzkich dziejów, w których obok „głosu zmysłów” od-
zywa się także intelekt człowieka39, jego twórcze myślenie. Myśl, najlepiej do-
strzeganą i wyrażoną w słowach, da się także odnaleźć w ludzkich czynach40, 
które nie tylko tkwią w  procesie dziejowym, ale go tworzą. Stąd człowieka 
można rozumieć już nie tylko instrumentalnie, ale jako jedną z przyczyn dzie-
jów, a przez to ich twórcę. W tym względzie Konstanty Michalski – z  tomi-
stycznego stanowiska – zwróci uwagę na pytanie, jak dalece źródła dziejów 
określane są przez sferę materialną oraz ducha człowieka. 

3.2. Uwarunkowania materialne procesu dziejowego

Odpowiedzi na pytanie o  źródła dziejów umiejscowione w  sferze mate-
rialnej trzeba szukać, za św. Tomaszem, kierując spojrzenie w stronę kosmosu 
– przyrody, „fatum”41, dóbr ekonomicznych. Przyroda – twierdzi Michalski – 
wpływa bezpośrednio na życie wegetatywne i zmysłowe człowieka, a pośred-
nio na jego życie duchowe42. I chociaż motorem procesu dziejowego jest rozum 
i wola człowieka, nie należy pomijać wpływu całego kosmosu na jego działa-
nie. Na poparcie tej tezy Michalski odwołuje się do stwierdzeń św. Tomasza, że 
„masy ludzkie idą często za wzruszeniem, za tym, co dyktuje kosmos, a tylko 
nieliczna grupa kieruje się rozumem, myślą. Szerokie masy wprowadzają za-
tem w dzieje uczuciową siłę motoryczną, a kierownicze idee daje elita”43. Czło-
wiek wprowadza w dzieje swe myśli i to stanowi jego zadanie w historii. 

38 Por. K. Michalski, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 17. 
39 Por. tamże, s. 18. 
40 Michalski odwołuje się w tym miejscu do św. Tomasza: „Sicut autem ratio et voluntas homi-

nis manifestantur verbo in agendis, ita etiam manifestantur facto”; S. Th. I, II, q. 97, a. 3. 
41 Fatum (los) Michalski rozumie za św. Tomaszem jako układ przyczyn naturalnych powią-

zanych z  myślą Bożą: „Fatum est ordinatio secundarum causarum ad effectus divinitus 
provisos”; S. Th. I., q. l, 16, a. 4. 

42 Por. K. Michalski, Tomizm wobec współczesnej filozofii dziejów, dz. cyt., s. 17. 
43 Tamże, s. 17. 
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Problem „fatum” – w rozumieniu św. Tomasza – przywołuje kwestię wza-
jemnego powiązania działania ludzkiego i  Stwórcy. Zdaniem Michalskiego, 
zdarzenia dziejowe warunkowane są przez układ przyczyn naturalnych, do 
których należą siły przyrody oraz wolna działalność człowieka. „Po szlakach 
dziejowych – pisze – prowadzi Bóg narody i państwa przez środki naturalne, 
przez przyrodę, przez ludzką konstytucję i  ludzką mądrość, jednym słowem 
przez tak zwane causae secundae”44. Tak rozumiane fatum ma zatem dwie 
płaszczyzny. Jedną stanowi układ sił naturalnych, a drugą to, co nazywa się 
myślą Bożą, urzeczywistniającą się przez zespoły przyczyn stworzonych45. 
W konsekwencji fatum zmienia się w umyśle człowieka w pełną myśl twórczą 
i staje się zasadniczym motorem przemian dziejowych. Zatem taka struktura 
człowieka, przypisująca mu działanie twórcze, osadza się na trzech podstawo-
wych elementach46. Należą do niej: jedność psychofizyczna człowieka, wiążąca 
intelekt i wolę z poczynaniami zmysłowymi w ich pełnym dynamicznym uję-
ciu, dynamizm „obrazu Bożego” oraz nadprzyrodzona rzeczywistość łaski. Ta 
ostatnia kategoria wprowadza myśl Michalskiego na teren teologii dziejów47. 
W tych trzech aspektach dokonuje się rozwój człowieka. 

Wreszcie Michalski staje przed zadaniem wyjaśnienia ewentualnego wpły-
wu dóbr ekonomicznych na bieg zdarzeń ludzkich. Za św. Tomaszem podaje 
dwa pragnienia człowieka, które wydają się zawsze obecne w jego życiu48: prag-
nienie wartości religijnych oraz dóbr materialnych. „Troska o chleb – stwier-
dza – stanowi zawsze jeden z  naczelnych motorów w  dziejach ludzkich”49. 
Kierunek działań człowieka zabiegającego o dobra materialne w dużej mierze 
zależy od niego samego. Często bowiem pragnienie tych dóbr zaczyna wpły-
wać destrukcyjnie na rozwój jednostek czy społeczeństw. I dopóki ten niszczy-
cielski trend nie zostanie zatrzymany przez działanie moralnie dobre, oparte 
na idei, że wszelkie dobra są dla człowieka, nigdy na odwrót, dopóty będzie 
wprowadzał w dzieje nieład i dysharmonię. Konstanty Michalski akcentuje tu 
wzajemne przenikanie się sił tkwiących w człowieku50. Moc płynąca z dążeń 

44 Tamże, s. 19. 
45 Por. tamże. 
46 Por. J. Telus, Konstantego Michalskiego idea człowieka twórcy, dz. cyt., s. 96. 
47 „W człowieku Bóg jest stwórczo podwójnie, w kierunku naturalnym (stwarza istotę czło-

wieka), w kierunku nadprzyrodzonym (stwarza łaskę w człowieku)”; K. Michalski, Stwór-
czy Duch, „Polonia Sacra” 3 (1950), nr 1–4, s. 276. 

48 Michalski powołuje się na S. Th. I, II, q. 2, a. 1, ad 3; por. tenże, Tomizm wobec współczesnej 
filozofii dziejów, dz. cyt., s. 19. 

49 Tenże, Dzień światła i ognia, „Polonia Sacra” 3 (1950), nr 1–4, s. 254. 
50 „Miałem ze sobą Summę teologiczną. Zrozumiałem, że najpierw trzeba wyodrębnić trzy 

motory w działaniu ludzkim: zmysłowego popędu, rozumu i impulsu Bożego”; tenże, Hero-
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zmysłowych i mająca za przedmiot dobra materialne winna być przez rozum 
regulowana i wyprowadzana ku działaniu na obecny w świecie impuls Boży. 
Takie wzajemne przenikanie się i współdziałanie sił w człowieku wydaje się 
mieć charakter konieczny. Oderwanie dążeń zmysłowych od rozumu grozi bo-
wiem pojawieniem się wewnętrznej anarchii i braku koordynacji. Natomiast 
jeśli wszystkie ludzkie działania są przezeń regulowane, to przed człowiekiem 
otwiera się droga prowadząca w kierunku Stwórczego Ducha i następuje wy-
zwolenie, rozbudzenie naturalnych i nadprzyrodzonych sił ludzkich51. 

3.3. Duch ludzki głównym sprawcą dziejów

Uznanie człowieka za twórcę dziejów i  analiza uwarunkowań material-
nych procesu dziejowego prowadzą Michalskiego do rozważań na temat ducha 
ludzkiego. Pojawia się zatem trzecie zagadnienie związane z pytaniem o motor 
dziejów. Jawi się ono na tle przedstawianych wcześniej i akceptowanych przez 
Michalskiego poglądów Othmara Spanna. Za nim uznaje on ducha ludzkie-
go za główną, choć nie jedyną, siłę napędową twórczych przemian w historii. 
A skoro bezpośrednimi twórcami dziejów są ludzie o wielkiej sile ducha i rów-
nocześnie otwarci na działanie Boga w  nich, to należy jeszcze określić, czy 
właściwymi twórcami dziejów są wybitne jednostki czy też całe społeczeństwa. 
Michalski powołuje się tutaj na społeczno-filozoficzne rozważania Spanna 
i św. Tomasza, którzy twierdzili, że świadomość przemian pojawia się zarówno 
w całych narodach, jak też u wybitnych jednostek. Jednak takie tłumaczenie 
nie wystarczało polskiemu badaczowi, jako zbyt ogólne i niejasne. Stąd sam 
formułuje myśl na ten temat następująco: 

Twierdzi się raz, że dzieje tworzą genialne lub wybitne jednostki, drugi raz, że 
je tworzą wielkie masy ludowe, całe grupy społeczne. Zapewne to drugie jest 
trafne, z tym jednak, że wśród grupy każda jednostka tworzy je na swój sposób, 
odgrywając tę lub inną rolę w życiu zbiorowym52. 

W innym zaś miejscu zauważa, że „filozofia dziejów chętnie nawiązuje do 
przełomowych lat, w których rodzą się nowe epoki w rozwoju ludzkości. W ta-
kich czasach zjawiają się ludzie wielcy, którzy umieją natchnąć miliony swoim 
duchem i wyprowadzić na szlak nowego życia”53. Wreszcie stwierdza, że ludzki 

izm z Wieczernika, „Polonia Sacra” 3 (1950), nr 1–4, s. 309. 
51 Por. tamże. 
52 K. Michalski, Dokąd idziemy, dz. cyt., s. 15. 
53 Tenże, Między heroizmem a bestialstwem, dz. cyt., s. 15. 
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duch kształtuje się, oscylując między dwiema siłami obecnymi w świecie, mi-
łością i nienawiścią54. 

Należy jeszcze wspomnieć o pewnych trudnościach i niejasnościach zwią-
zanych z rozważaniami Konstantego Michalskiego na temat głównego źródła 
dziejów55. Otóż próba poszukiwania odpowiedzi na to zagadnienie w ramach 
różnych koncepcji filozoficznych winna zmierzać, w myśl otwartości i uniwer-
salistycznych cech filozofii tomistycznej, ku budowaniu pewnej ogólnej synte-
zy, w której dałoby się uwzględnić to, co poszczególne systemy mają w sobie 
twórczego. Michalski opowiadał się zdecydowanie za ujęciami arystotelesow-
sko-tomistycznymi. Mówi się w nich o przyczynie materialnej, formalnej, ce-
lowej i sprawczej. Czy jednak polski filozof miał na celu ustalenie w swych roz-
ważaniach związków pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i chciał znaleźć 
dla nich właściwe miejsce w  świetle przyczynowości rozumianej tomistycz-
nie – trudno jednoznacznie stwierdzić. Zapewne śmierć nie pozwoliła mu roz-
wiać wszystkich rodzących się niejasności. 

Zakończenie

Rozważania związane z  poszukiwaniem źródeł i  motorów przemian hi-
storycznych oraz rozwoju ludzkiego życia prowadziły Konstantego Michal-
skiego do realistycznego rozumienia rzeczywistości, w której filozofię dziejów 
traktuje się jako refleksję nad szeroko pojętym działaniem ludzkim. Takie jej 
ujęcie można zatem umieścić w ramach filozofii człowieka, a nawet wskazać 
jej kontekst kulturowy i społeczny. Punktem wyjścia staje się człowiek, a ściśle 
mówiąc, dane o działaniach ludzkich. Działania te należy pojmować nie tyl-
ko jako teoretyczne rozważania (funkcjonowanie intelektu), ale także wszelkie 
wytwarzanie. W ten sposób stwierdza się, że to właśnie człowiek jest podmio-
tem dziejów, a jego działania podlegają filozoficznej refleksji właściwej antro-
pologii filozoficznej. Odpowiedzi Konstantego Michalskiego, formułowane 
na podstawie działań człowieka, z jednoczesnym uwzględnieniem obecności 
Boga w jego życiu, określają podstawowe zadania człowieka. Dążenie do Boga, 
upodobnienie się do Niego nabiera charakteru koniecznościowego. Obraz roz-
woju człowieka, zaakcentowanie twórczości jako podstawowej jego cechy dy-
namizuje jego poczynania w procesie szeroko pojętej kultury. 
54 W książce Między heroizmem a bestialstwem, pisanej w czasie wojny i po jej zakończeniu, 

nazywa miłość i nienawiść motorami pracującymi w ludzkich dziejach. Książkę poświęca 
właśnie tym zagadnieniom; por. tamże, s. 27. 

55 O  niejasnościach związanych z  tym problemem mówi przede wszystkim J. Zabłocki, 
Filozofia dziejów Konstantego Michalskiego, dz. cyt., s. 3–4. 
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Skoro przedmiotem tej refleksji jest działalność, to zapewne są nim i dzieje 
ludzkie. We wzajemnym powiązaniu i ewentualnej roli człowieka w przebie-
gu procesu dziejowego bierze się pod uwagę, w odróżnieniu od procesu przy-
rodniczego, wolną wolę ludzką. Ona to pozwala zrozumieć wpływ człowieka 
na rozwój w dziejach oraz aktualizację samego człowieka z całym bogactwem 
jego ducha. Pełna zaś aktualizacja wymaga ostatecznie celu, który w perspek-
tywie metafizycznej jawi się jako konieczny. 

Koncepcja filozofii dziejów Konstantego Michalskiego, zbudowana na 
myśli tomistycznej, nie jest całościowa. Fragmentaryczne wypowiedzi na ten 
temat zawarte w różnych jego pracach pozwalają jedynie na zarysowanie my-
śli przewodnich problematyki, które mogą posłużyć we współczesnych reflek-
sjach nad procesami dziejowymi. 

Summary 
Motors of history. The philosophy of history of Konstanty Michalski

Fr Konstanty Michalski is considered one of the greatest creators of contemporary Catholic culture in 
Poland. The issue of philosophy of history undertaken by Michalski is captured in connection with philosophi-
cal anthropology and metaphysical understanding of reality. Among the many conceptions of the philosophy 
of history, the recognition of this problem based on philosophical anthropology deserves special attention. 
History then explains itself with the help of the laws of human action, and the human nature metaphysically 
appears as a set of relations that bind man to the supernatural source of the historical process. Understanding 
the philosophy of history as a metaphysical discipline in connection with the philosophical concept of man 
carries the task of discovering the causes of the development of historical reality. A man bound by social 
relations becomes, along with his natural conditions and openness to supernatural activity, the subject and 
creator of human history. Man can be treated not only instrumentally, but as one of the causes of history, and 
thus as their creator. In this regard, Michalski will clearly draw attention to the question of how far the sources 
of history lie in the material sphere of a human being and how much they are in his spirit. 

Marek Urban CSsR – absolwent studiów teologicznych i filozoficznych. Na Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie uzyskał stopień doktora, a na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie stopień doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Przedmiot jego zainteresowań stanowi filozofia 
nowożytna i współczesna, zwłaszcza filozofia idealizmu niemieckiego i jej spotkania z myślą chrześcijańską 
Hansa Ursa von Balthasara. 
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Partendo da una certa diagnosi sulla condizione antropologica, legata alle 
altre dimensioni dell’esistenza umana, risulta innegabile affermare una crisi 
profonda vissuta e affrontata dall’uomo d’oggi. Senza specificare i singoli feno-
meni familiari, psicologici, sociologici, economici, educativi, etici, politici e così 
via1, piuttosto si vuole “tornare alle origini”, alla domanda fondamentale, diffi-
cilmente assente nella menta di ogni uomo: “chi sono?”, “chi è l’uomo?”. Proba-
bilmente attuale crisi avrà avuto uno dei suoi più gravi motivi nel fuggire da tale 
questione o cercare e trovare le risposte, ma non adeguate, né sufficienti. Per 
tale ragione si desidera di occuparsi di questo argomento che sta a fondamento 
di tutti gli altri argomenti. In questo saggi cercheremo di riportare il contributo 
di Edith Stein, santa Teresa Benedetta della Croce, canonizzata da san Giovanni 
Paolo II nel 1998 e un anno dopo proclama co-patrona dell’Europa2.
1 Di questo si è trattato ampliamente in alcune opere precedenti: Il Logos della fede. Tra ra-

gione, Rivelazione e linguaggio, Roma 2014; Francescanesimo e contemporaneità: ripensare 
l’evangelizzazione francescana di fronte alle sfide della cultura attuale (edd.), Roma 2014; 
L’evangelizzazione nel recente magistero dei papi. Tra le sfide, il mandato e la carità, Ter-
ni 2015; Cristianesimo e religioni. Verso un inclusivismo cristologico-trinitario, Roma 2016; 
Umanesimi laici e cristianesimo umanistico. La missione profetica, apologetica e dialogica 
della teologia, Roma 2017.

2 Per una lettura biografica e sintetica si rimanda a F. Salvarani, Edith Stein. La grande figlia 
di Israele, della Chiesa, del Carmelo, Roma 2009. Il titolo di questo libro riporta le parole, 
pronunciate il primo ottobre del 1999. Quel giorno Giovanni Paolo II sintetizzava la lumi-
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1. Edith Stein – ricercatrice della verita

In tutti i suoi scritti Edith Stein (1891–1942), filosofa e pedagogista tede-
sca, non prescinde mai dalla riflessione su ogni aspetto dell’essere umano, dalla 
dimensione interiore fino ad estendersi alla dimensione comunitaria. Sin da 
giovane ragazza era affascinata del mistero dell’essere umano3.

In questa sintetica esposizione divisa in due parte si cerca di comporre in 
una visione unitaria ed organica gli elementi principali che denotano la con-
cezione antropologica di questa donna ebrea agnostica che ha compiuto nella 
sua vita un intensissimo percorso di ricerca esistenziale: percorso che, dopo la 
sua conversione al cristianesimo, si è riflettuto con grande evidenza nei suoi 
testi che si arricchivano sempre più di citazioni bibliche e riflessioni mutuate 
dai grandi pensatori cristiani. Ovviamente con questo tema per la complessi-
tà del linguaggio e del procedere teoretico di questa donna che rende questo 
lavoro molto limitato nel fornire un quadro del suo pensiero estremamente 
articolato sull’essere umano. Studi futuri che compiono una lettura più appro-
fondita della vasta opera di Edith Stein potranno cogliere con più precisione le 
sfumature della sua visione che difficilmente possono essere evidenziate da un 
lavoro esiguo come questo, che ha solo l’obiettivo di mostrare una panoramica 
di insieme sulla sintesi filosofico-teologica che Edith Stein ha compiuto nella 
sistematizzazione di un’antropologia teologica.

Nella prima parte di questa ricerca si presenta in genere un’esposizione del 
metodo fenomenologico così come Stein ha concepito dal padre della fenome-
nologia, nonché dal suo maestro, Edmund Husserl4. Fare ciò permette, vista 
la fedeltà all’impostazione fenomenologica che l’allieva conservò fino alla sua 
ultima grande opera (Essere finito e Essere eterno) in cui il modo di procedere 
è certamente ancora quello della “scuola fenomenologica”, anche se gli orizzonti 
di pensiero della Stein si erano notevolmente ampliati grazie alle verità della 
fede che aiutavano ad approfondire il mistero rappresentato dall’essere umano.

nosa figura di Edith Stein, mentre la annoverava tra le patrone d’Europa, accanto a Brigida 
e a Caterina da Siena. Della santa martire carmelitana Il libro racconta la vicenda biografica 
mettendo in evidenza l’intensa relazione tra produzione filosofica ed esperienza di vita. 
Emerge il profilo di una donna forte, moderna e coraggiosa, ma, nello stesso tempo, ric-
chissima di umanità. Restano così impresse nella memoria le pagine che ci restituiscono gli 
snodi del suo percorso: la puntigliosità degli anni dell’infanzia, la dedizione dell’esperienza 
come crocerossina, il tormento alla ricerca della verità, gli anni votati alla filosofia, la gioia 
purissima della conversione e dell’entrata al Carmelo, il dramma della prigionia e il sacrifi-
cio ad Auschwitz.

3 Cfr. J. Bouflet, Edith Stein. Filosofa crocifissa, Milano 20115, p. 57–58.
4 Ibid., p. 57–80.

`
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Nella seconda parte, a dimostrazione del ruolo primario che la persona 
umana nel suo aspetto relazionale ha assunto fin dagli esordi della riflessione 
della Stein, ci si soffermerà sul testo della sua dissertazione dottorale (Il pro-
blema dell’empatia), in cui emerge il suo tentativo di intraprendere la propria 
“innovativa” strada di trattare l’argomento. La centralità del tema dell’alterità 
nell’indagine antropologica di Edith Stein, permette di collocare a pieno ti-
tolo il suo pensiero tra quelle “filosofie dell’alterità” che pongono l’attenzione 
sull’essenza dell’altro che viene “intuita”, ma anche indagata con metodo fe-
nomenologico nelle sue dimensioni di corpo, psiche, anima e spirito. Viene 
anche posta la domanda sulla possibilità di parlare entro il suo studio antro-
pologico, di una metafisica cristiana. Come conclusione e frutto dell’indagine 
si cercherà diarmonizzare il suo metodo fenomenologico con le nuove acqui-
sizioni che la studiosa ha recepito dalla lettura degli autori cristiani e con la 
personale riflessone sui dati della Rivelazione. Anzitutto verrà esposta la pre-
sentazione più generica della visione antropologica della Stein che cerca di fare 
luce sulla grande domanda metafisica che ha attraversato tutta la storia della 
filosofia: “chi è l’uomo?”. Fedele alla concezione fenomenologica secondo cui 
per cogliere l’essenza di ogni cosa bisogna cogliere il suo telos, l’indagine filo-
sofica di Edith Stein si è concentrata ampiamente (soprattutto in Essere finito 
e Essere eterno) su quello che è il fondamento dell’essere della persona umana, 
che costituisce al tempo stesso il suo senso e il suo approdo ultimo. Ella arrivò 
a considerare come “un’evidenza ontologica il fatto che l’essere umano, come 
tutte le cose finite, rimanda a Dio e sarebbe incomprensibile senza questa rela-
zione con l’essere divino”5. 

In Edith Stein l’aspetto della persona enunciato dal primo, va di pari passo 
con l’importanza data dal secondo alla relazione non come qualcosa di acci-
dentale (come avviene nella filosofia tomista) ma di trascendentale, essenziale 
nell’uomo: l’apertura a ciò che è altro da sé favorisce la conoscenza del proprio 
io e di conseguenza la corretta attribuzione del valore della propria unicità 
come lo propone beato Giovanni Duns Scoto6. Non di meno a Sant’Agostino si 
deve la profondità con cui Edith Stein ha compiuto la propria analisi sul nucleo 
più intimo della persona. 

5 E. Stein, La struttura della persona umana, Roma 2000, p. 215.
6 J.A. Merino, Storia della Filosofia Francescana, Bergamo 1993, p. 102. 
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2. Edith Stein e la scuola husserliana in contesto antropologico

La fenomenologia è una scuola filosofica che si formò intorno a Edmund 
Husserl nei primi anni del Novecento. Come si può dedurre dal nome che 
questa corrente di pensiero ha assunto, essa è una riflessione (logos) su ciò che 
si mostra (fenomeno) per coglierne il senso; quest’ultimo è allo stesso tempo 
punto di partenza, direzione, finalità intrinseca ad ogni cosa e punto di arri-
vo della ricerca. Solo l’innegabilità del fenomeno, in ciò che esso manifesta 
con evidenza, consente di evitare quelle costruzioni artificiose operate da altri 
sistemi filosofici che si erano, al contrario, allontanati da quella esigenza di 
apoditticità che consente “un’auto-comprensione ultima dell’uomo in quanto 
essere responsabile del suo essere umano”7. La questione fondamentale che la 
ragione può e deve indagare “non può assumere altra forma se non quella (…) 
di un’auto-comprensione nella forma della filosofia” per riconoscere in tutto 
la presenza di un “telos apodittico” poiché la teleologia domina ogni azione 
e ogni progetto umano.

La fenomenologia si configura fin dagli esordi come critica al positivismo, 
responsabile di aver operato una riduzione dell’idea di scienza in virtù di una 
presunta oggettività e universalità che ha invece precluso la possibilità di inol-
trarsi “in dimensioni che possono essere dischiuse soltanto dalla riflessione sul 
mondo-della-vita e sull’uomo che ne è il soggetto”8. 

Il fondatore della fenomenologia non si limitò alla valutazione delle scien-
ze riguardo alla propria scientificità in senso stretto; le scienze positive infatti 
sono inattaccabili dal punto di vista di un certo “rigore” che a ragione può es-
sere considerato scientifico. Ciò che invece deve essere sottoposto a una critica 
seria è quello che le “scienze in generale hanno significato e possono significa-
re per l’esistenza umana”9. Dunque il problema che Husserl si pone va ben al 
di là di speculazioni teoretiche; i risvolti delle sue riflessione sono fortemente 
esistenziali quando, guardando al modo di procedere delle scienze positive 
(che, nonostante tutti i successi ottenuti, hanno ben poco da dire ad un esse-
re-uomo che sembra aver rinunciato ad una propria profonda auto-compren-
sione, a favore di uno studio di oggetti fuori di sé, di “fatti”), afferma con toni 
drammatici:

le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto. (…) Nella miseria della 
nostra vita – si sente dire – questa scienza (…) esclude di principio proprio quei 

7 E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano 2010, 
p. 289.

8 Ibid., p. 82.
9 Ibid., p. 35.
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problemi che sono i più scottanti per l’uomo; (…) i problemi del senso o del 
non-senso dell’esistenza umana nel suo complesso. Questi problemi, nella loro 
generalità e nella loro necessità, non esigono forse, per tutti gli uomini, anche 
considerazioni generali e una soluzione razionalmente fondata?10.

Queste dichiarazioni fanno ben comprendere quella che può essere defi-
nita una vera e propria “vocazione antropologica” all’interno della scuola fe-
nomenologica già a partire del suo fondatore che fa dell’analisi del soggetto la 
questione privilegiata delle sue indagini che lo condurranno all’individuazione 
delle strutture che appartengono a tutti gli uomini: queste diventano manifeste 
negli atti della percezione, della volontà, del giudizio e di ogni attività propria-
mente umana11. 

La radicalità del pensiero husserliano investe l’organizzazione del sapere 
in toto, per cui “avvicinarsi alla fenomenologia significa innanzitutto assumere 
a tema l’idea di una scienza universale e di una filosofia rigorosa”12. Non ce-
dendo ai facili entusiasmi delle scoperte delle scienze positive, Husserl reagisce 
al possibile impoverimento del sapere dovuto alla diffusione di un positivismo 
che riduce l’idea di scienza secondo criteri di “obiettività”, recuperando l’idea 
di filosofia come “scienza della totalità dell’essere” di cui “le scienze al plurale 
(…) non sono che rami dipendenti di un’unica filosofia”13. 

Nel tentativo di riequilibrare in ambito gnoseologico il rapporto tra ogget-
to e soggetto per evitare le derive positiviste, una grandissima attenzione è sta-
ta rivolta da Husserl al metodo perché è proprio attraverso di esso che il suo 
formulatore intendeva uscire da quella “crisi” che affliggeva ciascuna scienza 
di cui erano diventati ormai dubbi “la sua peculiare scientificità, il modo in cui 
si è proposta i suoi compiti e perciò in cui ha elaborato la propria metodica”14. 

In seno alla fenomenologia si era sviluppato un forte interesse antropolo-
gico e in particolare Scheler e Edith Stein, partendo dai risultati delle ricerche 
di Husserl, danno vita ad una antropologia fenomenologica. Per la Stein il la-
voro delle ricerche filosofiche tende alla comprensione del mondo che implica 
necessariamente in primis la comprensione dell’essere umano. Ciò motiva l’in-
dagine sulla sua struttura su cui la filosofa concentrò le sue fatiche fin dal tema 
scelto per la dissertazione di Laurea. In essa mostrò l’importanza dell’ana lisi 
dei vissuti compiuta sempre con una grande adesione al concreto: attitudine 

10 Ibid., p. 35.
11 Cfr. A.M. Pezzella, L’antropologia filosofica di Edith Stein. Indagine fenomenologica della per-

sona umana, Roma 2003, p. 13–16.
12 C. Sini, Introduzione alla fenomenologia, Milano 2012, p. 11.
13 E. Husserl, La crisi delle scienze europee…, op. cit., p. 38.
14 Ibid., p. 33.
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a cui Edith Stein rimase sempre fedele e che la mise al riparo da sterili spe-
culazioni che poco avessero a che fare con la vita dell’uomo. A contatto con 
l’ambiente accademico la motivazione era più di ordine epistemologico, per 
cui ci tiene a precisare: “Non abbiamo chiarito il compito della fenomenologia 
in modo puramente teoretico, piuttosto nelle nostre argomentazioni abbiamo 
fornito tutta una serie di analisi fenomenologiche effettuate in modo conc-
reto”15. Successivamente l’indagine antropologica diventa quasi funzionale 
a quel “mondo-della-vita” a cui la filosofa (ora insegnante in un istituto fem-
minile) appartiene: ella è consapevole che una filosofia dell’educazione non 
è pensabile senza un’adeguata preliminare riflessione sistematica sull’essere 
umano. La ricerca della correlazione tra interiorità ed esteriorità sarà ricerca 
permanente che si dispiegherà nelle sue opere che, partendo dagli interessi 
antropologici già presenti in Il problema dell’empatia16, affronteranno il tema 
della soggettività aperta all’intersoggettività (Psicologia e scienze dello spirito) 
e la lettura delle forme associative umane (Una ricerca sullo Stato).

Mentre negli scritti di Husserl manca una sintesi generale del suo pen-
siero, l’andamento della ricerca di Edith Stein è più didattico e ciò permette 
una maggiore comprensione dei suoi testi rispetto a quelli del suo maestro che 
erano spesso il risultato di complicate annotazioni personali. Ciò nonostante 
bisogna partire dall’elaborazione del metodo fenomenologico così come è stata 
compiuta da Husserl per potersi addentrare nelle analisi operate da Edith Stein 
in quanto l’allieva si mostra sempre molto fedele al rigore dell’impostazione 
metodologica del suo maestro. 

Il senso delle cose che l’essere umano può cogliere è, in altri termini, l’“es-
senza”, ciò che Husserl fa corrispondere anche alla parola greca eidos17. Quan-
do si fa esperienza di qualcosa si compie non soltanto un’intuizione empirica 
dell’oggetto individuale, ma anche l’intuizione della sua essenza: “una intui-
zione empirica o di qualcosa di individuale può essere trasformata in un ve-
dere eidetico (ideazione). (…) Ciò che viene visto è quindi la corrispondente 
essenza pura o eidos”18. La metodologia fenomenologica è dunque intuitiva: 
il “vedere eidetico” altro non è che quella “intuizione eidetica” in cui un’essenza 
pura si dà sospendendo l’atteggiamento naturale che presuppone dogmatica-
mente l’esis tenza dei fenomeni. Di questi ultimi possiamo accertare, in quanto 

15 E. Stein, Introduzione alla filosofia, Roma 2001, p. 150.
16 E. Stein, Il problema dell’empatia, a cura di E. Costantini ed E. Schulze Costantini, Roma 

20165.
17 Cfr. E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, vol. I, 

Biblioteca Einaudi 2002.
18 Ibid., p. 16.



75Maksym Adam Kopiec OFM

“ridotti”, solo la loro dimensione presente nella coscienza; soltanto dopo aver 
operato la riduzione, le esperienze della coscienza individuale possono così 
assurgere al rango di pure essenze universali e necessarie.

La seconda tappa del metodo fenomenologico si focalizza su quel soggetto 
ricercatore di senso che è l’essere umano. Approfondendo l’esame della cono-
scenza umana, Husserl pone subito la sua attenzione sulla percezione, vista 
come porta di accesso che permette di entrare nel soggetto ed è quindi una 
via attraverso la quale si può capire la struttura dell’uomo. Infatti le sensazioni 
di cui un soggetto fa esperienza vengono registrate come dei vissuti propri 
grazie alla capacità di “rendersi conto” di esse, ossia di aver coscienza degli 
atti che realizza; quindi tali atti percettivi vengono classificati come “vissuti di 
coscienza” che vengono considerati “in tutta la pienezza della concretezza con 
cui si presentano nel loro contesto concreto – il flusso dei vissuti”19. La coscien-
za è la dimensione che permette di registrare gli atti vissuti dall’uomo, quindi 
tutto passa attraverso di essa. Caratteristica particolare dell’essere umano, che 
lo differenzia dagli animali, è proprio il suo “rendersi conto” che implica un 
atto di riflessione che porta la conoscenza ad un livello superiore di coscienza 
rispetto alla semplice percezione. Come sempre, compiere una “ricerca pura-
mente eidetica” comporta che “i fatti singoli, la fatticità del mondo naturale in 
generale scompaiono dal nostro sguardo teoretico”20. Ed è così che attraverso 
lo “sguardo riflessivo” su un “vissuto del flusso” si riesce a cogliere di esso “una 
essenza propria, da afferrare intuitivamente, un »contenuto« che può essere se-
paratamente considerato nella sua peculiarità”21.

Seguendo questa direzione di ricerca Husserl ha svolto delle dettagliate 
analisi della corporeità e ha concluso, partendo dai vissuti legati alle sensazioni 
corporee, che sono queste ultime a rendere cosciente l’uomo della sua dimen-
sione corporale. L’uomo realizza atti corporei, psichici (quali, ad esempio le re-
azioni a degli impulsi), ma soprattutto, in quanto essere umano ha la capacità 
di compiere atti spirituali: tali sono le valutazioni e le decisioni che rendono 
conto di quella dimensione propriamente umana che è lo spirito.

La “coscienza pura o trascendentale” è quel “residuo fenomenologico”22 
che resiste a qualsiasi epochè e può essere colta nella sua purezza con l’ulteriore 
riduzione trascendentale che mette tra parentesi la tesi dell’esistenza del mon-
do naturale, compreso l’uomo della sua dimensione psicofisica. La coscienza 
risulta, in ultima analisi, la realtà che possiede quell’evidenza a cui Husserl mi-
19 Ibid., p. 80.
20 Ibid., p. 79.
21 Ibid., p. 80. 
22 Ibid., p. 74.
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rava nei suoi studi: “la coscienza in se stessa ha un suo essere proprio che non 
viene toccato nella sua propria assoluta essenza dalla fenomenologica messa 
fuori circuito”23. 

A questo punto Husserl ritiene di dover chiarire la terminologia utilizzata 
per risolvere problemi di ordine gnoseologico specificando le differenze esi-
stenti tra le tappe del metodo fenomenologico: “l’epochè trascendentale”, quale 
operazione che consente di raggiungere la coscienza pura,

dal punto di vista metodologico (…) si scompone nei diversi momenti della 
“messa fuori circuito”, della “messa tra parentesi”, e così il nostro metodo assu-
merà il carattere di una riduzione graduale. Ecco perché noi in più occasioni 
parleremo di riduzioni fenomenologiche (benché, in considerazione della loro 
unità complessiva, si possa parlare della riduzione fenomenologica) e quindi, 
dal punto di vista gnoseologico, di riduzioni trascendentali24.

Tuttavia il problema oggettivo che si impone è in che senso siano possibili 
vedere, percepire, ragionare e agire umano senza nessun fattore determinante 
sia interiore che esteriore. Di conseguenza è possibile parlare della “coscienza” 
completamente pura per “tornare alle cose”? 

3. La via proposta da Edith Stein

3.1. Lo sguardo critico di Stein sul metodo husserliano

Fin dalla sua dissertazione di laurea elaborata sotto la guida di Husserl, 
Edith Stein applica brillantemente il metodo elaborato dal suo maestro all’ana-
lisi del rapporto intersoggettivo.

In particolare Edith Stein si sofferma su quella tappa dell’indagine feno-
menologica che consiste nella radicale messa tra parentesi (riduzione) di tutte 
quelle pre-acquisizioni derivanti dalla conoscenza scientifica e dall’esperienza. 
Sospendere il giudizio sull’esistenza del mondo, compreso il mondo psicofisi-
co costituito da colui che indaga, pone la difficoltà di come sia possibile con-
servare allo stesso tempo il carattere della percezione: quel soggetto empirico 
che, ai fini metodologici tesi a considerare l’essenza dei fenomeni, deve essere 
messo tra parentesi, coincide con il soggetto dell’esperienza vissuta. Edith Stein 
supera quello che potrebbe risultare un’aporia nella possibile applicazione del 
metodo elaborato da Husserl, esemplificando con l’allucinazione: essa rimane 

23 Ibid., p. 77. 
24 Ibid., p. 7–78. 
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infatti valida in quanto percezione, nonostante non sia riempita dall’esistenza 
reale dell’oggetto percepito25. 

Il confronto critico che Edith Stein attuò tra Husserl e Tommaso d’Aquino 
in seguito alla sua conversione al cattolicesimo, le permise di prendere in con-
siderazione delle proposte filosofiche del Medioevo funzionali a quella ricerca 
della verità che aveva compiuto precedentemente solo tramite metodo feno-
menologico. L’inquietudine intellettuale della Stein la porta così a percorrere 
strade inesplorate o non sufficientemente trattate dal suo maestro. 

Edith Stein concorda con Husserl sul rapporto intercorrente tra la filoso-
fia e le altre scienze: andando ad indagare ciò che da queste ultime è ritenuto 
ovvio, essa ne costituisce il fondamento; ella è perciò fedele allo scopo della 
fenomenologia che è “la chiarificazione e con ciò l’ultima fondazione di ogni 
conoscenza”26. La filosofia così intesa non è dunque un insieme di conoscenze, 
ma prima di tutto esplicitazione di ogni cosa nel suo significato originario. Se 
è vero che per fare ciò bisogna “tornare alla cose stesse”, come recita il motto 
della fenomenologia, è anche vero che si deve essere consapevoli dell’“impos-
sibilità, da parte dell’esperienza, di raggiungere la conoscenza filosofica”27. In 
questo senso l’esperienza naturale è da una parte esclusa, in quanto fonte di 
errori dovuti all’ingenuità con cui l’essere umano si avvicina al mondo (al pun-
to che una filosofia fondata sulla semplice esperienza è contraddittoria per-
ché nell’ambito dell’esperienza non esiste una conoscenza indubitabile); d’altra 
parte è proprio dall’esperienza che si traggono i presupposti di ogni ricerca 
scientifica28.

Edith Stein comincia a far proprie, intorno al 1917, alcune obiezioni sol-
levate dai discepoli di Gottinga riguardo al presunto idealismo di Husserl che 
consisterebbe nel fatto che per lui vale solo l’essere essenziale e non viene rico-
nosciuto il legame con il momento attuale-reale29. L’idealismo di Husserl non 
va individuato secondo la Stein in una centralità assoluta dell’io, ma in una 
sorta di idealità del contenuto conoscitivo che impantana la ricerca sull’essere 
su un piano esclusivamente gnoseologico. 

Questa necessità di concretezza, di contenuto empirico, che costituisce un 
certo strappo teoretico rispetto al suo maestro (pur nell’applicazione rigorosa 

25 Cfr. A. Ales Bello, Fenomenologia dell’essere umano. Lineamenti di una filosofia al femminile, 
Roma 1992, p. 63. 

26 E. Stein, Il problema dell’empatia, op. cit., p. 67.
27 E. Stein, Introduzione alla filosofia, op. cit., p. 45. 
28 Ibid., p. 44. 
29 Cfr. A. Ales Bello, L’universo nella coscienza. Introduzione alla fenomenologia di Edmund 

Husserl, Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, Pisa 2007, p. 121. 
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del metodo fenomenologico) è particolarmente evidente nel testo del 1936 La 
struttura della persona umana: in questa sede la Stein intendeva delineare in 
maniera molto concreta la costituzione dell’uomo, in quanto tale analisi dove-
va servire da presupposto antropologico che indirizzasse la pratica educativa. 
Nelle sue considerazioni si avverte tutta la difficoltà di giungere alla purezza 
che dovrebbe contraddistinguere l’io. Husserl giungeva all’“io puro” “mediante 
una serie di neutralizzazioni che consentono il raggiungimento di quel residuo 
ultimo non ulteriormente neutralizzabile”30. Esso si configura perciò come il 
centro di funzioni che non possiede carattere o capacità; è il centro da cui si ir-
radia ogni vissuto, il soggetto dell’esperienza vissuta privo di qualità; esso è ciò 
che permette di affermare l’appartenenza dei vari vissuti ad un unico soggetto.

Con il proseguire della sua ricerca intellettuale e esistenziale, Edith Stein si 
volge così più concretamente a quell’io che è fonte di questioni significative per 
la vita dell’uomo, che si interroga sull’origine e il senso della propria esistenza 
terrena e anche oltre la morte: questioni che esulano dall’ambito di studio del 
suo maestro. Edith Stein manifesta così un interesse che va al di là di un’analisi 
puramente teoretica dell’io. Pur non rinnegando l’importanza di una struttura 
come l’“io puro” di Husserl, 

ciò che le sta più a cuore è la comprensione di quell’io reale che patisce, gio-
isce, sceglie. Non è più tanto necessario, allora, riflettere sui vissuti puri, quanto 
sull’esperienza e sulla vita più concreta. È come se ad un certo punto ella ri-
ducesse le distanze, ad onore del vero, mai troppo grandi, tra vita e riflessione 
filosofica31. 

Per compiere questa audacia intellettuale Edith Stein ha l’ardire di valicare 
i limiti che un’applicazione ortodossa del metodo fenomenologico imponeva 
mettendo tra parentesi questioni cruciali per la vita dell’uomo e “contamina la 
purezza teoretica con l’esistente, non li separa più, non c’è più epochè che tenga 
di fronte a problemi che toccano l’essere umano in prima persona”32. 

Uno di questi problemi, che nessun pensatore può esimersi dal trattare, 
è l’origine dell’io. Nonostante per Edith Stein come per Husserl l’io si identifica 
con l’intero fluire dei vissuti – e in questo consiste la sua vita – il secondo non 
affronta il problema dell’origine dell’io, in quanto riteneva che la fenomeno-
logia dovesse aderire totalmente alle cose stesse così come esse si danno, fug-
gendo (grazie all’applicazione dell’epochè) da astratte costruzioni metafisiche. 
Evidente si fa qui il distacco che si compie inevitabilmente quando la Stein si 

30 A.M. Pezzella, L’antropologia filosofica di Edith Stein, op. cit., p. 15. 
31 Ibid., p. 65. 
32 Ibid., p. 67. 
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rivolge a quella metafisica cristiana che è in grado di tracciare “un’immagine 
globale del mondo reale”33. Secondo Edith Stein la questione dell’esistenza di 
Dio interpella fortemente l’essere umano che, guardando in se stesso, scopre 
il fondamento del suo essere e della costituzione del mondo. Affermava inve-
ce in maniera lapidaria il suo maestro esprimendo ad un tempo il manifesto 
programmatico della fenomenologia e il suo porsi rispetto al problema di Dio:

l’indagine sistematica di tutte le teleologie che si possono trovare nel mondo 
empirico, (…), non si esaurisce nelle spiegazioni che (…) può fornire la scienza 
della natura per mezzo di circostanze fattualmente date e secondo le leggi natu-
rali. (…) Dopo avere accennato a diversi gruppi di simili fondamenti razionali 
che parlano a favore dell’esistenza di un essere “divino” esterno al mondo, qui 
ci interessa solo notare che questo essere divino sarebbe trascendente non solo 
rispetto al mondo, ma manifestamente anche rispetto alla coscienza “assoluta”. 
Sarebbe dunque un “assoluto” in un senso totalmente diverso dall’assoluto della 
coscienza. (…) A questo “assoluto” e “trascendente” noi estendiamo natural-
mente la riduzione fenomenologica. Esso deve rimanere fuori circuito rispetto 
al nostro campo di ricerca, nella misura in cui questo deve essere il campo della 
coscienza pura34.

3.2. Lo studio dell’atto empatico:  

l’apertura costituzionale dell’uomo all’altro

Edith Stein mostrò fin dalle sue riflessioni giovanili grande interesse per 
l’indagine sull’essere umano con particolare attenzione alla vita dello spirito, 
come dimostra la sua scelta del tema dell’empatia per la Dissertazione con la 
quale conseguì il Dottorato35. 

Pur facendosi coinvolgere dalle questioni sollevate da Scheler nel testo Fe-
nomenologia e teoria dei sentimenti di simpatia, il punto di riferimento per 
la trattazione del problema era comunque Husserl (che aveva già affrontato 
il tema dell’empatia), di cui rielabora il pensiero arrivando a delineare l’empa-
tia come uno strumento di conoscenza della diversità36. Già Husserl parlava 
dell’empatia come “una particolare forma dell’esperienza empirica. In essa l’io 
empatizzante esperisce la vita psichica, più precisamente la coscienza dell’altro 

33 E. Stein, La struttura della persona umana, op. cit., p. 63.
34 E. Husserl, Idee…, vol. I, op. cit., p. 145. 
35 Infatti il tema generale della sua tesi dottorale, approvata da Husserl, riguardava il concetto 

Einfühlung, cioè l’empatia. Era un neologismo che Husserl ha preso dal filosofo di Monaco 
Theodor Lipps: J. Bouflet, Edith Stein. Filosofa crocifissa, op. cit., 81.

36 Cfr. A. Prisco, Allo sbocciare del nuovo. L’idea di persona in Edith Stein, Todi 2008, p. 36.



80 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

io”37. Questo accesso alla vita di coscienza dell’altro Husserl lo connota come 
una sorta di essere “presso” l’altro senza essere l’altro, rientrando così tra que-
gli atti qualificabili come “presentificazioni”. Costituisce comunque a tutti gli 
effetti un superamento del solipsismo, anche se l’altro rimane una monade, in 
quanto empatizzare significa esperire il mondo da un altro punto di vista, ma 
le esperienze rimangono comunque separate. Ed proprio all’intento di mettere 
in luce le strutture presenti nell’esperienza dell’altro, sondando anche il tipo di 
accesso che l’empatia come esperienza di una coscienza rende possibile, che 
sono volte le analisi fenomenologiche di Husserl38. Lo studio dell’empatia può 
infatti essere condotto con metodo fenomenologico in quanto essa “è, in ogni 
caso, un’esperienza che possiamo ridurre fenomenologicamente, come ogni al-
tra esperienza”39. 

Scegliere di trattare il problema dell’empatia ha comportato per la Stein 
il rivedere il privilegio che Husserl aveva assegnato agli atti che danno accesso 
alla conoscenza dell’oggetto, prima di tutti la percezione. In particolare sulla 
percezione interna la filosofa rileva una certa affinità con l’empatia: “come nei 
propri vissuti percepiti si manifesta il proprio individuo, così nei vissuti empa-
tizzati si manifesta l’individuo estraneo”40. Nel caso dell’empatia quindi il nostro 
io lo si trova in una relazione di alterità che è assente nella percezione interna. 
Per questo esse non sono sovrapponibili ed è quindi necessario differenziarle 
anche terminologicamente. La caratteristica dei vissuti empatizzati, che induce 
la Stein a rifiutare il titolo comune di “percezione interna” per indicare ciò che 
permette di afferrare sia la propria esperienza vissuta sia quella dell’altro, è la 
non-originarietà che li contraddistingue. (O meglio: l’atto di empatia è  non 
originario per ciò che è inerente al suo contenuto; empatizzare il dolore di un 
altro non è avere esperienza diretta di quel dolore che appartiene alla sfera di 
esperienza dell’altro. Allo stesso tempo l’atto di empatia può dirsi originario 
per quanto riguarda il soggetto che lo compie in quanto attribuibile al proprio 
io). In luogo dell’espressione “percezione interna”, se si vuole evidenziare una 
caratteristica comune, la Stein preferisce parlare di “»intuizione interna«; con 
questa denominazione si includerebbe anche la datità non-originaria dei pro-
pri vissuti”41. Aver trovato il vero discrimine tra percezione interna ed empatia 
significa per la Stein compiere un passo decisivo: “Rendere autonomo dalla 

37 E. Husserl, I problemi fondamentali della fenomenologia. Lezioni sul concetto naturale di 
mondo, Macerata 2012, p. 74. 

38 Cfr. V. Costa, Husserl, Carocci 2009, p. 123–124. 
39 E. Husserl, I problemi fondamentali della fenomenologia, op. cit., p. 75.
40 E. Stein, Il problema dell’empatia, op. cit., p. 113.
41 Ibid., p. 114.
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percezione l’atto di empatia, vuol dire staccarsi definitivamente dalla tradizio-
ne di pensiero relativa alla simpatia e alla compassione”42. La riflessione sulla 
compassione deve portare infatti in primo luogo a far luce sul “come” il dolore 
dell’altro mi è dato affinché io possa prenderlo in considerazione. La Stein de-
linea i tratti di un atto specifico che soltanto nella sua fase iniziale, in cui l’io si 
sposta e va verso l’altro, ha molte somiglianze con l’esperienza dell’io in prima 
persona:

Nell’istante in cui il vissuto emerge improvvisamente dinanzi a me, io l’ho di-
nanzi come Oggetto (ad esempio, l’espressione di dolore che riesco a “leggere 
nel volto” di un altro); mentre però mi rivolgo alle tendenze in esso implicite 
e cerco di portare a datità più chiara lo stato d’animo in cui l’altro si trova, quel 
vissuto non è più Oggetto nel vero senso della parola, dal momento che mi ha 
attratto dentro di sé, per cui adesso io non sono più rivolto a quel vissuto ma, 
immedesimandomi in esso, sono rivolto al suo Oggetto, lo stato d’animo altrui, 
e sono presso il suo Soggetto, al suo posto. Soltanto dopo la chiarificazione cui 
si è pervenuti mediante l’attuazione giunta a compimento, il vissuto stesso tor-
na di nuovo dinanzi a me come Oggetto43.

L’io compie in questo caso un’attività di “presentificazione del vissuto del 
tutto peculiare, che possiede però delle analogie con quella che si attua nel 
ricordo di una propria esperienza passata. Nella sua non-originarietà il vissuto 
dell’altro esiste e si manifesta nel mio vissuto al punto che la Stein afferma che 
“In tal modo noi perveniamo per mezzo dell’empatia ad una specie di atti espe-
rienziali sui generis”44. L’empatia va distinta da quella che può essere una pura 
immedesima zione che può portare a vivere con gli stessi sentimenti il vissuto 
altrui. C’è infatti una differenza, come appare chiaro con l’esempio di un ricor-
do, tra una gioia vis suta come originaria da un soggetto, e quella di un altro 
soggetto che vive quella gioia che è provata da un altro e quindi priva di origi-
narietà45. L’empatia non va confusa neanche con la compassione o la simpatia 
in quanto, essendo la chiave di accesso alla struttura della persona umana, ne 
costituisce la condizione di possibilità.

Attenendosi strettamente al metodo fenomenologico, Edith Stein delinea 
così le caratteristiche dell’empatia che si configura come un “sentire” l’altro 
del tutto peculiare. La filosofa effettua la sua ricerca secondo il rivoluzionario 
metodo di conoscenza proprio della fenomenologia, azzerando il debito che 
il termine “empatia” aveva accumulato nel suo significato nei confronti della 

42 L. Boella, Grammatica del sentire. Compassione simpatia empatia, Milano 2012, p. 145.
43 E. Stein, Il problema dell’empatia, op. cit., p. 78.
44 Ibid., p. 79.
45 Cfr. ibid.
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psicologia. In questo caso la ricerca è infatti finalizzata a “chiarire l’essenza 
dell’atto che sta alla base di tutte le forme attraverso le quali ci accostiamo ad 
un altro. Tale atto viene chiamato empatia”46.

Studiare l’empatia nella sua propria essenza implica preliminarmente di 
non tener conto della sua sistemazione in una delle caselle dell’ambito della 
psicologia. Per capire quanto l’analisi fenomenologica fosse lontana dalla col-
locazione che l’empatia aveva nello stesso periodo nella psicologia, basti pen-
sare ai “test per la misurazione dell’empatia” che venivano effettuati da John 
Watson, il principale esponente del Comportamentismo (un orientamento 
della psicologia moderna che, nell’intento di dare alla psicologia uno statuto 
simile a quello delle scienze esatte, circoscrive il campo della ricerca al com-
portamento, rifiutando ogni forma di introspezione), secondo il quale “anche 
il tratto »empatia« è definito operazionalmente per mezzo di determinati com-
portamenti sociali e misurata attraverso scale che ne specificano la quantità in 
ogni individuo”47.

Circa il rapporto intercorrente tra indagine psicologica e quella fenomeno-
logica la Stein afferma che la posizione da cui parte quest’ultima è la seguente: 

esiste il fenomeno dell’ “esperienza vissuta estranea” e, correlativamente, l’ap-
prensione dell’esperienza vissuta estranea. (…) Il primo compito a cui dobbia-
mo assolvere in questo campo come in tutti gli altri è dunque di cogliere il 
fenomeno nella sua pura essenza, liberato da tutti gli elementi casuali relativi 
al manifestarsi48.

L’interesse conoscitivo che Edith Stein nutre prescindendo dalle attribu-
zioni che storicamente erano legate al termine, viene illustrato attraverso un 
esempio che spiega con grande efficacia qual è esattamente l’oggetto di ricerca:

Un amico viene da me e mi dice di aver perduto un fratello ed io mi rendo 
conto del suo dolore. Che cos’è questo rendersi conto? Su che cosa invece esso si 
basi, donde so di questo dolore, di ciò non vorrei qui trattare. Forse giungo a sa-
perlo attraverso la percezione del suo volto pallido e sofferente, della sua voce 
sommessa o quasi afona, forse ancora attraverso le parole con cui egli si espri-
me: su tali argomenti si possono ovviamente avviare delle indagini, tuttavia di 
essi non mi interessa qui parlare. Quel che invece vorrei sapere è cosa sia di per 
sé tale rendersi conto e non attraverso quali vie sia possibile giungere ad esso49.

46 L. Boella, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Milano 2011, p. 6. 
47 M. Armezzani, G.F. Bosio, Intenzionalità ed empatia. Fenomenologia, psicologia, neuro-

scienze, Roma 2008, p. 71.
48 E. Stein, Il problema dell’empatia, op. cit., p. 94.
49 Ibid., p. 71.
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Con riferimento al metodo fenomenologico che esclude il dogmatismo ti-
pico delle scienze positive, per giungere a questo “cosa sia di per sé tale render-
si conto”, da nessuna scienza, si possono trarre dei presupposti: questo vale an-
che per la psicologia genetica per il problema dell’empatia, i cui risultati sono 
al contrario dipendenti da quelli della fenomenologia. L’indagine causale ge-
netico-psicologica (intendendo con essa una psicologia che indaga sulla cause) 
presuppone infatti già l’esistenza e l’essenza di ciò che indaga. Per questo mo-
tivo “la psicologia è completamente legata ai risultati della fenomenologia”50.

La ricerca mirava dunque a qualcosa che “in ogni essere umano, fonda 
l’unità di sensibilità, emozioni, conoscenza, volontà, slancio verso l’assoluto”51. 
Attraverso questo procedimento che punta all’essenza del fenomeno, l’empatia 
si mostra nella sua ricchezza all’interno della vita propria di ogni soggetto, 
fuggendo dalle riduzioni che la confinano alla definizione di stato affettivo 
o operazione dell’intelletto. L’empatia permette di percepire innanzitutto l’esi-
stenza dell’altro, ma anche di entrare in comunicazione: tutte quelle operazioni 
fondamentali per la relazione intersoggettiva che costituiscono l’orizzonte ge-
nerale dell’esperienza umana. Da qui si capisce la necessità di conoscere l’em-
patia: “essa costituisce il fondamento originario del nostro esistere insieme agli 
altri”52.

Finora si è cercato di prospettare e contestualizzare il pensiero di Edith 
Stein e il suo sviluppo in campo antropologico; il pensiero caratterizzato da 
Edmund Husserl evidenziando poi il tentativo di intraprendere una via au-
tonoma dalla nostra filosofa, dal momenti in cui ha iniziato di accorgersi di 
alcuni punti deboli del metodo fenomenologico. Nella parte successiva, sen-
za entrare in una elaborazione dettagliata, ci si prova ad esplicitare gli aspetti 
della sua nuova impostazione della questione dell’uomo, condizionato dalla 
sua esperienza della conversione al cristianesimo e dell’incontro con gli autori 
classici del pensiero cristiano.

50 Ibid., p. 95. 
51 L. Boella, Sentire l’altro, op. cit., p. 7.
52 Ibid., p. 11.
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Streszczenie  
Rozważania o człowieku w myśli Edyty Stein  

i metodzie fenomenologicznej

Św. Teresa Benedykta od Krzyża, wzór życia chrześcijańskiego aż po męczeńską ofiarę złożoną na wzór 
i w jedności z Chrystusem, w dziedzinie teologii, filozofii, antropologii i wielu innych znana jest bardziej jako 
Edyta Stein. Żydowska filozof i teolog, pod wieloma względami oryginalna, kreatywna, zafascynowana była po-
szukiwaniem „prawdy” – prawdy definitywnej, fundamentalnej, wyjaśniającej absolutną rację, sens, znaczenie 
i cel wszelkiego bytu. W sposób szczególny jej badania zwrócone są ku człowiekowi i pytaniu „kim jestem?”, 
„kim jest każde inne ludzkie osobowe istnienie?”. Początkowa faza jej poszukiwań wiąże się z bliską znajo-
mością z Edmundem Husserlem, ojcem fenomenologii. Na tym wczesnym etapie jest on dla Stein mistrzem 
i przewodnikiem. Z czasem, szczególnie od momentu nawrócenia i przyjęcia chrztu, jej ogląd rzeczywistości 
ulega weryfikacji, poszerzeniu i pogłębieniu. Wyjątkowość jej myśli polega na próbie zachowania racjonalnych 
i koniecznych w jej przekonaniu elementów metody fenomenologicznej w połączeniu z filozoficzno-teologiczną 
mądrością odkrytą w chrześcijaństwie, otwartą na wymiar transcendentny. 

Summary 
Reflections on a human being according to Edith Stein  

and the phenomenology method

St Teresa Benedicta of the Cross is known as the exemplar of Christian life till the martyr’s death imitating 
the Christ’s sacrifice and in communion with Him. In the theology, philosophy, anthropology and many other 
disciplines she is well-known as Edith Stein. She was Jewish philosopher and theologian, in many aspects 
original and creative, fascinated by a quest of “the truth” – the truth definitive, fundamental, explaining the 
absolute right, the sense, the meaning and the aim of the all existence. In the special manner of her researches, 
they are directed to the human being and the question “who I am?”, “who is every other human being existen-
ce?” The initial phase of her research is related to her near acquaintance with Edmund Husserl, the father of 
phenomenology. At this early stage he is a master and guide for Stein. With time, especially from the moment 
of conversion and baptism, her view of reality is verified, enlarged and deepened. The uniqueness of her tho-
ught consists in the efforts of the preservation of rational and necessary in her conviction of elements of the 
phenomenology method in combination with the philosophical-theological wisdom discovered in Christianity, 
open on the transcendent dimension.
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Odwiecznie zadawane pytanie unde malum?, dotąd nie doczekało się za-
dowalającej odpowiedzi. Filozofowi, który próbuje jej udzielić, zawsze towa-
rzyszy poczucie porażki1. Niemniej kwestia jest na tyle doniosła, że nic nie 
zwalnia go z podejmowania kolejnych prób rozstrzygnięcia problemu.

Niniejszy tekst jest przyczynkiem do odpowiedzi na podniesione pytanie. 
Wydaje się, że dobrym początkiem naszej refleksji mogą być słowa Stanisła-
wa Lema, który dwadzieścia lat temu w króciutkim tekście wydrukowanym 
w miesięczniku „Znak” napisał: „Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, pozbiera-
ną w ciągu minionych lat siedemdziesięciu, zło istnieje tylko jako hipostaza 
bycia złym”2. Przekonanie Lema wskazuje na dwie sugestie. Otóż zło jako sa-
modzielny byt nie istnieje i w tym sensie jest jedynie abstrakcją. I druga, która 
mówi o człowieku czyniącym zło: „jedni zadają zło, ponieważ mogą i  lubią, 
natomiast drudzy, ponieważ muszą albo wydaje im się, że muszą”3. Tak więc 
powiedzieć można, że to człowiek „bywa zły”.

Namysł nad słowami Lema generuje także dwie tezy o charakterze filozo-
ficznym. Pierwsza, dotycząca bytowego nieistnienia zła, przenosi nas w pole 
metafizyki, gdzie dostrzegamy dwa kierunki refleksji nad złem: pozbawiający 

1 Por. B. Skarga, Pytać o zło, „Znak” 1993, nr 3, s. 4.
2 S. Lem, Lubią albo muszą, „Znak” 1998, nr 5, s. 17.
3 Tamże, s. 18.
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je bytu i przeciwny – zakładający jego obiektywne istnienie. Teza druga odsła-
nia zło jako następstwo ludzkiej wolności i to aksjologiczne ujęcie jako pierw-
sze zostanie poddane namysłowi.

1. Zła wolność

Dar wolności często nazywany bywa „przeklętym”, „nieszczęsnym” czy 
„tragicznym”. Te negatywne określenia wskazują na zło jako na wynik nad-
użycia ludzkiej wolności. Chodzi tu o zło, którego dramat polega na tym, że 
człowiek sam się go dopuszcza, sam je sprawia. Jak na gruncie europejskim 
zrodziło się to myślenie o złej wolności?

Odpowiadając na to pytanie, zwykle wskazuje się chrześcijańską katego-
rię liberum arbitrium, zakorzenioną w opowieści o życiu w Edenie. Odwołuje 
się ona do wprowadzenia przez Boga zakazu spożywania owoców z drzewa 
poznania jako momentu, w którym zło pojawia się w perspektywie ludzkiej. 
Losy Adamowego plemienia są jedynie konsekwencją nadużycia Bożego daru 
wolności. W ten sposób zło zostało trwale wpisane w conditio humana, a jego 
dramat rozgrywa się na styku ludzkiej wolności i Bożej wszechmocy.

Szczegółowe, teologiczno-filozoficzne wyjaśnienia tej kwestii znajdujemy 
u  św. Augustyna, który utożsamił zło z  grzechem. Stwierdza on: „Człowiek 
(…) potrafi grzeszyć i negować Boga; jeśli jednak nie chce, nie czyni tego (…). 
Początek grzechu zatem płynie z woli. A tam gdzie jest początek grzechu, tam 
też jest początek zła”4. To zatem wyłącznie znieprawiona ludzka wola czyni 
człowieka moralnie odpowiedzialnym za obecność zła w świecie. Dalej Augu-
styn wyjaśnia, że „wolna wola była doskonała w pierwszym człowieku, w nas 
zaś przed łaską nie ma wolnej woli, abyśmy nie grzeszyli, lecz tylko abyśmy nie 
chcieli grzeszyć. Łaska więc sprawia, że nie tylko chcemy słusznie postępować, 
ale także możemy”5. Okazuje się więc, że ratunku przed czynionym przez czło-
wieka złem upatrywać należy w Bogu, bo tylko Jego miłosierne obdarowanie 
łaską może wyzwolić go z grzechu.

Czy wprowadzenie przez chrześcijan kategorii łaski uczyniło człowie-
ka istotą odpowiedzialną za niemoc radzenia sobie ze złem i czy, w związku 
z tym, powinniśmy uznać, że człowiek antyku w świetle ówczesnej myśli, był 
bytem zdolnym do osiągania dobra wyłącznie własnymi siłami?

4 Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi, XX, 22, cz. 2, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1991, s. 22.
5 A. Baron, Św. Augustyn z Hippony (biografia), http://angelus.pl (dostęp: 7 kwietnia 2018). 

Por. S. Aurelii Augustini, Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Roma-
nos, w: tenże, Retractationum libri duo, CSEL, t. XXXVI, rozdz. XXII.
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Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udziela Rüdiger Safranski, który 
twierdzi, że człowiek starożytny na drodze samodoskonalenia wypracowywał 
stan wewnętrznej harmonii i w ten sposób niwelował zło6. „Ludzka ranga była 
tym wyższa, im bardziej wystarczał on sobie, im mniej pożądliwość wyobco-
wywała go z siebie; gdy więcej darował, niż pragnął, gdy mniej potrzebował, 
niż dawał”7. Rozdarty dualizmem dobrej duszy i złego ciała Platoński człowiek 
jawi się jednak duszą, która potrafi kierować ciałem. W konkluzji Safranski 
stwierdza, że człowiek antyku potrafił osiągać dobro bez pomocy transcen-
dencji8. Antyczny model godziwego życia został wyparty przez chrześcijańskie 
liberum arbitrium, które przyniosło ze sobą przekonanie, że człowiek nie jest 
w stanie sam poradzić sobie z darem wolności.

Powyższe konstatacje wydają się zbyt radykalne, bowiem wprawdzie so-
kratejsko-platoński model godziwego życia zapewniał człowiekowi możliwość 
osiągnięcia określonych dóbr wyłącznie ludzką mocą, to jednak nie gwaranto-
wał ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem. Człowieka antyku bowiem głę-
boko determinowało jeszcze myślenie religijne. Przywołać można w tym miej-
scu choćby greckie Mojry, Dike, Ananke lub rzymską Fortunę, których siłom 
podlegała cała rzeczywistość, zarówno fizyczna, boska, jak i ludzka. Dopiero 
podporządkowanie godziwego życia prawom nadrzędnym otwierało przed 
człowiekiem (lub nie) możliwość zapanowania nad złem. Nawet myśl stoicka, 
największy wykwit antycznej myśli woluntarystycznej, nie obiecywała możli-
wości osiągnięcia dobra wyłącznie ludzką mocą. Postulowane przez stoików 
prawa wszechświata, rozumność i celowość, były również prawami człowieka. 
Seneka pisał wprost, że „porządkiem rzeczy kieruje odwieczny cykl losu, któ-
rego pierwszym prawem jest stosować się do tego, co postanowione”, czyli do 
praw „boskiego rozumu kosmicznego”9.

Wydawać by się mogło, że spojrzenie na złą wolność zmieni się wraz z na-
staniem oświecenia, że epoka królestwa rozumu pozwoli człowiekowi samo-
dzielnie unicestwić zło i otworzy mu drogę ku dobru. Jednak oświeceniowa 
wolność nie miała wyłącznie charakteru subiektywistycznego. Wystarczy 
przypomnieć myśl Kartezjańską. W analizie własnej jaźni człowiek odkrywa 
idee, których sam nie jest autorem i które są od niego doskonalsze. Okazuje się 
więc, że ludzka myśl nie jest całkowicie wolna w wolności tworzenia, zaś cogito 
pozwala jedynie negować i wybierać. Dostrzegamy w myśli Kartezjańskiej afir-

6 Por. R. Safranski, Zło. Dramat wolności, tłum. I. Kania, Warszawa 2013, s. 37.
7 Tamże.
8 Por. tamże, s. 38.
9 L.A. Seneka, O zjawiskach natury, w: tenże, Pisma filozoficzne, t. 3, tłum. L. Joachimowicz, 

Warszawa 1965, II, 35.
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mację ludzkiego prawa do samodzielnego poszukiwania prawdy i dobra, lecz 
jest to prawo z ograniczeniem. Tę ideę znajdujemy w doktrynie Immanuela 
Kanta, gdzie zło jest efektem wadliwego funkcjonowania ludzkiego umysłu. Ta 
ułomność poznania jest wynikiem odrzucenia przez wolę kierownictwa rozu-
mu praktycznego – nosiciela prawa. 

Jeżeli w  celu zdeterminowania woli do czynów odpowiadających prawu po-
trzebne są inne pobudki niż samo prawo (np. żądza zaszczytów, miłość własna 
w ogóle, a nawet dobroduszny instynkt, taki jak współczucie), to zgodność czy-
nów z prawem jest czysto przypadkowa, bo te same pobudki mogłyby równie 
dobrze pobudzać do występku. Zatem maksyma, według której musi zostać 
oceniona jakość wszelkiej moralnej wartości osoby, jest sprzeczna z prawem, 
a człowiek mimo swych dobrych uczynków jest zły10.

Historia myśli europejskiej ukazuje pewną prawidłowość – otóż sam dar 
wolności jest niewystarczający w walce człowieka ze złem. Odsłania się tutaj 
potrzeba transcendencji jako wsparcie dla ludzkich wysiłków osiągania dobra.

Jak zauważa Jan Kłoczowski, istnienia zła nie można wyjaśnić „jedynie 
przez wskazanie na człowieka jako na sprawcę zła, zła, do którego dochodzi po-
przez nadużycie wolnej woli. Suma niegodziwości, o jakie potykamy się co krok 
w  naszej drodze życiowej, przekracza nawet najbardziej zdeprawowane siły 
człowieka”11. W ten sposób odsłania się perspektywa malum methaphysicum.

2. Metafizyka zła

Malum methaphysicum odnosi się do całej rzeczywistości, a nie wyłącznie 
do człowieka. W tym ujęciu wskazać można dwa główne kierunki badawcze: 
monizm i dualizm. W ujęciu monistycznym jednorodność natury może skut-
kować twierdzeniem o złu bądź dobru jako zasadzie świata. Ujęcia dualistycz-
ne natomiast wikłają nas w manichejską gnozę, gdzie arché bytu tworzą wespół 
zło i dobro. 

2.1. Od dualizmu do monizmu

Sekta Maniego upatrywała zasady bytu w dwóch czynnikach: złu (ciem-
ność) i dobru (światło). 

Dobra siła mieszka na Północy w  miejscu światłości i  jest nazywana Ojcem 
Wielkości, Królem Świetlistego Raju, Najbłogosławieńszym Ojcem lub Bo-

10 I. Kant, Religie w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 2007, s. 54–55.
11 J.A. Kłoczowski, Zło czy zły?, „Znak” 1993, nr 3, s. 38.
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giem. Ojciec Wielkości przejawia się w pięciu eonach (interpretowanych jako 
jego właściwości lub światy); są to: Rozum, Myślenia, Wgląd, Namysł, i Roz-
waga. Na Południu zaś swą siedzibę ma zła siła, zwana Królem Ciemności. 
Jego władztwo to kraina ciemności. Jest on otoczony swoimi eonami: Dymem, 
Żarem, Gorącym Wiatrem, Wodą i Mrokiem. Światy te stykają się ze sobą, lecz 
nie rozdziela ich żadna granica12. 

Ciemność i  światło są siłami o równej mocy, dlatego żadna ze stron nie 
może zwyciężyć nad drugą. Źródłem zła w myśli manichejczyków jest materia, 
zatem człowiek składający się z  duszy (część świetlista) i  ciała (część ciem-
ności) indywidualnego zbawienia mógł upatrywać jedynie w próbie ucieczki 
od świata. W ten sposób ascetyczny tryb życia, który niwelował ciemną część 
ludzką, rozwijając tę świetlistą, jawił się drogą do osiągania dobra. Ostatecz-
ne zbawienie zaś przynieść miał Wysłannik, który uwolni światłość. Jednak 
w efekcie jego działań ciemność nie zostanie zgładzona, a jedynie pozbawiona 
swej agresji spocznie w ciszy.

Dualizm ontologiczny dobra i zła utrzymywał się przez cały okres filozofii 
antycznej. Dopiero Plotyn, utożsamiając złą materię z nicością, a dobro z do-
skonałością, uczynił pierwszy krok ku prywatywnej koncepcji zła. 

Ażeby ująć zło jako „brak”, umysł ludzki musiał wznieść się ponad doświad-
czenie niestabilnego aksjologicznie bytu zmysłowego ku ideom, czystym i do-
skonałym, musiało dojść do skrajnego napięcia abstrakcji, aby uchwycić wzór 
nieskażony, skoncentrowany w pojęciu Jednego-Dobra13.

Miejsce Jednego-Dobra w prywatywnej teorii zła św. Augustyna zajął Bóg 
Stworzyciel – Zasada i Cel bytu, zaś za zło, które zdefiniowane zostało jako 
„brak dobra”, odpowiedzialnością obarczono ludzką wolną wolę. W ten sposób 
Bóg zachował status bycia jedynie dobrym, a złu zostało odebrane istnienie. 
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że ponieważ całe stworzenie pochodzi od 
Boga, to i dar wolności – źródło zła – w porządku bytu musi od niego pocho-
dzić. Czy można więc powiedzieć, że zło jest bytem?

Zdaniem Augustyna, zarówno zło, jak i grzech są jakimś rodzajem dobra. 

To, co nazywamy złem, to albo zepsucie rzeczy dobrych, które poza nimi, samo 
w sobie, w ogóle nigdzie nie może istnieć, albo udręka grzechu, która wynika 
z piękna sprawiedliwości. Otóż nawet zepsucie świadczy o dobroci natur. To 
bowiem, co stało się złe wskutek zepsucia, z pewnością jest dobre z natury. Ze-
psucie jest przecież przeciwne naturze, gdyż jej szkodzi. Nie szkodziłoby zaś, 

12 M. Dobkowski, Manicheizm, https://www.gnosis.art.pl (dostęp: 7 kwietnia 2018).
13 R. Wiśniewski, Od redaktora, w: Studia z dziejów filozofii zła, red. R. Wiśniewski, Toruń 

1999, s. 7.
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gdyby nie zmniejszało jej dobra. Zatem zło na tym właśnie polega, że pozbawia 
dobra. Toteż nigdy nie pojawia się inaczej niż w jakiejś rzeczywistości dobrej. 
(…) Wszakże tylko w dobrej rzeczywistości zło może się pojawić, gdyż nie ina-
czej szkodzi niż przez zmniejszanie tego, co jest dobre. Dlatego dobro może ist-
nieć bez zła – takim jest sam Bóg (…) – zło jednak bez dobra istnieć nie może. 
Jeżeli bowiem nie zadaje żadnej szkody, nie jest złem. Jeżeli zaś ją zadaje, to 
dlatego, że ciągle jest dobro, które ulega zmniejszeniu. Jeśli zniszczy je całe, nie 
pozostanie nic z natury, która podlega szkodzie. Wówczas i zła już nie będzie, 
które szkodę zadaje – zniknie bowiem natura, której dobro wskutek szkody 
ulega zmniejszeniu14. 

W ten sposób „»wszystkie rzeczy przez sam fakt, że s ą, są dobre«, również 
zło i grzech”15.

Zło w myśli Augustyna określić można jako niedostatek czy niedobór bytu. 
Człowiek bowiem, znieprawiając wolę, oddala się od Boga i w ten sposób nie 
pozwala mu napełnić się Bytem/Dobrem.

Kluczowe znaczenie dla utrwalenia prywatywnej koncepcji zła w myśli za-
chodniej miała filozofia Gottfrieda W. Leibniza. Otóż Bóg kierujący się „naj-
wyższym rozumem” stworzył najlepszy z  możliwych światów, zaś „mądrość 
Boga wybierającego najdoskonalszy z  możliwych światów skłoniła Go, aby 
zezwolił na włączone weń zło, które jednak nie przeszkadzało, że ów w pełni 
wyliczony i wycyzelowany świat był najlepszym, jaki mógł zostać wybrany”16. 
Zło, jako przeciwieństwo dobra, okazało się koniecznym elementem najlepsze-
go świata. Ta konieczność wynika z faktu, że zło jest 

możliwe na mocy wiecznych prawd. A  ponieważ ów niezmierzony obszar 
prawd zawiera wszystkie możliwości, musi istnieć nieskończona wielość moż-
liwych światów, zło musi wchodzić w skład wielu z nich i nawet najlepszy ze 
wszystkich światów musi je zawierać. To właśnie skłoniło Boga do przyzwole-
nia na zło17. 

Podkreślić w tym miejscu należy, że Leibniz, w zgodzie z myślą Augustyna, 
uznaje, iż zło jest brakiem doskonałości.

W ten sposób, jak zauważa Barbara Skarga, „po jednej stronie zgromadzo-
no wszystkie pozytywy: Byt, dobro, doskonałość, świętość, najwyższe przejawy 
ducha, rozum, ofiary, zasługi. Po drugiej ciemność, brak, ułomność, całe zło, 

14 J. Salij, O złu i grzechu, w: Rozmowa ze świętym Augustynem, http://www.nonpossumus.pl/
biblioteka/jacek_salij/rozmowy/ (dostęp: 25 października 2017).

15 H. Arendt, Wola, tłum. R. Piłat, Warszawa 2002, s. 135.
16 G.W. Leibniz, Teodycea. O  dobroci Boga, wolności człowieka i  pochodzeniu zła, tłum. 

M. Frankiewicz, Warszawa 2001, s. 32.
17 Tamże, s. 138.
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czyli po prostu zło i  nicość. Tylko że ta nicość czy to nic jest zadziwiająco 
silne”18. Ignorując tę siłę nicości, prywatywna koncepcja zła, choć od wieków 
wymusza prezentowanie nowych argumentów w swej obronie, stała się domi-
nująca w cywilizacji zachodniej.

W historii myśli nie zabrakło jednak propozycji, które ujmują zło jako sub-
stancjalną zasadę bytu, a nie wyłącznie jako brak, niebyt czy nicość.

2.2. Zło arché bytu

Czternastowieczna Boska komedia Dantego, uznawana za poetyckie uogól-
nienie dociekań myśli scholastycznej, jednoznacznie wskazuje na bytowe ist-
nienie zła. Dante, ilustrując hierarchię piekielną, daje wyobrażenie mocy zła 
i jego działania. Wyobrażenie to, zobrazowane przez Botticellego, z czasem na-
brało cech realności i jako takie zapisało się w umysłach ludzkich. Opis piekła 
dokonany przez Dantego nie tylko unaocznił realność zła, ale ponadto szczegó-
łowo zilustrował jego gradację. Lucyfer, który stał się wcieleniem zła, spoczął na 
samym dnie piekła. Dante w następujący sposób rysuje obraz upadłego anioła:

Głowa jego kształtu potwornego,  
Na trzech obliczach razem osadzona: 
Pierwsza twarz była jako żar czerwona, 
Dwie zaś policzkiem do pierwszej przypadły; 
Obie na środku dwóch ramion usiadły, 
Schodząc się z sobą aż pod wierzchem głowy; 
Oblicze prawe biało-żółtej barwy, 
Jaką mieszkaniec dziwi nadnilowy. 
Pod każdą twarzą tej potwornej larwy, 
Jak z okrętowych żagli płachta jaka, 
W miarę wielkości tak dziwnego ptaka, 
Sterczą dwa skrzydła, lecz bez piór, bez pierza, 
Całe skórzane jak u nietoperza19.

Kiedyś napawający grozą Lucyfer o trzech obliczach i sześciu skrzydłach, 
przeżuwający trzech największych grzeszników – Judasza, Brutusa i  Kasju-
sza, dziś wzbudza uśmiech. Ukazuje się tutaj pewna ambiwalencja zła, „lubi 
bowiem i dziś łączyć się z absurdem, co wywołuje reakcję nie tyle grozy co 
śmiechu, lub przynajmniej pogardliwego wzruszenia ramion”20. Ów grotesko-
wy uśmiech nie odstrasza współczesnych pisarzy, stąd łatwo możemy dostrzec 
ponowoczesnego diabła np. w wierszu Zbigniewa Herberta.
18 B. Skarga, Pytać o zło, dz. cyt., s. 8.
19 D. Alighieri, Boska komedia, tłum. J. Korsak, Piekło, pieśń XXXIV, w. 4715–4725. 
20 B. Skarga, Pytać o zło, dz. cyt., s. 7.
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To jest zupełnie nieudany diabeł. Choćby ogon. Nie długi, mięsisty z czarnym 
pędzlem włosów na końcu, ale mały, puszysty i zabawnie sterczący jak u za-
jączka. Skórę ma różową, tylko pod lewą łopatką znamię wielkości dukata. Ale 
najgorsze są rogi. Nie rosną na zewnątrz jak u innych diabłów, ale wewnątrz, 
w mózgu. Dlatego tak często cierpi na ból głowy.
 Jest smutny. Całe dnie śpi. Nie pociąga go ani zło, ani dobro. Kiedy idzie ulicą, 
widać wyraźnie, jak poruszają się jego różowe skrzydła płuc21. 

W ponowoczesnym świecie zło jawi się jako zwykły, bierny, beznamięt-
ny przechodzień. Czy więc powiedzieć można, że przestało ono istnieć wraz 
z upadkiem scholastycznej idei diabła? A co, jeśli współcześnie nie tylko ono 
istnieje, ale jest czymś więcej – jeśli jest zasadą bytu?

Filozofia zna takie projekty i – jako najbardziej reprezentatywny wskazać 
należy system Arthura Schopenhauera, dla którego arché bytu jest właśnie zło. 
Dzieje się tak dlatego, że prasubstancja, którą Schopenhauer nazywa wolą, jest 
zakresowo zbieżna ze złem22. Ta zasada bytu jest nieokreślona, niezdetermino-
wana, wszechogarniająca, wszechmocna i bezcelowa, i jako taka staje się abso-
lutem bez centrum, jądrem ciemności, panem ziemi, człowieka i jego rozumu. 
Nie można jej usunąć, ostatecznie wyeliminować czy trwale przemienić, można 
jedyne spróbować ją osłabić. Podkreślić w tym miejscu należy, że drogą do tego 
celu nie może być ludzkie działanie, bowiem w przeciwieństwie do myśli Augu-
styna, u Schopenhauera to nie ludzkie czyny są złe, a sam człowiek jest zły. Otóż 

każdy człowiek działa zgodnie z tym, jakim jest, a jego działanie wskutek tego 
każdym razem konieczne, powodują w indywidualnym wypadku tylko pobud-
ki. Wolność, której zatem nie można odnaleźć w operandi, musi tkwić w esse. 
Zasadniczym błędem wszystkich czasów było to, że przypisywano konieczność 
temu esse, a wolność temu operandi. Odwrotnie: wolność tkwi jedynie w esse, 
ale operandi wynika z esse i  z pobudek z koniecznością, a po tym, co czyni-
my, poznajemy, czym jesteśmy. Na tym polega świadomość odpowiedzialności 
i moralna dążność życia, a nie na rzekomym liberum arbitrium indiferentiae23. 

Zatem środkiem przeciwko złu nie może być działanie. Schopenhauer 
proponuje, by stało się nim myślenie, czyli wzrost świadomości empirycznej. 
„»Lepsza świadomość« to ekstaza jasności i nieporuszoności; można by ją na-
zwać euforią oka, które, zmienione w czyste widzenie, przestaje widzieć przed-
mioty. Ujść przed bytem w widzenie – oto istota tej ekstazy”24. Oczywiście ta 

21 Z. Herbert, Diabeł, www.polska-poezja.com (dostęp: 2 listopada 2018).
22 „Świat woli i zło u Schopenhauera niemal pokrywają się zakresami”; R. Safranski, Zło. Dra-

mat wolności, dz. cyt., s. 98.
23 A. Schopenhauer, O wolności ludzkiej woli, tłum. A. Stögbauer, Kraków 2006, s. 80–81.
24 R. Safranski, Zło. Dramat wolności, dz. cyt., s. 95.
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próba osłabienia zła poprzez wyrwanie się z egzystencji w życie przemienione, 
choć otwiera się na nowy byt, to może jedynie spowodować ustanie woli/zła, 
lecz w sensie ontologicznym nigdy nie będzie jej zakończeniem. Nie nastąpi 
spektakularne zwycięstwo człowieka nad ciemnym jądrem świata. Zło na za-
wsze jest jego ostatecznym panem. 

W efekcie spekulacji Schopenhauera uzyskujemy odwrotność tezy Leib-
niza. Otóż okazuje się, że żyjemy w najgorszym z możliwych światów i choć 
w ten sposób upada teodycea, to sam Schopenhauer pozostawia świat chorym 
i bez recepty na zdrowie.

Warto w  tym miejscu spostrzec, że te skrajne Schopenhauerowskie roz-
ważania jakoś korelują z ludzkim doświadczeniem, w którym to zło właśnie, 
a nie dobro, wydaje się mieć więcej realności. „Dobro można podrabiać, zła 
zaś – nie: udając, że kogoś krzywdzę, krzywdzę go n a p r a w d ę”25.

Zakończenie

Historia filozofii zła nie poddaje się łatwo zabiegom porządkowania. Bogactwo 
stanowisk układa się wprawdzie w pewne linie metodologiczne, widoczne są 
nawroty do starych idei, ale chyba ciągle za mało odwagi wykazujemy, by pod-
dać je przewartościowaniu26. 

Czym jednak miałoby być to odważne ujmowanie problemu zła?
Wydaje się, że słabością wielowiekowego dyskursu zła jest konfrontowanie 

go z dobrem, które w tradycyjnej, opozycyjnej hierarchii pojęć zajmuje pozy-
cję uprzywilejowaną. Na ten aspekt zwraca uwagę Ryszard Wiśniewski, pisząc: 
„Opowiadam się w  filozofii zła za badaniem wielostronnym, wieloaspekto-
wym, które: (…) ujmuje zło w relacji do dobra, bez uprzywilejowania poję-
cia dobra (opozycyjna równoważność pojęć)”27. Postulat ten wydaje się łatwo 
znajdować wsparcie w roszczeniach dekonstrukcjonistów. Zdaniem Richarda 
Rorty’ego, Martin Heidegger i Jacques Derrida 

widzą w  tradycyjnych opozycjach binarnych infekcję dotykającą wszystkich 
obszarów życia i myśli. (…) Derrida całkowicie zgadza się więc z Heideggerem, 
że zadaniem myśliciela jest uwolnienie się od tych opozycji oraz od kształtowa-
nych przez nie form życia intelektualnego i kulturalnego28. 

25 I. Kania, Moje pierwsze unde malum?, „Znak” 1998, nr 5, s. 14.
26 R. Wiśniewski, Od redaktora, dz. cyt., s. 11.
27 Tamże, s. 12.
28 R. Rorty, Dekonstrukcja, „Teksty Drugie” 1997, nr 3, tłum. A. Grzeliński, s. 187.
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Na czym konkretnie miałaby polegać procedura dekonstrukcyjna?
Derrida ucieka od logocentryzmu, który wprawdzie postulował przekra-

czanie pojęć starej metafizyki, lecz wyłącznie po to, by odsłonić nowe bycie, 
nową obecność i nową prawdę. W jego opinii, dekonstrukcja języka zachod-
niej metafizyki jest nieustannie ponawianą analizą, której zadaniem jest po-
mnażać sensy. Francuski filozof informuje, że 

dekonstrukcja jest innym sposobem przemyślenia ustrukturyzowanej genealo-
gii pojęć filozoficznych wewnątrz ich powstania, a jednocześnie próbą określe-
nia od pewnego zewnętrza już dla filozofii nieopisywalnego, nienazywalnego, 
co historia ta chciała zataić, czego mogła zakazać, czyniąc siebie historią z wy-
korzystaniem wykalkulowanej represji29.

Jak widać, Derrida proponuje odnowienie i przebudowanie fundujących 
metafizykę obecności opozycji. Przeniesienie dyskursu poza obszar metafi-
zycznych nawyków nie odsłoni nowego centrum, a otworzy się na równowar-
tościowość sensów. W ten sposób demaskuje się gra, która 

wiążąc się z pismem, zostaje zidentyfikowana ze sposobem rozumienia i upra-
wiania filozofii, jest stylem filozofowania. Pojawienie się pisma, zderzenie pi-
sma filozofii to ujawnienie się gry. W epoce metafizyki przebiegała ona między 
znaczącym a znaczonym, natomiast w gramatologicznym otoczeniu gra zwraca 
się ku samej sobie, gdyż nie ma już znaczonego znajdującego się na obrzeżach, 
które by się jej wymykało30. 

W centrum projektu Derridy mieści się królestwo wątpliwości, zaś sama 
gra jest „daremnym zmaganiem się z  nieobecnym źródłem poznania, jest 
w dosłownym znaczeniu niemożliwością odnalezienia obecności”31.

Podkreślić w  tym miejscu należy, że Derrida nie przekracza tekstu, tak 
więc porzucić należy nadzieję na to, że w procedurze dekonstrukcyjnej zło od-
słoni swoją twarz, ujawni swą nieobecną/obecność. Pragnienie „innego”, na 
które trafiamy w tekstach Derridy, może rozbudzić nadzieję na przekroczenie 
metafizyki obecności, lecz tak nie jest. Inność jest wyłącznie innością poszu-
kiwaną w grze.

„Gra pisma” nie stanie się nową etyką, jest polem odpowiedzialności za 
język metafizyki, a naszym zadaniem jest uwrażliwić się na przemoc tego języ-

29 J. Derrida, Pozycje, tłum. A. Dzidek, Warszawa 1997, s. 10.
30 Z. Kunicki, Teo-ontologia wobec onto-teologii. Étienne Gilsona metafizyka ‘Księgi Wyjścia’ na 

tle współczesnych sporów teistycznych, Olsztyn 2004, s. 162. Szerzej zob.: J. Derrida, O gra-
matologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 26.

31 Z. Kunicki, Teo-ontologia wobec onto-teologii, dz. cyt., s. 165.
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ka32. W tym kontekście w myśli Derridy nie znajdziemy klasycznie ujętej ka-
tegorii zła i nie uda nam się dociec jego pochodzenia. Sam Derrida w miejsce 
zła wprowadza pojęcie le pire – „tego, co najgorsze”, i pyta: jak „unikać tego, co 
możliwe, jako radykalne zło”, jak nie czynić najgorszego?33 Naszym zadaniem 
jest więc interweniować w polu tego, co powiedziane, i w ten sposób stronić 
od przemocy.

*   *   *

Myśl dekonstrukcyjna nie jawi się pomocną w próbie odpowiedzi na pyta-
nie o pochodzenie zła. Zło nie jest przecież tylko pojęciem zamkniętym w tek-
ście, zło jest czymś więcej, jest 

nazwą zagrożenia, z którym swobodna świadomość może się spotkać i które 
sama może wytworzyć. Spotyka się ona z nim w naturze, tam, gdzie natura nie 
chce się poddać roszczeniu sensowności, w chaosie, w przypadkowości, w en-
tropii, w pożeraniu i w byciu pożeranym. Gdzieś hen, w kosmicznej pustce, ale 
także w nas samych, w czarnej dziurze istnienia34. 

Czy więc samo odrzucenie binarnej hierarchii pojęć metafizyki klasycznej 
może wpłynąć na otwarcie nowej historii zła? Zapewne nie, ale wydaje się, że 
intencja, która przyświecała Derridzie, jest bardziej związana ze zmianą my-
ślenia. Brak fundamentalnych rozróżnień ma pobudzić umysły, tchnąć w nie 
świeżość, zarazić odwagą myślenia. To pragnienie odczytać można jako postu-
lat „nowego średniowiecza” Mikołaja Bierdiajewa, podróż do antyku po nową 
wyobraźnię kreatywną. Czy przyniesie ona ze sobą odpowiedź na pytanie unde 
malum? Trudno rozstrzygnąć, ale jak powiedział Pascal – nadal trzeba się za-
kładać.

32 Por. tamże, s. 170.
33 Por. tamże, s. 180. Podobną próbę ucieczki od pojęć klasycznej etyki znajdujemy np. 

u Gianniego Vattimo, który wprowadził kategorię przemocy i współczucia w miejsce dobra 
i zła. Skutkiem tego projektu uzyskaliśmy laicką, postmetafizyczną, interpretatywną etykę, 
która jednak nie służy wyjaśnieniu problemu zła.

34 R. Safranski, Zło. Dramat wolności, dz. cyt., s. 8.
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Summary 
Unde malum? – a few general remarks

Unde malum? is a question that has been asked for centuries, yet it has never been answered satisfac-
torily. A philosopher who is attempting at providing such an answer is accompanied by the sense of defeat. 
However, the matter is so weighty that nothing frees such a philosopher from undertaking attempts to solve 
the problem. Presenting two theses, this paper is a contribution in the pursuit of an answer to the analysed 
question. The first thesis concerns evil as the absence of being and moves the discussion into the field of 
metaphysics, which follows two directions of reflection on evil: one which denies it the status of being, and 
a contrary one, which assumes its objective existence. The second thesis reveals evil as a consequence of 

human freedom.

Agnieszka Biegalska – doktor nauk filozoficznych, studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w To-
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Obecnie prowadzi badania nad kategorią zła.
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Immanuela Kanta anatomia wojny
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Europa przeżywa obecnie, jeśli nie liczyć konfliktu na Bałkanach w ostat-
niej dekadzie XX stulecia i wciąż trwającej od 2014 roku we wschodniej Ukra-
inie tzw. wojny hybrydowej, najdłuższy w swojej historii okres, w którym na 
jej terenie nie prowadzono na większą skalę długotrwałych działań wojennych. 
Jednakże ów „tlący się” konflikt pomiędzy Ukrainą i Rosją, toczący się proces 
„wyjścia” Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, nasilające się napię-
cia wewnątrz Unii czy napływ do Europy wielkich rzeszy imigrantów z różnych 
stron świata, w  tym zwłaszcza wciąż w większości obcych kulturowo chrze-
ścijańskim narodom europejskim islamskich przybyszów z krajów północnej 
Afryki i Bliskiego Wschodu, których dalekosiężne konsekwencje są trudne do 
przewidzenia, skłaniają do przemyślenia kwestii, czy przypadkiem Europa nie 
stoi w przededniu długiej i krwawej wojny. Nie może więc dziwić, że kwestia 
możliwości zapobieżenia jej wybuchowi jest jedną z najczęściej podnoszonych 
w ostatnim czasie na wielu forach, począwszy od polityków, przez kręgi akade-
mickie, a skończywszy na zwyczajnych obywatelach. 

Niniejsze rozważania mają na celu wzbogacenie żywo toczonej współcześ-
nie dyskusji na temat wojny o wątek, który nie jest – jak się wydaje – zbyt często 
podnoszony. Okazuje się, że chociaż spuścizna Immanuela Kanta nierzadko 
jest przedmiotem analiz, to jednak zwraca się na nią uwagę raczej pod kątem 
epistemologiczno-ontologicznych, względnie etycznych lub religioznawczych 
niż polityczno-historiozoficznych dokonań królewieckiego filozofa. A jeśli już 
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dostrzega się te ostatnie, to zazwyczaj traktuje się je jako przedmiot nadający 
się bardziej do badań prowadzonych w obrębie historii idei niż narzędzie nadal 
umożliwiające dogłębną analizę przyczyn i możliwości zapobieżenia niebez-
pieczeństwu krwawych konfliktów międzynarodowych. 

Wyznaczone niniejszym rozważaniom zadanie skłania do przyjęcia w nich 
następującego porządku. Po pierwsze, zostanie zaproponowany wybór jednej 
z dwóch współczesnych orientacji metodologicznych w badaniach nad wojną 
i pokojem, która wydaje się słuszniejsza, jeśli chodzi o poszukiwania przyczyn 
wojny i  możliwości zbudowania pokojowych relacji międzynarodowych. Po 
drugie, biorąc pod uwagę ów wybór, wyłuskane zostaną kluczowe osiągnięcia 
polemologii, mało znanej w  Polsce dyscypliny naukowej. Po trzecie, ukaza-
na zostanie Kantowska wizja przyczyn konfliktowania się ludzi, gdyż wydaje 
się, że inspirująco dopełnia ona osiągnięcia polemologii. Po czwarte, wskaza-
ne zostanie najwłaściwsze, zdaniem niemieckiego filozofa, antidotum, które 
należałoby zastosować, aby skutecznie neutralizować fundamentalne źródło 
międzyludzkich konfliktów. I wreszcie w podsumowaniu zarysowana zostanie 
główna Kantowska inspiracja, którą warto by – jak się wydaje – uwzględnić 
we współczesnych działaniach mających na celu łagodzenie napięć między-
ludzkich, gdyż jeśli nie zostaną one w porę zneutralizowane, grożą wybuchem 
krwawych konfliktów czy wojen. 

1. Dwie współczesne orientacje metodologiczne w dyskusji  

nad problemem wojny i pokoju – polemologia czy peace research?

Chociaż wojna jest zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości od zarania dzie-
jów, to jednak dopiero po II wojnie światowej ukształtowały się odrębne nurty 
badań naukowych (jeśli nie liczyć pojedynczych i w sumie odosobnionych, to 
znaczy takich, które nie wykształciły szkoły czy nurtu ideowego, wystąpień np. 
Nicolo Machiavellego czy Karla von Clausewitza), w  ramach których bada-
cze bezpośrednio zaczęli zajmować się problematyką wojny, to jest analizować 
przyczyny, przebieg i wieloaspektowe uwarunkowania konfliktów zbrojnych. 
Za historycznie pierwszy z owych nurtów uważana jest polemologia (gr. pole-
mos – wojna, konflikt). Za jej ojca założyciela uchodzi francuski filozof, socjo-
log, ekonomista i prawnik Gaston Bouthoul. W 1942 roku zaproponował on 
utworzenie nowej, odróżnianej od uprawianej tradycyjnie w wojskowych aka-
demiach nauki (sztuki) wojennej, dyscypliny naukowej mającej za przedmiot 
badań wojnę. Program badawczy polemologii francuski myśliciel zarysował 
wedle hasła: „Chcesz pokoju, poznaj wojnę”, które jest parafrazą słynnej staro-
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żytnej rzymskiej maksymy: „Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę”. Bouthoul był 
przekonany, że dogłębne poznanie wojny, oparte na obserwowaniu jej w taki 
sposób, jak inne zjawiska społeczne, otwiera drogę do tego, aby wybuchom 
konfliktów zbrojnych skutecznie zapobiegać, co równocześnie sprzyja budo-
waniu w świecie pokoju. Można więc powiedzieć, że dla polemologii charak-
terystyczna jest negatywna definicja pokoju, zgodnie z którą jest on równo-
znaczny brakowi wojny. Popularyzowany przez Bouthoula projekt badawczy 
zaowocował powołaniem w roku 1945 w Paryżu Francuskiego Instytutu Pole-
mologii. Oprócz niego za ważnych fundatorów idei polemologii uznaje się jesz-
cze Pitirima A. Sorokina i Philipa Q. Wrighta. Natomiast obok wspomnianego 
instytutu obecnie najbardziej renomowanymi ośrodkami zajmującymi się tą 
dziedziną są Instytut Polemologiczny w holenderskim Groningen, Centrum 
Polemologiczne będące częścią Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego, Włoski 
Instytut Polemologiczny w Mediolanie oraz Instytut Polemologiczny Victora 
Seix w  Barcelonie. Refleksja polemologiczna jest też rozwijana m.in. w  An-
glii, Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie, Meksyku i Brazylii. Natomiast w Polsce 
problematyka ta pojawia się zazwyczaj tylko w wybranych aspektach lub w ra-
mach szerszych badań nad pokojem1. Jedynie w Akademii Sztuki Wojennej, 
utworzonej w 2016 roku w miejsce Akademii Obrony Narodowej, funkcjonuje 
w ramach Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego odrębny Za-
kład Sztuki Wojennej i Polemologii, który rozwija polemologię jako osobną 
naukę, a  także przygotowuje studia podyplomowe, których słuchacze będą 
mieli możliwość zapoznania się z tą problematyką2. 

Niemalże równocześnie z  narodzinami polemologii, ok. 1945 roku, na 
gruncie amerykańskim zaczął się kształtować nurt badań nad pokojem, któ-
ry w  literaturze określa się zazwyczaj angielską nazwą peace research, a nie-
co rzadziej niemiecką die Friedensforschung. W odróżnieniu od polemologii 
przyjmuje on pozytywne podejście do pokoju, to znaczy nie jest on rozumiany 
jako brak wojny, ale jako określony układ relacji międzyludzkich, w ramach 
których zagwarantowane są ludziom przysługujące im uprawnienia. Ozna-
cza to, że podczas gdy polemologowie skupiają się na określaniu faktycznych 
przyczyn wybuchu konfliktów zbrojnych, aby następnie wskazać możliwo-
ści ich wyeliminowania, to w badaniach peace research poszukuje się przede 

1 Por. Ł. Roman, Interdyscyplinarny wymiar polemologii, „Obronność – Zeszyty Naukowe 
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 1 (2012), s. 183–185; 
M. Sobczyński, Pokój i bezpieczeństwo w skali globalnej, w: Zrównoważony rozwój – wyzwa-
nia globalne, red. P. Trzepacz, Kraków 2012, s. 218–220. 

2 Por. http://www.wwoj.akademia.mil.pl/instytut-strategii-wojskowej/zaklad-historii-sztu-
ki-wojennej-i-polemologii.html (dostęp: 5 czerwca 2017). 
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wszystkim możliwości budowy takich struktur społecznych, które zaspokoiły-
by podstawowe potrzeby życiowe ludzi, w tym m.in. pożywienie, mieszkanie, 
edukację i opiekę zdrowotną. Szczególne zasługi dla ukształtowania się nurtu 
peace research położyli Theodore F. Lentz oraz Bert V.A. Röling. Ich działal-
ność zaowocowała bowiem założeniem w 1964 roku Między narodowego Sto-
warzyszenia Badań nad Pokojem (International Peace Research Association, 
IPRA). Obecnie najważniejszymi ośrodkami zajmującymi się problematyką 
peace research są Kanadyjski Instytut Badań nad Pokojem, Instytut Badań nad 
Pokojem w Oslo oraz Stowarzyszenie Nauki o Pokoju. W Polsce zaś m.in. w ra-
mach Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje Komitet Badań nad Pokojem3. 

Zapoczątkowane na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX stu-
lecia w obrębie nurtu peace research badania rozwijały się i zmieniały w kolej-
nych dekadach, skutkiem czego w dyskursie naukowym czasami wyróżnia się 
jeszcze dwie specjalności mające za przedmiot badań kwestię pokoju. Chodzi 
tu o irenologię (gr. eirene – pokój, spokój) i securitologię (łac. se – oddzielenie, 
osobno; łac. cura – troska, dbałość, opieka). 

Pierwsza, której dynamiczny rozwój nastąpił w  latach siedemdziesiątych 
XX wieku – wielce przysłużył się do niego m.in. polski myśliciel Witold Be-
nedyktowicz ze swoją pracą Próba irenologii chrześcijańskiej. Doświadczenia 
praskie (1965)4 – koncentruje się na samym pokoju, a w szczególności poszu-
kuje jego genezy, istoty, społecznego charakteru, opisuje rolę, jaką odgrywa 
on w życiu pojedynczych ludzi i całych społeczności, sposoby jego budowania 
i ochrony. Można powiedzieć, że w  irenologii wykracza się poza negatywne 
rozumienie pokoju, opowiadając się za jego koncepcją pozytywną. I przykła-
dowo, jeden z  ważniejszych autorów uprawiający tę naukę, Kenneth E. Bo-
ulding, sugeruje, że z perspektywy dziejowej stosunki między państwami od 
zakończenia wojen napoleońskich stopniowo ewoluują ku pokojowi, a zwień-
czeniem tego procesu będzie w przyszłości trwały pokój na całym świecie. Bry-
tyjski myśliciel zauważa, że ów proces rozpoczął się w Skandynawii, następ-
nie objął kolejno Europę Zachodnią, Amerykę Północną, Japonię, Australię 
i Nową Zelandię, a obecnie stopniowo rozszerza się na kolejne rejony Ziemi5. 

Badania prowadzone w ramach irenologii dostarczyły fundamentów pod 
ukształtowanie się na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia nauki 

3 Por. M. Sobczyński, Pokój i  bezpieczeństwo w  skali globalnej, dz. cyt., s. 220–223; 
M. Palczewska, Specjalności naukowe związane z polemologią, „Zeszyty Naukowe AON” 2 
(2014), s. 365–370. 

4 Por. B. Tondera, Irenologia – chrześcijańska nauka o  pokoju. Próba określenia kierunków 
badań z perspektywy protestanckiej, „Państwo i Społeczeństwo” 4 (2013), s. 98–104. 

5 Por. M. Palczewska, Specjalności naukowe związane z polemologią, dz. cyt., s. 363–365. 
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o bezpieczeństwie – securitologii. Autorzy parający się nią dążą do opisania 
wielowymiarowych uwarunkowań (subiektywnych i obiektywnych, psycholo-
gicznych, socjologicznych i kulturowych, politycznych i prawnych, przyrod-
niczych i technicznych, mikro- i makroekonomicznych) bezpieczeństwa czło-
wieka. Oznacza to, że najpierw określają konkretne zagrożenia dla ludzkiego 
bezpieczeństwa, by następnie wskazać możliwości skutecznego ich usunięcia. 
Głównymi przed stawicielami securitologii są m.in.: w Polsce Tadeusz Ambro-
ży, Leszek F. Korzeniowski, Stanisław Kozdrowski; w Czechach Jose Janošec, 
Antonin Rašek; na Słowacji Ladislav Hofreiter, František Škvrnda; w  Rosji 
Włodzimierz I. Jaroczkin; na Ukrainie Wasilij Mironowicz Zapłatyńskij. Na-
tomiast znaczącą instytucją, która rozwija problematykę z obszaru zaintereso-
wania securitologii, jest Europejska Federacja dla Bezpieczeństwa (European 
Association for Security)6. 

Mając na uwadze zarysowany wyżej rozwój refleksji nad kwestią wojny 
i pokoju, można dojść do przekonania, że istnieje w niej jedna zasadnicza dy-
chotomia poznawcza: pozytywne rozumienie pokoju versus negatywne rozu-
mienie pokoju. Która z nich i dlaczego daje nadzieję na lepsze efekty poznaw-
cze? Spróbujmy to wyważyć7. 

Po pierwsze, wojna jest zjawiskiem relatywnie łatwym do ścisłego zdefi-
niowania. Bez większych problemów można też poddawać analizie jej prze-
jawy i przebieg, określać jej początek i koniec, wskazywać przyczyny i skutki. 
Natomiast pokój zakłada jakiś rodzaj docelowego ideału, to znaczy takiego, do 
którego powinno się dążyć w kształtowaniu międzyludzkich relacji, o nieda-
jących się precyzyjnie uchwycić wymaganiach, co w konsekwencji sprawia, że 
oznaki pokoju nie wydają się mierzalne. 

Po drugie, pozytywnemu rozumieniu pokoju towarzyszy zazwyczaj uto-
pijne przekonanie, że jest on stanem naturalnym w relacjach między ludźmi, 
a wojna jest równocześnie widziana jako anomalia, to znaczy zaburzenie, cho-
roba itp. Stąd też zwolennicy pozytywnego rozumienia pokoju nad wyraz ła-
two ulegają złudzeniu, że ludzkość można zupełnie wyleczyć z „ciągotek” do 
wojowania, aplikując jej odpowiednie antidotum. Tymczasem, choć wojna jest 
stanem całkowicie niepożądanym, to jednak nie wydaje się, aby mogła zostać 
całkowicie wyrugowana z tego świata w sposób podobny do tego, w jaki ludz-
kość uporała się z  różnymi chorobami. Zwolennicy natomiast negatywnego 
rozumienia pokoju wydają się odporni na tego typu złudzenia, gdyż wojnę 

6 Por. tamże, s. 370–374. 
7 Wymieniona poniżej argumentacja inspirowana jest tekstem: A. Gałganek, Polemologia 

jako krytyka „peace research”, „Studia Nauk Politycznych” 3–4 (1985), s. 133–148. 
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traktują jako zjawisko pierwotne w stosunku do pokoju, to znaczy widzą go 
jako następstwo wcześniejszych wojen i nigdy nie uznają za stabilny. 

Po trzecie, nawet gdyby uznać, że pokój jest brakiem wojny, co stanowi 
fundamentalne przekonanie w pozytywnym jego rozumieniu, to trudno roz-
strzygalne, jeśli w ogóle, są kolejne pytania, które należałoby od razu dodać, 
jak chociażby: Jakie są inne cechy pokoju, oprócz braku wojny? Jak utrzymać 
go na stałe? Z kolei – co wydaje się przemawiać na korzyść jego rozumienia 
negatywnego – analizując zjawisko wojny, ma się szansę na jej zrozumienie, 
ponieważ jest ona fenomenem znacznie łatwiejszym do uchwycenia niż pokój. 
A dalej, trafne objaśnienie wojny umożliwia też w konsekwencji konceptual-
ne ogarnięcie pokoju. Innymi słowy, rozpoczynając analizę od pokoju – jak 
czynią z reguły zwolennicy pozytywnego jego rozumienia – prawdopodobnie 
nie zrozumie się ani pokoju, ani wojny. Natomiast wychodząc od wojny, jak 
czynią zazwyczaj zwolennicy negatywnej koncepcji pokoju, ma się szansę na 
zrozumienie obu tych zjawisk. 

Po czwarte, pozytywnemu ujmowaniu pokoju towarzyszą z reguły kwieci-
ste przestrogi czy swego rodzaju kaznodziejstwo, co oznacza, że jest on trakto-
wany jako sprawa ludzkich uczuć i dobrych intencji. Tymczasem pokój i wojna 
bezpośrednio zależą od ludzkiej dobrej lub złej woli, co uwypukla przedsta-
wianie pokoju jako braku wojny. 

Po piąte, pokój i wojna są ze sobą nierozerwalnie związane, to znaczy jed-
no następuje po drugim. Nie da się więc traktować o pokoju niezależnie od 
dogłębnych i systemowo wcześniejszych badań nad wojną, co próbuje się czy-
nić, przedstawiając go jako stan bez wojny. Natomiast w projektach, w których 
ujmuje się pokój negatywnie, najpierw analizie poddawana jest wojna, a wtór-
nie pokój. 

Po szóste, dla pozytywnych ujęć pokoju charakterystyczne jest to, że są one 
orientowane przez założone wcześniej, i w poszczególnych przypadkach nie-
jednokrotnie odmienne, systemy wartości. Można więc mówić o propozycjach 
chrześcijańskich, liberalnych, lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, 
postępowych i wielu innych, które częstokroć się wzajemnie wykluczają. Po-
nadto te propozycje zdają się zorientowane na urzeczywistnienie określonych 
systemów wartości, to znaczy zrealizowanie w  praktyce wykoncypowanych 
rozwiązań. Od takiej różnorodności i politycznie motywowanego zaangażo-
wania wolne wydają się ujęcia negatywnego rozumienia pokoju, gdyż skupia-
ją się one zasadniczo na badaniu relatywnie łatwo definiowalnego fenome-
nu wojny i mają na celu tylko zapobieżenie jej wybuchowi, nie angażując się 
w urzeczywistnienie określonych politycznych rozwiązań. 
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Mając na uwadze powyższą analizę, można skonstatować, że chociaż ilo-
ściowo współcześnie zdają się dominować propozycje, w  których pokój jest 
rozumiany pozytywnie, to znaczy nie sprowadza się go – jak w podejściu ne-
gatywnym – tylko do braku wojny, ale postrzega jako określony układ mię-
dzyludzkich relacji, to jednak nie wolno przeoczyć, że negatywne podejścia 
z co najmniej kilku wyżej wymienionych powodów górują nad pozytywnymi 
w tym sensie, że unikają zarówno utopijności pacyfizmu charakterystycznego 
dla pozytywnych rozwiązań, jak i ich mglistości. Stąd też raczej w badaniach 
nad wojną (polemologii) niż pokojem (peace research) należałoby poszukiwać 
cennych wskazówek dla projektów rozwiązań mających na celu zbudowanie 
świata wolnego od konfliktów międzyludzkich. 

2. Fundamentalne osiągnięcia polemologii

Polemologia, pojmując pokój negatywnie, to znaczy jako brak wojny, sta-
wia sobie przede wszystkim następujące cele: 1) analizę przeszłych i obecnych 
konfliktów, aby na jej podstawie prognozować ewentualne podobne zdarze-
nia w przyszłości; 2) określenie natury konfliktów (to znaczy ich okresowość, 
intensywność, czas trwania itp.); 3) analizę zaangażowania i  wpływu sił ze-
wnętrznych; 4) analizę reakcji społeczności międzynarodowej8. 

Mówiąc z  kolei o  przyczynach wojen, polemologowie umieszczają je na 
trzech poziomach: 1) strukturalnym (np. różnice kulturowe, ekonomiczne, hi-
storyczne, demograficzne, geograficzne itp. między poszczególnymi państwa-
mi); 2) koniunkturalnym (np. zmiany opinii publicznej na skutek propagandy, 
wychowania itp.); 3) okazjonalnym (np. przypadkowe wydarzenie, prowoka-
cje, nieprzewidziane incydenty)9. 

Natomiast w badaniach zagrożenia wybuchu konfliktu zbrojnego w pole-
mologii wykorzystuje się pięć tzw. barometrów polemologicznych: 1) geogra-
ficzny i  geopolityczny (są to względnie najbardziej stabilne uwarunkowania 
położenia geograficznego i  jego konsekwencji, a  także podziały rasowe, kul-
turowe, religijne i  światopoglądowe oraz różnice w  poziomie rozwoju tech-
nicznego, demograficznego itp.); 2) czynniki długookresowe (zakłada się tu, że 
wojny są zjawiskiem periodycznym, powiązanym z czasem trwania ważnych 
procesów w  określonych typach społeczności); 3) czynniki koniunkturalne 
(np. zmiany rządu, polityki itp. danego kraju); 4) struktury narodowe (np. stan 
8 Por. T. Kęsoń, Badania konfliktów zbrojnych i wojen w XX wieku – doświadczenia polemo-

logiczne, w: Metodologiczna tożsamość polemologii, red. M. Huzarski, B. Szulc, Warszawa 
2010, s. 79. 

9 Por. tamże, s. 80. 
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rozwoju przemysłu, sprawność armii, jakość jej uzbrojenia); 5) czynniki krót-
kookresowe (np. wpływ propagandy na opinię publiczną)10. 

Jednym z ważniejszych osiągnięć polemologii, uzyskanym dzięki analizom 
dotychczasowych wojen, jest spostrzeżenie, że chociaż w zależności od oko-
liczności i potęgowania się napięcia przedmiot danego konfliktu może ujaw-
niać się zarówno ewolucyjnie, jak i gwałtowanie, to jednak zawsze konflikty 
międzypaństwowe mają określone fazy. Dość klarownie przedstawił je polski 
badacz Jerzy Prokopczuk, wskazując, że pojęciowo można odróżnić pięć kolej-
nych faz każdego konfliktu międzynarodowego, przy czym nie zawsze trwają 
one równie długo11. 

Pierwszą z nich wydaje się sprzeczność interesów. Może ona być warun-
kowana np. historycznie, ekonomicznie, politycznie, kulturowo lub religijnie. 
Niekoniecznie zawsze musi się zakończyć zbrojną konfrontacją, gdyż sprzecz-
ność można, i  niejednokrotnie się to udaje, usunąć np. na drodze negocja-
cji między zainteresowanymi państwami lub dzięki mediacji trzeciej strony. 
Niemniej – jak się wydaje – każda sprzeczność interesów nosi w sobie zalą-
żek wojny, który może, choć nie musi – w zależności m.in. od rozwoju sytu-
acji, podejmowanych działań stron itp. – rozwinąć się i zaowocować w jakiejś 
perspektywie czasu zbrojną konfrontacją. Chodzi o to, że jeśli mamy już do 
czynienia z wojną, to jej początkiem, czasami nawet dość odległym w czasie, 
zazwyczaj jest sprzeczność interesów między danymi krajami. 

Drugą fazą jest spór. Faza ta pojawia się wówczas, gdy napięcia między 
danymi państwami, wywołane sprzecznością ich interesów, wymkną się spod 
pełnej kontroli, to znaczy wywołają reakcję jednej ze stron. Oznacza to, że jed-
no lub więcej państw podejmuje jakieś działania, które mogą i zazwyczaj pro-
wadzą do eskalacji napięcia. 

Trzecim etapem jest kryzys. Dochodzi do niego wówczas, gdy dana stro-
na lub obydwie równocześnie angażują takie środki, jak np. embargo, protek-
cjonizm, izolacja ekonomiczna i polityczna, które są obliczone na osiągnięcie 
swoich interesów. W skrajnym przypadku strony aktywizują się militarnie, to 
znaczy grożą użyciem sił zbrojnych, poświadczając to odpowiednimi przygo-
towaniami, np. mobilizacją, koncentracją i ćwiczeniami wojsk. W fazie kryzy-
su strony mogą się jeszcze oczywiście wycofać ze zbrojnej konfrontacji wsku-
tek np. negocjacji między sobą lub mediacji trzeciej strony. 
10 Por. tenże, Pojęcie konfliktu i wojny w literaturze. Podejście polemologiczne w badaniach kon-

fliktów zbrojnych, Warszawa 2008, s. 14. 
11 Poniższe omówienie poszczególnych etapów konfliktu międzynarodowego przedstawione 

jest na podstawie: K. Piskrzyńska, Kryzysy i konflikty międzynarodowe w wymiarze regio-
nalnym. Rozważania teoretyczne, „De Doctrina Europea – Roczniki Instytutu Europeisty-
ki” 5 (2008), s. 96–97. 
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Faza czwarta to konfrontacja, obliczona na uzyskanie ustępstwa przeciwni-
ka i jego rezygnację z części lub w skrajnym przypadku nawet całości własnych 
interesów, które są sprzeczne z  interesami drugiej strony. Uzyskanie danego 
ustępstwa może się np. dokonać poprzez przyznanie określonej koncesji, od-
stąpienie od sporu lub wycofanie się ze spornych terenów. Konfrontacja nie jest 
jeszcze tożsama z podjęciem walk zbrojnych. Te pojawiają się zazwyczaj, gdy 
stosunki między państwami w fazie konfrontacji nie dają się już kontrolować. 

Ostatnią, piątą fazą konfliktu jest jego pokojowe uregulowanie – nie jest 
to jednoznaczne z zaprzestaniem walk zbrojnych, co najczęściej dokonuje się 
z udziałem trzeciej strony. Wówczas w stosunkach pomiędzy danymi krajami, 
przynajmniej na jakiś czas, znika sprzeczność ich interesów. 

Biorąc pod uwagę zarysowaną wyżej fazowość rozwoju konfliktu między-
narodowego, za kluczowy trzeba uznać etap pierwszy, gdyż jeśli on się nie po-
jawi, nie nastąpią kolejne, co w szczególności oznacza, iż nie wybuchną walki 
zbrojne. Można więc powiedzieć, że za każdy konflikt w obszarze międzyna-
rodowym odpowiada sprzeczność interesów poszczególnych państw. Stąd też 
– jak można zauważyć – w kontekście budowania pokoju na świecie zasad-
niczym postulatem, jaki wypływa z osiągnięć polemologów, jest sugestia, że 
należałoby dołożyć starań, aby wszystkie państwa miały maksymalnie zbieżne 
interesy. Jakie jednak interesy trzeba by tu wziąć pod uwagę w pierwszej kolej-
ności? Polemologowie wciąż poszukują na to pytanie odpowiedzi12. 

3. Kantowskie ujęcie przyczyn konfliktów między ludźmi

Tymczasem, chcąc odsłonić źródło, z którego wypływają wszelkie ludzkie 
konflikty, warto odwołać się do refleksji Immanuela Kanta. Niemiecki filozof 
nie tylko bowiem nakreślił anatomię wojen, ale także zaproponował na bazie 
dokonanych przez siebie odkryć, w jaki sposób minimalizować niebezpieczeń-
stwo ich wybuchu. Można więc powiedzieć, że Kantowska propozycja znako-
micie wpisuje się w orientację metodologiczną polemologii, gdyż filozof naj-

12 Na przykład polski autor Łukasz Roman, charakteryzując obecny stan badań polemolo-
gicznych, zauważa, że uzyskane w  nich dotąd osiągnięcia stworzyły dopiero sprzyjające 
warunki do skoordynowania w przyszłości wysiłków badawczych prowadzonych na wie-
lu polach na rzecz odkrycia właściwych przyczyn powstawania konfliktów i adekwatnych 
sposobów zapobiegania im. Można więc powiedzieć, że – zdaniem Romana – przed ba-
daczami wciąż stoi jeszcze zadanie udzielenia satysfakcjonującej odpowiedzi na powyż-
sze pytanie. Por. Ł. Roman, Aspekty polemologiczno-irenologiczne w naukach o obronności, 
„Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony 
Narodowej” 2 (2012), s. 123. 
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pierw przyjrzał się konfliktom i wojnom, by uchwycić ich przyczyny, a w dal-
szej kolejności wskazał warunki i możliwości im zapobiegania. 

Pismami, w których można odnaleźć systematyczne przemyślenia Kanta 
na temat przyczyn konfliktów międzyludzkich, są zwłaszcza: Idea powszechnej 
historii w aspekcie kosmopolitycznym (1784), Przypuszczalny początek ludzkiej 
historii (1786), Do wiecznego pokoju (1795), Metafizyczne podstawy nauki pra-
wa (1797) oraz Spór fakultetów (1798). 

Na podstawie treści Do wiecznego pokoju13 można zauważyć, że według 
Kanta u fundamentów jakichkolwiek konfliktów pomiędzy ludźmi, w tym także 
wojen między państwami, zazwyczaj znajdują się: 1) nieprzejrzyste i nieuczciwe 
umowy, które ludzie (państwa) między sobą zawierają (rozdz. I, art. 1; s. 165); 
2) przedmiotowe traktowanie innych ludzi lub krajów (rozdz. I, art. 2; s. 166); 
3)  dostępność środków przymusu (np. w  przypadku państwa jest to armia; 
rozdz. I, art. 3, s. 166); 4) zaciąganie trudnych do spłacenia długów (rozdz. I, 
art. 4; s. 167); 5) mieszanie się w sprawy innych ludzi lub państw (rozdz. I, art. 5; 
s. 167–168); 6) niedotrzymywanie zobowiązań i  zawartych umów (rozdz.  I, 
art. 6; s. 168); 7) nierepublikańska organizacja przestrzeni publicznej (rozdz. II, 
art. 1; s. 171–174); 8) narzucanie innym ludziom lub państwu sprawiedliwości 
wbrew ich woli (rozdz. II, art. 2; s. 174–178); 9) nieżyczliwość względem innych 
ludzi lub narodów (rozdz. II, art. 3; s. 178–181). 

Godne uwagi, że wyżej wymienione przyczyny, a także wszelkie inne, które 
można by jeszcze wskazać, niemiecki filozof uważał za wtórne, to znaczy jego 
zdaniem wszystkie konflikty międzyludzkie wypływają z jednego zasadnicze-
go źródła. Jest nim, używając Kantowskiej terminologii, „ludzka nietowarzy-
ska towarzyskość” (die ungesellige Geselligkeit der Menschen), czyli zakorzenio-
na w każdym człowieku w sposób naturalny i nieusuwalny skłonność do tego, 
aby równocześnie tworzyć z jednymi ludźmi zdrowe relacje i więzi, a z innymi 
się „konfliktować”. Kant wyraził to następująco:

Człowiek ma pewną skłonność do zrzeszania się z innymi, bo tylko w stanie 
społecznym czuje się kimś więcej, tzn. czuje, jak rozwijają się jego naturalne 
predyspozycje. Ma on jednak również silną skłonność do odosabniania się (iso-
lieren), bo równocześnie natrafia u siebie na aspołeczną skłonność, aby wszyst-
ko urządzić wedle własnego upodobania, zaś skłonność ta powoduje opór ze 
wszystkich stron, on zaś sam ze swej strony byłby skłonny do podobnego oporu 
względem innych14. 

13 Por. I. Kant, Do wiecznego pokoju, tłum. M. Żelazny, w: tenże, Rozprawy z filozofii historii, 
red. M. Żelazny, Kęty 2005, s. 164–203. 

14 Por. tenże, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, tłum. M. Żelazny, w: tam-
że, s. 34. 
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Interesujące jest, że Kant nie ocenił ludzkiej skłonności do „odosabniania 
się” jednoznacznie negatywnie. Zauważył, że powodowane nią konflikty nie 
zawsze są destruktywne, ponieważ zdarza się, iż przyczyniają się one do mody-
fikowania relacji między ludźmi, np. korekty określonych prawnych uregulo-
wań15. Dlatego, według niego, konflikty można uznać w jakimś sensie za pożą-
dane. Niemiecki filozof zauważył przykładowo, że Chiny, które nie prowadziły 
większych wojen, nie skorzystały na tym ani gospodarczo, ani politycznie, ani 
kulturowo, a przeciwnie – brak znaczących konfliktów w ich historii przyczy-
nił się do stagnacji tego państwa16. Można więc powiedzieć, że Kant konflikty 
międzyludzkie, przynajmniej niektóre, uważał za na swój sposób owocne, a ich 
brak za w jakiejś mierze zgubny:

Nawet wojna, jeśli jest prowadzona z zachowaniem porządku i poszanowaniem 
praw obywatelskich, ma w sobie coś wzniosłego, przy czym czyni ona charakter 
narodu, który wiedzie ją w ten sposób, tym wznioślejszym, im liczniejsze były 
niebezpieczeństwa, na jakie był narażony i wśród których zdołał mężnie prze-
trwać. Natomiast długotrwały pokój wiedzie zazwyczaj do panowania samego 
tylko ducha handlu, a wraz z nim do panowania niskiej chciwości, tchórzostwa 
i zniewieściałości oraz do upodlenia się myślenia narodu17. 

W opinii Kanta nie jest możliwie trwałe wyeliminowanie z międzyludz-
kich relacji sytuacji konfliktogennych, gdyż „z  drewna tak krzywego jak to, 
z  którego jest zrobiony człowiek, nie można wystrugać nic prostego”18. Ilu-
stracją jest tu anegdota, do której odnosi się tytuł dzieła Do wiecznego pokoju. 
Kant przywołał holenderską opowiastkę, zgodnie z którą w pewnej przydroż-
nej karczmie prowadzona była dyskusja na temat, czy ludzkość jest w stanie 
osiągnąć kiedykolwiek powszechny i wieczysty pokój. Karczmarz, który przy-
słuchiwał się debacie, nad wejściem do gospody umieścił szyld. Namalowany 
był na nim cmentarz i napis Do wiecznego pokoju19. Anegdota ta znakomicie, 
jak się wydaje, obrazuje Kantowskie przekonanie, że zbudowanie bezkonflik-
towego świata jest możliwe pod jednym tylko warunkiem – gdyby zniknęli 
(czyli wymarli) wszyscy ludzie, to znaczy gdyby Ziemia zamieniła się w jeden 
ogromy cmentarz. Warto przy tym zauważyć interesującą grę słów. Niemieckie 
der Friedhof (cmentarz) przełożone dosłownie na język polski oznacza „cichy 
dziedziniec”. Według Kanta, dopóki istnieją ludzie, dopóty będą się pojawiały 

15 Por. tenże, Metafizyczne podstawy nauki prawa, tłum. W. Galewicz, Kęty 2006, s. 42–43. 
16 Por. tenże, Przypuszczalny początek ludzkiej historii, tłum. M. Żelazny, w: tenże, Rozprawy 

z filozofii historii, dz. cyt., s. 78–79. 
17 Por. tenże, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 2004, s. 161. 
18 Por. tenże, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, dz. cyt., s. 36. 
19 Por. tenże, Do wiecznego pokoju, dz. cyt., s. 164–165. 



108 Studia Redemptorystowskie  ∙  Filozofia

mniej lub bardziej gwałtowne konflikty między nimi, gdyż co prawda każdy 
człowiek stale dąży do pokojowego współżycia z innymi, ale nieusuwalnie jest 
też równie niezmiennie skory do konfliktowania się z nimi. 

Można zatem powiedzieć, że Kantowska anatomia wojny wyraża przede 
wszystkim myśl, iż świata trwale pozbawionego konfliktów między ludźmi nie 
da się nigdy w pełni i skutecznie urzeczywistnić na tej ziemi, ponieważ jedną 
z naturalnych właściwości człowieka jest skłonność do konfliktowania się z in-
nymi. Stąd też Kantowską wizję „wiecznego pokoju”, czyli świata bezkonflikto-
wego, należy ocenić nie jako opis faktycznej sytuacji, która kiedyś się wydarzy, 
ale jako postulat rozumu, względnie hipotezę o charakterze postulatywnym, 
czyli ideę nadającą sens ludzkim dziejom. Chodzi o to, że – według filozofa – 
sensem historii jest nieustanne przybliżanie się ludzkości do ideału, to znaczy 
porządku społecznego pozbawionego konfliktów między ludźmi20. 

4. Kantowska propozycja „lekarstwa” na ludzką skłonność  

do konfliktowania się z innymi

Chociaż, zdaniem Kanta, zbudowanie bezkonfliktowego świata w  ziem-
skiej rzeczywistości jest „misją niemożliwą”, to jednak nie oznacza to – jak 
jednocześnie podkreślił niemiecki filozof – że nie powinno się podejmować 
kroków mających na celu stałe przybliżanie ludzkości do stanu „wiecznego po-
koju”. Takie próby powinny być według filozofa czynione, gdyż człowiek tym 
się różni od zwierząt, że nie rodzi się jako w pełni ukształtowana istota, ale 
przychodzi na świat wyposażony jedynie w zalążki człowieczeństwa i dzięki 
temu można go odpowiednio za pomocą określonego oddziaływania, zwłasz-
cza pod względem właściwości moralnych i  intelektualnych, uformować. 
Oznacza to, że człowiek nie tylko wymaga pielęgnacji, karmienia i wsparcia 
ze strony innych ludzi zwłaszcza w procesie dorastania i dojrzewania, ale rów-
nież, że to, jakim dana jednostka będzie człowiekiem, to znaczy czy będzie bar-
dziej skłonna do dobra czy też do zła, w znacznej mierze zależy od tego, w jaki 
sposób zostanie wychowana. Innymi słowy, według Kanta wprawdzie „nieto-
warzyska towarzyskość” trwale charakteryzuje każdego człowieka, niemniej 
w zależności od tego, jak zostanie wychowany, albo będzie bardziej skłonny 
do pokojowego współżycia z innymi, albo do konfliktowania się z nimi. Bio-
rąc pod uwagę tę ludzką plastyczność, w piśmie O pedagogice Kant zauważył, 
że w procesie wychowywania istotne są cztery zewnętrzne oddziaływania na 

20 Por. O. Höffe, Immanuel Kant, tłum. A.M. Kaniowski, Warszawa 2003, s. 226–232; E. An-
gehrn, Filozofia dziejów, tłum. J. Marzęcki, Kęty 2007, s. 71–80. 
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człowieka: 1) ćwiczenie w dyscyplinie i karności; 2) nauczanie różnych umie-
jętności praktycznych; 3) cywilizowanie; 4) rozwijanie moralności21. 

Ćwiczenie w  dyscyplinie i  karności ma na celu wyplenienie naturalnej 
dzikości człowieka, a także pociągu do szkodzenia samemu sobie i społeczeń-
stwu. Według Kanta, ma się to dokonywać w sposób negatywny, to znaczy za 
pomocą określonych form przymusu, w tym kar. Uczenie umiejętności prak-
tycznych sprowadza się do tego, że wychowanek nabywa takie umiejętności, 
jak np. czytanie, pisanie i rachowanie, które będą mu w przyszłości przydatne 
do osiągania określonych celów, realizacji zadań czy wykonywania prac. Cy-
wilizowanie z kolei pomaga mu odnaleźć się w społeczeństwie. Poddany mu 
człowiek uczy się więc m.in. tego, jakich czynów nie należy popełniać, gdyż są 
zakazane, a także jak nabywać szacunek u innych, dobrze postępując. I w koń-
cu rozwijanie moralności oznacza najpierw uczenie, co jest, a co nie jest mo-
ralnie godziwe i wartościowe, a następnie kształtowanie właściwych postaw. 
Zdaniem Kanta, wszystkie cztery oddziaływania wychowawcze mają wspólny 
cel – ukształtowanie danego człowieka w taki sposób, aby był możliwie najbliż-
szy ludzkiemu ideałowi. 

Niemiecki filozof, zgłębiając opisane oddziaływania, zauważył, że najważ-
niejsze z nich jest ostatnie – rozwijanie moralności. Gdyby bowiem całe wycho-
wanie ograniczyć tylko do trzech pierwszych, to proces ten można by sprowa-
dzić do tresury, której poddaje się zwierzęta, to znaczy człowiek zostałby tylko 
w sposób mechaniczny wyuczony, co powinien uczynić w określonej sytuacji, 
aby jego zachowanie nie szkodziło jemu samemu i innym, ale było pożytecz-
ne dla niego i  innych, a  także społecznie akceptowane22. Z  punktu widzenia 
rozwoju człowieczeństwa kluczowe jest natomiast rozwijanie moralności, gdyż 
to ono wyzwala w danej osobie zdolność rozumnego i zbieżnego z moralnymi 
powinnościami korzystania ze swojej wolności. Dlatego też – według Kanta – 
o sukcesie procesu wychowawczego decyduje przede wszystkim odpowiednie, 
to znaczy zgodne z moralnymi powinnościami ukształtowanie postaw wycho-
wanka. Pozostałe obszary oddziaływań mają znaczenie tylko drugorzędne23. 

Immanuel Kant doszedł do wniosku, że w celu neutralizowania w czło-
wieku skłonności do konfliktowania się z  innymi należy w  wychowankach 
wypleniać zwłaszcza takie postawy, jak: niewdzięczność, zazdrość, cieszenie 
się z czyjegoś nieszczęścia, brak wierności, podłość, trwonienie majątku, brak 
troski o zdrowie, nieszanowanie innych, gnuśność, skąpstwo i brak współczu-

21 Por. I. Kant, O pedagogice, tłum. D. Sztobryn, Łódź 1999, s. 41–50. 
22 Por. tamże, s. 50. 
23 Por. tamże, s. 54–55. 
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cia. Z kolei – jako ich przeciwieństwo – kształtowane być powinny: pokojowe 
usposobienie, uczciwość, rzetelność, wstrzemięźliwość, wielkoduszność, do-
broczynność i samoopanowanie. Z wymienionych pożądanych postaw według 
filozofa szczególnie ważne są trzy pierwsze, gdyż są ściśle zbieżne z zupełnymi 
i niezupełnymi obowiązkami człowieka wobec siebie samego i innych, to zna-
czy stanowią minimalny i konieczny warunek godziwości moralnej człowieka. 
Pozostałe natomiast, czyli wstrzemięźliwość, wielkoduszność, dobroczynność 
i  samoopanowanie, są tylko „dodatkiem” wznoszącym człowieka na kolejne 
stopnie dobra24. 

Wśród wielu szczegółowych zaleceń Kanta odnośnie do wychowywania 
moralnego człowieka warte wskazania jest m.in. to, że według niego już od 
najwcześniejszego dzieciństwa człowieka trzeba uczyć, aby korzystając z włas-
nej wolności, nie przyczyniał się do szkody własnej i innych. Dalej, im wycho-
wanek starszy, tym trudniejsze powinno się mu stawiać zadania do wykonania, 
a  „poprzeczka” moralnych oczekiwań względem niego winna się też odpo-
wiednio podnosić25. W sprawie kar i nagród filozof zasugerował, że pierwsze 
nie powinny być nazbyt surowe, a drugie zbyt obfite26. Ponadto domagał się, 
aby wychowywaniem młodego pokolenia zajmowali się odpowiednio do tego 
przygotowani eksperci27. Od nich zaś oczekiwał, że bardziej będą wychowan-
ków pociągać do naśladowania przykładem własnego życia niż teoretycznym 
umoralnianiem czy stosowaniem rozbudowanego systemu kar i  nagród28. 
Według myśliciela, znakomitą pomocą w  procesie wychowania moralnego 
mógłby być spisany „katechizm prawa”, zawierający różne przykłady ilustru-
jące, jakie postępowanie jest w danych sytuacjach moralnie godziwe, a  jakie 
nie. Kant osądził, że już jednogodzinna lektura takiego dzieła przez wycho-
wanka znacząco wsparłaby proces jego moralnego wychowywania29. Niemiec-
ki filozof doszedł wreszcie do przekonania, że najbardziej aktywne działania 
wychowawcze należy podejmować do szesnastego roku życia wychowanka, 
gdyż do tego wieku człowiek jest najbardziej podatny na zewnętrzne oddzia-
ływania. Wobec starszych również zalecił podejmowanie określonych działań, 
np. ukryte dyscyplinowanie przepisami stanowionego prawa, propagowanie 
dobrych książek czy przedstawień teatralnych. Niemniej – co Kant wyraźnie 
podkreślił – o sukcesie lub jego braku w procesie rozwijania moralności dane-

24 Por. tamże, s. 79–91. 
25 Por. tamże, s. 53–54. 
26 Por. tamże, s. 79–82. 
27 Por. tamże, s. 49. 
28 Por. tamże, s. 52. 
29 Por. tamże, s. 89–90. 
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go człowieka zasadniczo decyduje to, czego i jak intensywnie i systematycznie 
go uczono w pierwszych kilkunastu latach jego życia30. 

Uwzględniając powyższe, można powiedzieć, że według Immanuela Kanta 
odpowiednim antidotum na „nietowarzysko towarzyską” właściwość ludzkiej 
natury, której jednym z objawów jest stała skłonność każdego człowieka do 
konfliktowania się z innymi, jest moralne wychowywanie kolejnych pokoleń. 
I  chociaż „wieczysty pokój” wydaje się mu w  ziemskiej rzeczywistości nie-
osiągalny, to jednak równocześnie ocenił on, że jeśli kolejne pokolenia będą 
systematycznie wychowywane zwłaszcza do rzetelności, uczciwości i pokojo-
wego nastawienia względem innych, to z każdą następną generacją konflikty 
międzyludzkie będą się stawały coraz rzadsze, a także coraz mniej gwałtowne, 
krwawe, długotrwałe itd. 

Podsumowanie

Przeprowadzone refleksje doprowadziły przede wszystkim do następują-
cych konstatacji. Po pierwsze, badania polemologiczne pokazują, że przyczyną 
powstawania konfliktów jest zazwyczaj rozbieżność interesów poszczególnych 
stron. Po drugie, oznacza to, że drogą do zminimalizowania niebezpieczeństwa 
wybuchu krwawych konfliktów między ludźmi, narodami itd. jest maksymal-
ne zharmonizowanie ze sobą ich interesów. Po trzecie, przed polemologami 
wciąż stoi jeszcze zadanie wskazania, jakie interesy należałoby wziąć tu przede 
wszystkim pod uwagę, aby skutecznie minimalizować to niebezpieczeństwo 
w przyszłości. Po czwarte, Immanuel Kant przestrzegł, że „wieczystego poko-
ju” w ziemskiej rzeczywistości nie da się w pełni i trwale urzeczywistnić, gdyż 
człowiek ze swej natury przejawia m.in. stałą skłonność do konfliktowania się 
z innymi ludźmi. Po piąte, niemiecki filozof wskazał też, że dzięki odpowiednie-
mu wychowaniu, w szczególności do rzetelności, uczciwości i pokojowego na-
stawienia do innych, można tę skłonność skutecznie w ludziach neutralizować. 

Powyższe ustalenia – jak się wydaje – pozwalają na dostrzeżenie istnie-
nia następującego związku warunkowego: jeśli komuś zależy na minimalizo-
waniu w przyszłości niebezpieczeństwa wybuchu wojen i konfliktów między 
ludźmi, to powinien dołożyć wszelkich możliwych starań, aby odpowiednio 
i  systematycznie wychowywać kolejne pokolenia. Innymi słowy, jeśli ludzie 
chcą budować świat coraz bardziej wolny od konfliktów i wojen, to ich wspól-
nym interesem jest odpowiednie moralne kształtowanie kolejnych pokoleń. 
Oznacza to, że w dłuższej perspektywie najwłaściwszą drogą, która umożliwia 

30 Por. tamże, s. 53. 
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eliminowanie przyczyn wybuchu konfliktów i wojen, wydają się nie tyle poli-
tyczno-ekonomiczne ugody czy militarne rozwiązania, gdyż te są skuteczne 
zazwyczaj tylko krótkoterminowo, ile podnoszenie kolejnych pokoleń pod 
względem moralnym na wystarczająco wysoki poziom. Kantowska anatomia 
wojny inspiruje zatem do tego, aby w badaniach polemologicznych i skorelo-
wanych z nimi działaniach praktycznych uwzględniać niezbędność odpowied-
niego wychowania moralnego jako właściwego sposobu zapobiegania konflik-
tom i wojnom. 

Summary 
Immanuel Kant’s anatomy of war

The following question appears often in the discussion: Is the world not on the eve of the Great War? 
There is another question: How to minimize the risk of its explosion? The paper Immanuel Kant’s anatomy of 
war aims to enrich the debate on the issue of war that is not raised. It is about bringing the Kantian proposal, 
how to minimize the risk of conflicts between people. Therefore we discuss the following issues. 

First of all, two methodological orientations have been presented in the study of war and peace. The 
first one consists in adopting a negative definition of peace, which is understood as the absence of war. This 
orientation is accepted in polemology (war science), scientific discipline, which was formed after the Second 
World War. The second one is characteristic for the trend of “peace research”. It consists in accepting a po-
sitive definition of peace, or describing it as a specific form of relationship between people and nations. The 
author argues that the methodological orientation adopted in polemology is more effective when it comes to 
learning about war and peace. War is a phenomenon, which causes, course, and consequences are relatively 
easy to describe conceptually. It is much more difficult to describe peace. Hence, according to the author, the 
way to know peace is through knowledge of the war, especially its causes. 

Secondly, key achievements of polemology are shown. Among them is the perception that the causes of 
the outbreak of conflicts are usually differences of interests between the parties. It can be concluded on this 
basis that the most appropriate way to prevent wars is to correlate the interests of individual nations or states. 
The polemologists are still looking for interests that should be taken first and foremost. The philosophy of 
Immanuel Kant, according to the author, can be used here. 

Third, Kant’s vision of the causes of people’s conflicts is shown. The German philosopher observes 
that the “unsociable sociability” is the fundamental source of human conflict. The point is – in the opinion of 
Kant – that a man in its nature is willing to cooperate with other people, but also at the same time the people 
are constantly in natural conflict. 

Fourth, the Kantian proposal of an antidote to the human tendency to conflict with others is presented. 
Kant suggests that this tendency can be successfully neutralized by appropriate upbringing, in particular moral 
education. Kant notes that for the first dozen years of life a person is extremely vulnerable to external educatio-
nal influences. At the time, it is possible to form it in such a way that it can be among others honest, reliable 
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and peaceful towards others. On this basis, the German philosopher postulates that the most appropriate way 
to avoid wars in the future is to properly and systematically educate the next generations. 

On the basis of the analysis, it can be said that the danger of the outbreak of war should be minimized not 
through political-economic agreements or military solutions, but by “morally raising” of the next generation 
to a sufficiently high level. So we have to take into account, in polemological studies and their correlated 
practical activities, the necessity of adequate moral education for successive generations as a proper means 
of preventing conflicts and wars. 

Ks. Zdzisław Kieliszek – ur. w 1973 roku w Kętrzynie, święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1999 roku. 
W latach 1993–1999 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 
w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra teologii. W latach 2001–2009 studiował na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Obecnie jest 
adiunktem w Katedrze Prawa Kanonicznego i Filozofii, a także prodziekanem do spraw kształcenia na Wydziale 
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedmiotem jego zainteresowań są: myśl poli-
tyczno-społeczna, filozofia człowieka oraz historia filozofii. 
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Przełom XIX i XX wieku to w Europie (oraz w Stanach Zjednoczonych) 
czas największej popularności tzw. idei czwartego wymiaru, czyli swoistej nad-
przestrzeni. Autorzy wielu prac naukowych, popularyzatorskich, literackich, 
a także artyści, filozofowie i teologowie zadawali wówczas pytanie: czy możliwe 
jest zobaczenie i przedstawienie czwartego wymiaru przestrzeni?, i udzielali na 
nie odpowiedzi. Iście epifanijne doznanie zachwytu dla owego novum łączono 
z przeświadczeniem o możliwości rozwiązania – przy użyciu narzędzi mate-
matyki – różnorakich „zagadek istnienia”. Fascynacja tajemniczym czwartym 
wymiarem nierzadko przenosiła osoby skądinąd inteligentne i wykształcone 
„w  dziedziny zupełnie od rzeczywistości oderwane, (…) wyradzała się (…) 
w pewnego rodzaju mistycyzm matematyczny”1. Z drugiej jednak strony, war-
to pamiętać o  tym, iż ów splot „mistycyzmu” i nauki, sztuki i wyobraźni to 
klucz do zrozumienia świadomości europejskiego inteligenta okresu La Belle 
epoque2. Zamiarem piszącego te słowa jest przybliżenie genezy zainteresowa-
1 S. Dickstein, Matematyka i rzeczywistość, Warszawa 1893, s. 34–35.
2 Por. L. Brogowski, Czwarty wymiar: między hipotezą naukową i  science fiction, w: P.D. 

Uspienski, Czwarty wymiar. Przegląd ważniejszych teorii i prób zbadania dziedziny niezmie-
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nia w Europie czwartym wymiarem oraz sposobu prezentacji tego fenomenu 
w myśli europejskiej przełomu XIX i XX wieku.

Już w wieku XV, a więc na przełomie średniowiecza i czasów nowożyt-
nych, niektórzy artyści europejscy borykali się z  trudnością zastosowaniu 
reguł geometrii w  celu przedstawienia określonej sceny na zakrzywionej 
powierzchni. Trudność ta potęgowała się w  sytuacji, kiedy krzywizny po-
wierzchni nie były regularne. Zważywszy na to, iż reguły perspektywy usta-
lano wówczas doświadczalnie, zaistniały problem przezwyciężano dzięki ar-
tystycznej intuicji łączonej z elementami geometrii Euklidesa. Włoski malarz 
i architekt Giorgio Vasari w XVI wieku z uznaniem wypowiadał się na temat 
swego rodaka, piętnastowiecznego malarza Paola Uccella, który zastosował 
zabieg umożliwiający „skurczanie” sufitów wraz ze wspierającymi je belkami 
oraz  sprawiający, że okrągłe kolumny obiegały w sposób naturalny narożnik, 
a ujęte perspektywicznie otrzymały łagodne, koliste zakończenie. W pierw-
szej połowie XVI wieku, kiedy teoria i praktyka perspektywiczna – za sprawą 
ukazujących się drukiem traktatów – stały się obowiązującym artystę szta-
fażem, dostrzeżono wyraźną różnicę między obrazami powstającymi na po-
wierzchniach płaskich a tymi tworzonymi na powierzchniach zakrzywionych. 
Problem ten do strzegli w pierwszej kolejności twórcy malowideł ściennych, 
umieszczający swoje dzieła na sklepieniach kolebkowych, kopulastych, a tak-
że przerywanych łukami o nieregularnej krzywiźnie. Właśnie oni, mimo sto-
sowania zasad perspektywicznych i wyznaczania punktów widzenia metodą 
geometryczną, zauważyli bez trudu, że przedstawienia ulegają zgoła nieilu-
zjonistycznym zniekształceniom. Artyści ci znali, jak można sądzić, praktycz-
ny sposób czy też sposoby omijania problemu krzywizny dzięki przenosze-
niu płaskiego obrazu lub dzieleniu krzywizny na niewielkie pola, zbliżone do 
płaskiej powierzchni3. Niemniej trudno było uniknąć zasadniczego dylematu 
wynikającego z nieistnienia na powierzchni sferycznej linii równoległych.

U podstaw perspektywy nowożytnej leżała geometria żyjącego w III wieku 
p.n.e. Euklidesa4, wzbogacona o doświadczenia natury optycznej europejskich 
i  arabskich uczonych doby średniowiecza, zwłaszcza Rogera Bacona, Johna 
Peckhama, Witela, Al-Kindiego, Alhazena5. Już w XVI wieku część artystów 

rzalnego, tłum. H. Prosnak, Gdańsk 2001, s. 22–23.
3 Sposoby omijania problemu krzywizny podawał m.in. siedemnastowieczny matematyk 

i architekt francuski, twórca podstaw geometrii rzutowej Gérard Desargues.
4 Na uwagę zasługują przede wszystkim Elementy Euklidesa, na których aż do początku 

XIX w. opierała się geometria.
5 Por. A.R. Hall, Rewolucja naukowa 1500–1800. Kształtowanie się nowożytnej postawy 

naukowej, Warszawa 1966, passim.
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uświadomiła sobie jednak, że istnieją takie sytuacje malarskie, w których geo-
metria Euklidesa nie znajduje zastosowania. Podejmowano więc próby przej-
ścia do geometrii sferycznej. Za prekursorów w  tym zakresie można uznać 
Francuza Jeana François Nicerona i  Niemca Athanasiusa Kirchera, którzy 
przedstawili graficznie zamianę relacji płaszczyznowych na powierzchnie za-
krzywione6. Obrazy anamorfotyczne nie miały jednoznacznej interpretacji 
geometrycznej. Tworzono je – to prawda – lecz teoria stanowiła tajemnicę. 
Istniał przybliżony wykres geometryczny, ale tylko przeniesienia z płaszczy-
zny obrazu na walec lustra. Nie potrafiono natomiast dokonać transpozycji 
graficznej wizerunku z walca na płaszczyznę.

Fakt braku pełnej wiedzy na temat fenomenu celowej deformacji obrazu 
(anamorfozy) zaowocował powstawaniem różnorakich, zgoła nieracjonalnych 
teorii i  interpretacji, m.in. o  magicznej proweniencji, zawartych zwłaszcza 
w  ukazujących się traktatach perspektywicznych7. Zagadnienie anamorfozy, 
do połowy XVIII stulecia zawłaszczone w głównej mierze przez artystów, od 
drugiej połowy „wieku świateł” zostało podjęte przez matematyków.

Na początku lat dwudziestych XIX wieku niemiecki matematyk Karl Frie-
drich Gauss wyraził pogląd o istnieniu geometrii alternatywnej w stosunku 
do geometrii Euklidesa. Podważył m.in. jeden z postulatów zawartych w Ele-
mentach, głoszący, iż przez punkt położony poza obraną linią prostą moż-
na poprowadzić tylko jedną linię prostą nieprzecinającą się z daną linią. Nie 
zawarł jednak swoich spostrzeżeń na piśmie, w  związku z  czym to nie on, 
lecz dwaj inni uczeni: rosyjski matematyk polskiego pochodzenia Nikołaj Ło-
baczewski i węgierski matematyk János Bolyai są uważani za twórców geo-
metrii nieeuklidesowej. Łobaczewski i  Bolyai między 1824 a  1829 rokiem, 
niezależnie od siebie, udowodnili, że przez dany punkt poza linią można 
przeprowadzić więcej niż jedną linię z nią się nieprzecinającą, wobec czego 
– wbrew twierdzeniu Euklidesa – suma kątów w trójkącie może być różna od 
180 stopni8. Z kolei w 1854 roku niemiecki matematyk Bernhard Riemann 
w swoich rozważaniach ujął system Euklidesa jako jeden z wielu możliwych 
systemów graficznych. Włoski matematyk Eugenio Beltrami zwizualizował 
owe rozważania, prezentując trzy typy powierzchni, w odniesieniu do których 
znalazł zastosowanie system Euklidesa, Łobaczewskiego-Bolyai i Riemanna. 

6 Por. G. Totaro, L’autobiographie d’Athanasius Kircher. L’écriture d’un jésuite entre vérité et 
invention au seuil de l’œuvre. Introduction et traduction française et italienne, Bern 2009.

7 W okresie od połowy XVI do połowy XVIII w. ukazało się w Europie prawie 200 traktatów 
perspektywicznych.

8 Por. A. Maeger, János Bolyai: der Mozart der Mathematik, Hamburg 1999.
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Interpretacja Włocha przyczyniła się do rozwiązania dylematu, z którymi bo-
rykali się twórcy nowożytni9. 

Konsekwencje odkrytego novum były niezwykle doniosłe. Geometria Eu-
klidesa opisywała przestrzeń trójwymiarową, zaś Łobaczewski, Bolyai i Rie-
mann wykazali, iż może istnieć przestrzeń więcej niż trójwymiarowa, mimo 
że wymyka się ona ludzkim zmysłom i jest niesprawdzalna empirycznie. Od 
czasu opracowania przez niemieckiego fizyka Alberta Einsteina w 1915 roku 
ogólnej teorii względności przyjmowano istnienie czterowymiarowego conti-
nuum czasoprzestrzennego, w którym czas odpowiada czwartemu wymiarowi. 
Do początku XX wieku ideę czwartego wymiaru wiązano jednakże nie z kate-
gorią czasu, lecz przestrzeni. Fenomen przestrzeni czterowymiarowej pobu-
dzał wyobraźnię naukowców, ludzi sztuki i kultury, okazał się też inspirujący 
dla nowej gałęzi filozofii – teozofii10. Przyjrzyjmy się dokonaniom niektórych 
osób spośród tego grona. 

W 1880 roku amerykański matematyk Washington Irving Stringham za-
prezentował tzw. tablice Regularnych figur w przestrzeni n-wymiarowej. Były to 
bryły geometryczne, które rozchodziły się we wszystkich kierunkach przestrze-
ni trójwymiarowej jednocześnie. To jednoczesne rozchodzenie się miało być 
właśnie czwartym wymiarem11. Teoria Stringhama znalazła oddźwięk w innych 
pracach matematycznych, mimo iż trudno uznać ją za w pełni oryginalną12. Za-
stanawiano się też nad tym, kto przebywa w czwartym wymiarze i czy jest z nim 
możliwy kontakt. Bardzo popularne stało się wyjaśnienie, podzielane m.in. 
przez wybitnych naukowców: profesora fizyki i  astronomii na Uniwersytecie 
w Lipsku Johanna Zöllnera oraz wynalazcę lampy katodowej Williama Crooke-
sa, iż przestrzeń tę zamieszkują duchy, z którymi niektórzy ludzie, zwłaszcza 
prowadzący seanse spirytystyczne (tzw. media), mogą się kontaktować13. 
9 Por. J. Gray, Poincaré and Klein – Groups and Geometries. In 1830–1930: a Century of Geo-

metry, Berlin 1992, s. 35–44.
10 Por. M. Kaku, Hiperprzestrzeń. Naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, pętle czaso-

we i dziesiąty wymiar, Warszawa 1997, s. 92.
11 Por. W.I. Stringham, Regular Figures in N-dimensional Space, „American Journal of Mathe-

matics” 1880, t. 3, s. 1–15; Ch. Smith, I. Stringham, Elementary algebra for the use of schools 
and colleges, New York 19042.

12 Warto zaznaczyć, że tzw. idea rozchodzenia się stosowana była przez teoretyków perspek-
tywy już w XVIII w., m.in. przez Johanna Jacoba Schüblera, w celu ukazania stopniowego 
przejścia od punktu, przez linię, płaszczyznę, do przestrzeni. W XIX w., chcąc wyobrazić 
sobie czwarty wymiar, próbowano, podobnie jak uczynił to Schübler dla przestrzeni trój-
wymiarowej, stopniować geometryczną świadomość przestrzeni, przechodząc od jednego 
wymiaru do kolejnego.

13 Por. R. Rucker, The Fourth Dimension. A Guided Tour of the Higher Universes, Boston 1984. 
Zob. także interesującą pod tym względem powieść: O. Wilde, Upiór rodu Canterville’ów, 
tłum. M. Przymanowska, Kraków 2003.
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Z Zöllnera i Crookesa jako zwolenników przypisania czwartemu wymia-
rowi znamion realnego bytu wyśmiewali się reprezentanci światopoglądu ma-
terialistycznego, podkreślając, iż uczeni ci weszli na drogę nie tylko zgubną 
dla nich samych, ale i dla całej nauki europejskiej. Niemiecki filozof Fryderyk 
Engels w artykule z 1878 roku, zatytułowanym Przyrodoznawstwo w świecie 
duchów, stwierdził m.in.: 

Według najnowszych tryumfalnych wiadomości ze świata duchów pan profe-
sor Zöllner miał się zwrócić do jednego czy kilku mediów, aby przy ich po-
mocy ustalić bliższe szczegóły lokalizacji czwartego wymiaru. Sukces przeszedł 
ponoć wszelkie oczekiwania. (…) Duchy bez trudności zrealizowały wszystkie 
cuda czwartego wymiaru. (…) Duchy dowodzą istnienia czwartego wymiaru, 
a  czwarty wymiar z  kolei świadczy o  istnieniu duchów. A  stwierdzenie tego 
otwiera przed nauką nowe, niezmierzone pole. Cała dotychczasowa matema-
tyka i przyrodoznawstwo staną się tylko przedszkolem matematyki czwartego 
i  wyższych jeszcze wymiarów, oraz mechaniki, fizyki, chemii i  fizjologii du-
chów przebywających w tych wyższych wymiarach. Pan Crookes ustalił wszak 
w sposób naukowy, ile tracą na wadze stoły i  inne meble przy przejściu (…) 
w czwarty wymiar14. 

Swoistym uzupełnieniem wypowiedzi Engelsa są refleksje Włodzimierza 
Lenina z początku XX wieku. Przyszły przywódca bolszewickiej Rosji w 1908 
roku podkreślał, że koncepcja czwartego wymiaru jest ze wszech miar szko-
dliwa z  punktu widzenia materializmu dialektycznego, rewolucji społecznej 
i  spoistości ruchu bolszewików. Cara można bowiem, jego zdaniem, obalić 
jedynie w trzecim wymiarze, a w wyniku zgłębiania idei wielowymiarowości 
przestrzeni może dojść do rozłamu ideologiczno-światopoglądowego w szere-
gach marksistów, co byłoby czymś zgoła niepożądanym15.

Według zorientowanych materialistycznie ateistów drugiej połowy XIX 
i  początku XX wieku, koncepcja czwartego wymiaru niosła ze sobą wielkie 
niebezpieczeństwo: mogła stać się swoistą zachętą do poszukiwania Boga, 
który wszak – jak głosili – obiektywnie nie istnieje. Zgoła odmiennie zapa-
trywali się na fenomen wielowymiarowości przestrzeni wszyscy ci, którzy po-
zostawiali miejsce na miarę rzeczy, wiarę religijną oraz inne formy duchowo-
ści i  odczuć w  życiu jednostki ludzkiej. Wykorzystywali oni ideę czwartego 
wymiaru w walce ze światopoglądem materialistycznym, uzasadniając prawdy 
wiary, broniąc „duszy” artysty oraz wskazując, iż „euklidesowość” umysłu da-
nego człowieka, a więc jego „przyzwolenie” na jedynie trójwymiarową materię, 

14 F. Engels, Dialektyka przyrody, tłum. T. Zabłudowski, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 20, 
Warszawa 1972, s. 408–409.

15 Por. M. Kaku, Hiperprzestrzeń, dz. cyt., s. 97–98.
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oznacza w praktyce wyrzeczenie się zadawania pytań o istnienie i działalność 
Stwórcy oraz o wyobrażeniowo-emocjonalne strony ludzkiej natury. 

Bohater wydanej w  1881 roku powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia 
Karamazow, Iwan Karamazow, w dyskusji z bratem Aloszą na temat Boga re-
prezentuje właśnie „opcję euklidesową”, bliską w istocie stanowisku Engelsa. 

Otóż – stwierdza Iwan – jeżeli Bóg istnieje i jeżeli faktycznie stworzył Ziemię, 
to, jak nam doskonale wiadomo, stworzył ją podług geometrii Euklidesowej, 
a umysł ludzki wyposażył w pojęcie tylko trzech wymiarów przestrzeni. Tym-
czasem bywali i bywają też nawet dziś geometrzy i filozofowie, i to nawet wśród 
tych najwybitniejszych, którzy wątpią, by cały wszechświat czy też szerzej – całe 
istnienie stworzone było jedynie na wzór geometrii Euklidesowej, ośmielają się 
nawet roić, że dwie proste równoległe, które podług Euklidesa nigdy nie mogą 
się zetknąć na Ziemi, być może mogłyby się zetknąć gdzieś w nieskończoności. 
Stwierdziłem, kochaneczku, że skoro nie umiem pojąć nawet tego, to gdzież-
bym miał pojąć Boga? (…) Umysł mam euklidesowy, ziemski, jakże więc miał-
bym rozstrzygać jakieś rzeczy nie z  tego świata. Tobie też, mój drogi, radzę 
nigdy się nad tym nie zastanawiać, a już zwłaszcza nad kwestią Boga: istnieje 
czy nie? To wszystko zagadnienia z gruntu obce umysłowi stworzonemu z wy-
obrażeniem trzech tylko wymiarów16.

Myśliciel Alfred Schofield stał na stanowisku, że czwarty wymiar to miejsce, 
w którym może przebywać Bóg i inne, towarzyszące Mu, istoty niebiańskie. Co 
więcej, będąc wyraźnie zafascynowany matematyką, nawet wiarę w nieśmier-
telność duszy udowadniał, czy raczej usiłował udowodnić, za jej pomocą17. 

Ze sferą duchową czwarty wymiar powiązał również polski powieściopi-
sarz Bolesław Prus. Pisał w pochodzącym z 1880 roku opowiadaniu Powraca-
jąca fala: 

Gdyby zacność pastora Böhme posiadała trzy zwykłe jeometryczne wymiary 
i ciężar odpowiedni wielkości, wielebny ten mąż apostolskie i cywilne podróże 
odbywać by musiał towarowym pociągiem. Ale ponieważ zacność jest przy-
miotem substancji duchowej i posiada tylko jeden wymiar: czwarty, który dużo 
miejsca zajmuje w głowach matematyków, lecz w świecie rzeczywistym nic nie 
znaczy, więc pastor Böhme bez trudności mógł podróżować bryczuszką za-
przężoną w jednego konia18. 

16 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. A. Pomorski, t. 1, Warszawa 2004, s. 300.
17 Por. A.T. Schofield, Inny świat, czyli czwarty wymiar przestrzeni, tłum. F. Wermiński, War-

szawa 1891, s. 39–40. Teolog Arthur Willink również wyraził pogląd, iż nieskończenie wie-
lowymiarową przestrzeń, jawiącą się jako pozaziemskie królestwo, zamieszkuje Stwórca. 
Zob. A. Willink, The World of the Unseen. An Essay on the Relation of Higher Space to Things 
Eternal, New York 1893.

18 B. Prus, Opowiadania i nowele, oprac. T. Żabski, Wrocław 1996, s. 147.
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Prus wyzyskiwał teorię wielowymiarowości przestrzeni w celu zracjonali-
zowania prawd wiary. Charakterystyczna pod tym względem jest wypowiedź 
profesora Dębickiego, bohatera Emancypantek: „Ten świat, w którym żyjemy 
i na który patrzymy, rozciąga się w trzech wymiarach i w jednym czasie, ale 
Bóg ogarnia nieskończoną ilość wymiarów i  nieskończoną rozmaitość cza-
sów”19. Dębicki dodawał, że przestrzeni ponadtrójwymiarowej jednostka ludz-
ka może doświadczać jedynie w takim zakresie, w jakim ostryga może wysyłać 
i odbierać depesze telegraficzne20.

Na ideę czwartego wymiaru powoływał się ponadto pisarz Tadeusz Mi-
ciński, wiążąc ją m.in. z przeświadczeniem o istnieniu duchowej, nieśmiertel-
nej cząstki człowieka. Bohater jego powieści, ksiądz Faust, poruszył tę kwestię 
w swoim kazaniu: 

Zgon? Sądzę, iż będzie to moje największe doświadczenie, kategoryczna wy-
prawa po odkrycie nowych potęg w czwartym wymiarze – bo zgon jest zawie-
szeniem czynności ziemnych. (…) Zjawisko śmierci odbywa się tylko w trzech 
wymiarach, ale życie nasze, szczególniej pierwiastki nadświadomości, należą 
już do wymiaru czwartego21. 

Czwarty wymiar jest w tym ujęciu „wymiarem nie wysokości, nie długości, 
nie szerokości, ale wymiarem wewnątrz nas. (…) Sił psychicznych działanie 
przejawia się w trzech wymiarach, lecz zaczyna i kończy w czwartym”22.

Podobnie zapatrywał się na to rosyjski filozof Piotr Uspienski. Autor Ter-
tium Organum postrzegał zagadnienie czwartego wymiaru w kontekście prze-
kraczania przez artystę fenomenalnego świata zjawisk i rzeczy w celu dotarcia 
do czystej noumenalnej esencji. Podkreślał, że dla artysty świat fenomenalny 
jest jedynie środkiem, podobnie jak barwy dla malarza, a dźwięki dla muzyka, 
do zrozumienia świata noumenalnego i do ekspresji tego rozumienia. W obec-
nym momencie ludzkiego rozwoju nie mamy, jego zdaniem, skuteczniejszych 
od sztuki instrumentów poznawania świata przyczynowego. Możliwe jest 
poznanie noumenu przez fenomen. W tym zakresie bezużyteczne są jednak 
spektroskopy czy też reakcje chemiczne. Jedynie dusza artysty, będąca sub-
telnym aparatem, może zrozumieć odczucie noumenu na fenomenie. Sztuka, 
widząc więcej i dalej, jest – w jego przekonaniu – początkiem aktu widzenia23.

Również amerykański malarz Max Weber w  1910 roku dał wyraz prze-
świadczeniu, że w  sztuce plastycznej istnieje czwarty wymiar, który można 
19 Tenże, Emancypantki, t. 3–4, Warszawa 1998, s. 481.
20 Por. tamże, s. 208.
21 T. Miciński, Xiądz Faust, Kraków 1913, s. 336.
22 Tamże, s. 337.
23 Por. P. D. Uspienski, Czwarty wymiar, dz. cyt.
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opisać jako świadomość wielkiego, wszechogarniającego odczucia przestrze-
ni-ogromu, we wszystkich kierunkach jednocześnie. Czwarty wymiar nie jest, 
jego zdaniem, ani bytem fizycznym, ani hipotezą matematyczną, ani też iluzją 
optyczną. Jawi się jako rzeczywista jakość, mogąca być postrzeganą i odczu-
waną. Przypomina nieco barwy i  wysokości dźwięków muzycznych. Będąc 
idealną miarą, pobudza zmysły i sferę wyobrażeniowo-emocjonalną24.

Z kolei dla francuskiego poety Guillaume Apollinaire’a  czwarty wymiar, 
pochodzący z  trzech znanych już miar, przedstawia ogrom przestrzeni roz-
ciągającej się w określonym momencie we wszystkich kierunkach. Jest samą 
przestrzenią – wymiarem nieskończoności25. 

Jak jednak pojąć i  zrozumieć ową „nieskończoność”? Rąbka tajemnicy 
uchylił m.in. Edwin A. Abbott w wydanej w 1884 roku powieści Flatlandia, 
czyli Kraina Płaszczaków. W dziele tym, będącym swoistą syntezą science fic-
tion i szkicu popularnonaukowego, niezwykle poczytnym na przełomie XIX 
i XX wieku26, autor opowiada o żyjących na płaszczyźnie dwuwymiarowych 
stworach, niemogących pojąć faktu istnienia trzeciego wymiaru. Kula prze-
chodząca prostopadle przez płaszczyznę ich życia była tylko okręgiem, sze-
ścian – tylko kwadratem. Abbott starał się w  ten sposób wykazać istnienie 
czwartego wymiaru, którego ludzie jako istoty trójwymiarowe nie są w stanie 
zaakceptować. W  celu uprawomocnienia tej idei posłużył się interesującym 
obrazem: na początku „przywołał” kwadrat, którego sześciokrotne prostopa-
dłe zestawienie budowało sześcian, sześć ruchów powstałego w  ten sposób 
sześcianu tworzyło zaś „nadsześcian”. Ten ostatni zaś mógł „rozchodzić się” 
jednocześnie we wszystkich kierunkach, a owo równoczesne rozchodzenie się 
to, zdaniem twórcy, przekonująca interpretacja czwartego wymiaru27. 

Na uwagę pod tym względem zasługują również refleksje Charlesa Howar-
da Hintona, autora dzieła Nowa Era myśli, wydanego w 1888 roku w Stanach 
Zjednoczonych28. Hinton podkreślał, że mimo iż najprawdopodobniej nigdy 
24 Por. Leksykon malarstwa od A do Z, oprac. M. Czarzasty, A. Gałęzowski, P. Szubert, P. Trze-

ciak, Warszawa 1996, s. 750.
25 Por. A. Guillaume, Wybór poezji, tłum. J. Kwiatkowski, Wrocław 1975.
26 W latach 1884–1915 książka Abbotta miała w Anglii dziewięć wydań.
27 Por. E.A. Abbott, Flatlandia, czyli Kraina Płaszczaków. Powieść o wielu wymiarach, tłum. 

J. Dziedzic, Gdańsk 1997.
28 Poglądy Charlesa Howarda Hintona, który po opuszczeniu Anglii popularyzował koncep-

cję czwartego wymiaru w Ameryce, stały się znane w Europie na przełomie XIX i XX w. 
Analizowano je i komentowano m.in. w prasie angielskiej, francuskiej i rosyjskiej. Stanowi-
ły inspirację dla niektórych uczonych, chociażby polskiego matematyka Samuela Dickstei-
na, o którego idei Bolesław Prus pisał: „Któż zatem wie, że jak modele pana Dicksteina są 
cieniami bytów czterowymiarowych, czy: kryształy, związki chemiczne, ciała roślin i zwie-
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nie zobaczymy czterowymiarowych obrazów własnymi oczami, możemy to 
uczynić za pośrednictwem naszego oka wewnętrzno-umysłowego. Warunek 
jest tylko jeden – musimy zdołać umysłowo „udźwignąć” wiele szczegółów. 
Jeśli – przykładowo – potrafimy pomyśleć o każdej części ludzkiego ciała w jej 
właściwej pozycji i zrozumieć jej wszystkie aspekty, możemy uzyskać cztero-
wymiarowy obraz o strukturze bryły. Innymi słowy, musimy wykształcić zdol-
ność malarstwa pamięciowo-umysłowego. Chodzi o to, byśmy kładąc określo-
ne kolory w określone miejsca, nie ręką na papierze, lecz tym, co mamy w my-
śli, potrafili przywoływać, przemieniać i widzieć w umyśle, pamięci złożone 
układy kolorów, z taką samą swobodą, z jaką możemy malować na płótnie29.

Nie sposób w kontekście idei przestrzeni wielowymiarowej nie wspomnieć 
również o postaci francuskiego malarza i rzeźbiarza Marcela Duchampa. Du-
champ, pracując przez krótki czas jako bibliotekarz w Bibliotece św. Genowefy 
w  Paryżu, zainteresował się siedemnastowiecznymi dziełami podejmującymi 
problem perspektywy, m.in. autorstwa Jeana François Nicerona. Artysta wska-
zywał, że określona postać, będąca bohaterką dzieła malarskiego, mogłaby być 
trójwymiarową projekcją czterowymiarowej osoby. Cokolwiek bowiem ma trój-
wymiarową formę, jest w naszym świecie projekcją świata czterowymiarowego30.

Od ok. 1915 roku do opisu przestrzeni coraz częściej zaczęto dodawać po-
jęcie czasu. Nastąpiło swoiste zatarcie różnicy między czwartym wymiarem 
przestrzeni a czasem jako czwartym wymiarem31. Koncepcje Alberta Einstei-
na przyczyniły się do zmiany sposobu postrzegania tego zagadnienia. Dotąd 
czwarty wymiar był pogłębieniem przestrzeni, totalnym rozprzestrzenianiem 
się, ale nie miał związku z określeniem czasu. Model nierozłącznej czasoprze-
strzeni Einsteina przesunął punkt ciężkości. Okazało się, iż czwarty wymiar 
to nic innego, jak identyfikacja przedmiotu i podmiotu, czasu i przestrzeni, 
materii i energii. Owe paralelności continuum fizycznego, dla uczonego będące 
hipotezą, urzeczywistniają się w „cudzie” sztuki. Czwarty wymiar przestrzeni 

rząt nie są też cieniami bytów wyższych? I kto wie, czy nazwiska: siła międzycząsteczkowa, 
powinowactwo chemiczne, siła żywotna i  temu podobne nie oznaczają owych czterowy-
miarowych bytów, których my znamy tylko trójwymiarowe cienie?”; B. Prus, Kroniki, t. 13, 
oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1962, s. 130. 

29 Hinton został w  interesujący sposób przedstawiony w  jednej z powieści Herberta Geor-
ge’a Wellsa, pod postacią profesora Szymona Newcomba; H.G. Wells, Wehikuł czasu, tłum. 
F. Wermiński, Wrocław 1985.

30 Por. C. Tomkins, Duchamp. Biografia, tłum. I. Chlewiska,  I. Chlewińska, Poznań 2001.
31 Charakterystyczne pod tym względem jest wyznanie bohatera opowiadania Antoniego 

Langego Władca czasu, czującego „w sobie jakby nową potęgę, (…) bardzo natężone po-
czucie nowego, czwartego wymiaru – czasu”; A. Lange, W czwartym wymiarze. Opowiada-
nia fantastyczne, Kraków 2003, s. 28.
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zyskał swój model teoretyczny – z tego względu niemało o nim wiadomo, lecz 
nadal trudno go zobaczyć, a tym samym zobrazować32. Jako taki pozostanie, 
jak się wydaje, odwiecznym niezaspokojonym dążeniem artystów i ludzi pióra.

Summary 
“Mathematical mysticism”. The idea of the fourth dimension  
in European thought at the turn of the 19th and 20th centuries

The article presents a few comments on the origin of interest in Europe in the so-called fourth dimension 
and the way of presenting its phenomenon in European thought at the turn of the 19th and 20th century. The 
turn of the 19th and 20th centuries is in Europe (and in the United States) the time of the greatest popularity of 
the idea of the fourth dimension, i.e. a kind of hyperspace. The authors of many scholarly, popularizing and 
literary works, as well as artists, philosophers and theologians asked the question: is it possible to see and 
present the fourth dimension of space, and give them answers. The epiphany experience of admiration for this 
novelty was combined with the conviction of the possibility of solving – with the help of mathematics tools – 
various “mysteries of existence”. From about 1915 to the description of space, the notion of time began to be 
added more and more often. There has been a peculiar blurring of the difference between the fourth dimension 
of space and time as the fourth dimension. Albert Einstein’s concepts contributed to changing the perception 
of the fourth dimension. Until now, the fourth dimension was the deepening of space, the total spread, but it 
had no connection with the determination of time. The model of Einstein’s inseparable space-time space has 
changed the center of gravity. It turned out that the fourth dimension is nothing but the identification of the 
object and subject, time and space, matter and energy. These parallelities of the physical continuum, for the 
scientist being a hypothesis, are realized in the “miracle” of art.

Piotr Koprowski – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Wydziale Historycznym i Fi-
lologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, historyk idei, poeta, autor pięciu monografii: W kręgu romantyzmu. 
Kształtowanie się struktur światopoglądowych Iwana Turgieniewa (Gdańsk 2008); Pozytywista, ale jaki? Świa-
topogląd Iwana Turgieniewa w latach 1848–1883 (Gdańsk 2009); Między sacrum i profanum. Biografia inte-
lektualna Janusza Stanisława Pasierba (Pelplin 2015); W ogrodzie muz. Twórcy – idee – postawy (XIX–XXI w.) 
(Rzeszów 2017); Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów (XIX–XX w.). Szkice historyczno-filozoficzne 
(Rzeszów 2017); pięciu zbiorów poezji: Czekając na Słońce (Pelplin 2014), W rytmie ciszy (Lubliniec 2015), 
Nić metafizyki (Rzeszów 2015); Z historią w (nie) tle (Rzeszów 2016); Poeta osobny (Rzeszów 2017), jak rów-
nież kilkudziesięciu artykułów naukowych.

32 „Człowiek może sobie wyobrażać matematycznie czwarty wymiar, nie może go jednak wi-
dzieć, nie może go przedstawić wizualnie, nie może go reprezentować fizycznie. Istnieje dla 
niego tylko matematycznie. Umysł nie potrafi go uchwycić”; A. Einstein, Pisma filozoficzne, 
tłum. K. Napiórkowski, oprac. S. Butryn, Warszawa 1999, s. 96.
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Poniższy tekst został zainspirowany skrajnie odmiennymi interpretacjami 
dwóch różnych doświadczeń religijnych: przeżycia mistycznego oraz opętania 
demonicznego. Badacze tych specyficznych aktywności ludzkich (actus huma-
nus) są przekonani o poprawności swoich wyjaśnień, wykluczając przy tym 
możliwość innego rozumienia danego doświadczenia. Skłania to do zadania 
pytania: czy i  jakie istnieją racje tak różnych optyk spoglądania na te same 
fakty? Wydaje się, że jedną z przyczyn rozbieżności ocen są uprzednio założo-
ne metafizyczne poglądy interpretującego. W rzeczy samej, tak sformułowana 
odpowiedź prowadzi do kolejnego pytania: czy można się pokusić o wskazanie 
jakiejś uniwersalnej perspektywy, z której można by dotrzeć do w miarę czystej 
treści doświadczenia religijnego? Dlaczego czystej? – albowiem filozofia, aby 
móc pytać o człowieka i o świat w jego ogólności, powinna nieustannie ubo-
gacać swoją poznawczą perspektywę coraz to nowymi treściami dotyczącymi 
człowieka i jego adekwatnych przeżyć, a te nie mogą być z góry zawłaszczone 
przez jakiś jednoznacznie określony dyskurs metafizyczny. Tu też pojawia się 
ostatni cel niniejszego artykułu: jak filozoficznie zagospodarować wolne od 
wstępnych założeń metafizycznych doświadczenie religijne? Tekst dzieli się 
na trzy części. Najpierw ukazane są różne interpretacje wspomnianych dwóch 
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doświadczeń religijnych. Dalej poszukuje się odpowiedzi na pytanie, co jest 
powodem ich różnych interpretacji, a co pozwala dotrzeć do w miarę czystej 
treści ściśle określonego przeżycia religijnego. W podsumowaniu zostaną po-
bieżnie zarysowane różne perspektywy zagospodarowania treści doświadcze-
nia religijnego. 

1. Doświadczenie mistyczne

Pierwszy interesujący przypadek, który warto moim zdaniem tutaj przy-
wołać, wiąże się z pewnym wydarzeniem w życiu duchowym mistyczki św. Te-
resy od Jezusa (1515–1582). Jego ślad znajdujemy w Księdze fundacji, gdzie Te-
resa zachęca siostry ze swego klasztoru do porzucenia obaw przed całkowitym 
zaangażowaniem się w sprawy pozornie niemające nic wspólnego z modlitwą; 
gdyż Bóg nawet w kuchni, pośród zwykłych garnków, ustawicznie wspoma-
ga je, wspiera w dążeniach do udziału w rzeczywistości transcendentnej (mi-
stycznej). Teresa nawiązuje tu do powszechnie znanego faktu ze swego życia: 
sama, pracując w  kuchni, przeżyła ekstazę, której świadkami były jej towa-
rzyszki z klasztoru1. 

To konkretne doświadczenie Teresy zinterpretował hiszpański filozof 
i teolog zarazem, Xavier Zubiri (1898–1983), dochodząc do pewnej definicji 
mistyki. Także Święta, w oparciu o wiele osobistych przeżyć mistycznych, wy-
pracowuje własną jej definicję. Zatrzymamy się tu tylko na pewnych kwestiach 
szczególnie istotnych w naszych rozważaniach. Według Teresy, mistyka to po-
nadzmysłowe bezpośrednie poznanie Boga2. Ma ono realne miejsce w duszy 
ludzkiej, a dokładniej w duchu, otwartym na to bezpośrednie bierne poznanie 
Boga tu i teraz3. 

Nasz dobry Bóg chce już usunąć łuski z jej oczu i [chce], aby widziała i rozu-
miała co nieco z  tego daru, który [On] jej czyni, jakkolwiek dokonuje się to 
w zdumiewający sposób: (…) [wówczas] przez widzenie intelektualne, przez 
pewien rodzaj uobecnienia się prawdy, ukazuje jej się Najświętsza Trójca (…) – 
dzięki pewnemu rozpłomienieniu, które najpierw przychodzi do jej ducha na 
sposób obłoku o przeogromnej jasności (…). I każdego dnia ta dusza zdumie-

1 „Starajcie się to rozpoznawać, gdyż nawet jeśli jesteście w kuchni, pośród garnków, Pan nie-
ustannie wspomaga was w tym, co wewnętrzne, i w tym, co zewnętrzne”; Teresa od Jezusa, 
Księga fundacji, tłum. D. Wandzioch, W. Ciak, Poznań 2012, 5, 8.

2 Por. S. Ros Garcia, Mística teología, w: Diccionario de santa Teresa de Jesús, red. T. Alvarez, 
Burgos 2000, s. 991–992.

3 Por. T. Alvarez, Alma, w: tamże, s. 64–65.
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wa się coraz bardziej, ponieważ już nigdy nie wydaje jej się, aby [te boskie Oso-
by] oddalały się od niej, ale nieprzerwanie widzi – na sposób, o którym była 
mowa – że znajdują się w wewnętrznej [sferze] duszy, w bardzo, bardzo we-
wnętrznej [sferze], w jej bardzo głębokiej cząstce, o czym ona [Teresa – R.S.N.] 
nie potrafi powiedzieć, jak to jest, ponieważ nie ma wykształcenia [teologiczne-
go], [a jedynie, że] odczuwa w sobie to boskie towarzystwo4.

Właśnie do wspomnianej wyżej ekstazy Teresy w kuchni pośród garnków 
odnosi się Zubiri. Madrycki myśliciel przywołuje tylko to jedno, ale jakże cenne 
jego zdaniem, doznanie mistyczne świętej karmelitanki, a przecież, dodajmy, 
zna dość dobrze jej życie i twórczość, bogate nie tylko tym jednym doświad-
czeniem realnej obecności Boga5. Interpretując tę ekstazę, Zubiri posługuje się 
terminem „boskość”, charakterystycznym dla jego filozofii. Naj ogólniej mó-
wiąc, jest to dla niego pewna dynamiczna cecha rzeczywistości, nadająca jej 
pewną sprawczą moc, czy nawet konkretną władzę oddziałującą na człowieka. 
Owa boskość jest spowodowana stałą obecnością Boga w rzeczach jako takich. 
Człowiek doświadcza zatem tylko jej, natomiast obecny istotowo w rzeczach 
Bóg jest przez niego w ogóle nie poznawany. I właśnie to doświadczenie bo-
skości, według Zubiriego, nieustannie nakłania zarówno indywidualne osoby, 
jak i  całą ludzkość, do intensywnych poszukiwań różnych bóstw czy też Je-
dynego Boga, na rozmaitych ścieżkach egzystencjalnej peregrynacji. Poszu-
kiwania te, stanowiąc w ciągu wieków, a zwłaszcza w historii religii, swoisty 
panoptykon intelektualny (ale nie tylko taki – bo aktywizujący całego człowie-
ka, także w jego konkretnych działaniach), wynikają z tego, że człowiek w rze-
czach wprawdzie nie widzi Boga, a jedynie odczuwa boskość i pragnie się w tej 
rzeczywistości, w całej jej rozciągłości, odnaleźć6. Tymczasem mistyk to nie 
ten, kto odkrywa czy też widzi Boga jako całkowicie transcendentnego wobec 
świata, ale ten, kto jest związany z boskością. To znaczy mistyk doświadcza, że 
boskość to Bóg realnie i aktualnie obecny w rzeczach7. Zubiri dodaje w innym 
miejscu, że w najgłębszych doświadczeniach mistycznych nigdy nie doświad-

4 Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, tłum. D. Wandzioch, W. Ciak, Poznań 2009, VII, 6–7.
5 Por. D. Gracia, Religación y religión en Zubiri, w: Filosofia de la religión, red. M. Fraijó, Ma-

drid 1994, s. 491–512 (mps, s. 15–16).
6 Por. X. Zubiri, El problema filosófico de la historia de las religiones, Madrid 2006, s. 45–50, 

53.
7 „El místico encuentra a Dios no como una cosa más entre las demás cosas, sino como algo 

que refleja en todas ellas eso que llamamos el carácter de deidad. No se trata de dos órdenes 
de objetos, ni de una disociación entre lo sagrado y lo profano, sino de dos dimensiones – la 
profana y la religiosa – que tiene y puede tener toda realidad, por elemental y por trivial que 
sea”; tamże, s. 59.
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cza się Boga poza rzeczami czy też bez rzeczy. Mistyk doświadcza Boga zawsze 
jako obecnego w rzeczach, gdyż są one Jego osobową obecnością8.

1.1. Rozbieżności interpretacyjne

Porównując te dwie znacznie różniące się interpretacje (tego samego w za-
sadzie) doświadczenia mistycznego, powinniśmy, jak się wydaje, zadać w tym 
miejscu pytanie o powód owej rozbieżności. Dla Teresy jest ono bezpośrednim 
niematerialnym poznaniem Boga we własnej duszy (duchu). Dla Zubiriego 
z kolei jest to zawsze poznanie pośrednie: mistyk poznaje Boga w rzeczywisto-
ści dostrzegalnej zmysłowo jako stanowiącego istotę każdej rzeczy. 

Jednym z argumentów wysuwanych przez zwolenników drugiej tezy, nie-
jako przeciw interpretacji osobistego doświadczenia mistycznego dokonanego 
przez Teresę od Jezusa, jest język scholastyki z jego dualizmem, którym to na-
rzędziem posługiwała się święta – a jest to, dodajmy, w jej czasach rzecz jeżeli 
nie powszechna, to przynajmniej uzasadniona metodologicznie. Dla schola-
styków bowiem i ich kontynuatorów Bóg jest wyraźnie oddzielony od świata 
i nie stanowi istoty rzeczy (por. dramatis personae). Człowiek zaś w swoim nie-
materialnym duchu może doświadczać niematerialnego Boga9. 

Faktycznie, przytaczając ponownie na potrzeby naszego studium cytat 
z wypowiedzi Teresy, znajdujemy tego świadectwo: „(…) o czym ona [Teresa – 
R.S.N.] nie potrafi powiedzieć, jak to jest, ponieważ nie ma wykształcenia [teo-
logicznego], [a jedynie, że] odczuwa w sobie to boskie towarzystwo”. Teresa nie 
rozumie swoich duchowych doświadczeń, dlatego szuka pilnie kontaktu z wy-
kształconym duchowieństwem, które pomaga jej to wyjaśnić. Prawdą jest, że 
konkretny język scholastyki, użyty w próbach opisu stanów duchowych prze-
żywanych przez mistyczkę, daje pewien wstępny klucz metodyczny, który po-
zwala z perspektywy tego lingwistycznego narzędzia coś uchwycić, dostrzec, 
zinterpretować10. Moim zdaniem, można w takim ujęciu zagadnienia przynaj-
mniej wstępnie przychylić się do linii krytyki, jaką podążają zubirianiści. Inte-
resujące dla niniejszych rozważań zdaje się uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
jakiej konkretnej perspektywy badawczej używa Zubiri do krytycznego opisu 
danego doświadczenia mistycznego. W  tym kontekście jego myśl filozoficz-
ną należy, według mnie, umieścić w nurcie neoplatonizmu chrześcijańskiego. 
8 „Jamás, ni en el acceso supremo de los grandes místicos, se accede a Dios sin las cosas 

o fuera de ellas: se accede siempre a Dios en las cosas. Las cosas son la presencia personal de 
Dios”; X. Zubiri, El hombre y Dios, Madrid 2012, s. 203.

9 Argumenty te padły w czasie dyskusji, w której brał udział autor artykułu. 
10 Por. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, 

Kraków 1993, s. 363–364.
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W nurcie tym wszechrzeczywistość jako taka emanuje z Boga, a On stanowi jej 
fundamentalną i zasadniczą istotę. Tak postrzegana rzeczywistość jak swoisty 
pas transmisyjny przenosi władzę całkowicie absolutnego Boga, a  człowiek 
ten stan odczuwa jako ową boskość, która jego samego oraz świat dominu-
je – zwyczajnie jest w nim egzystencjalnie; żyje, porusza się, oddycha, kocha… 
Dodajmy, że rzeczywistość dana człowiekowi, jako taka, nie jest Bogiem, ale 
On przecież ostatecznie konstytuuje ją od wewnątrz (theosis) i stąd, jako taka, 
nie jest od Niego radykalnie oddzielona. Zubiri mówi tutaj, że rzeczywistość 
to Bóg ad extra11. Uznaje tym samym, że człowiek bezpośrednio poznaje tylko 
materialny świat, a niematerialnego transcendentnego Boga poznaje wyłącz-
nie dzięki temu, że stanowi On istotę każdej rzeczy. Dzięki tej obecności oraz 
jednocześnie specyfice dominacji rzeczywistości wobec bytu ludzkiego, czło-
wiek, niejako pośrednio, może poznać tę transcendentną boską rzeczywistość, 
ale tylko wgłębiając się w istotę rzeczy jako takich. 

Konkludując ten wątek naszych rozważań, zauważmy, że najpierw jest real-
ne doświadczenie działania rzeczywistości wobec człowieka, a następnie, ana-
lizując sposób jej oddziaływania poprzez myślenie, człowiek tworzy wpierw 
hipotezę(y), co mogłoby stanowić źródło całej rzeczywistości, istotę rzeczy, 
a także jej mocy12. O mistyku można z kolei zasadnie powiedzieć, że posiada 
dar udzielany przez stwarzającego, podtrzymującego i kochającego Boga, któ-
ry pozwala mu zobaczyć, niejako doświadczyć, odczuć, pierwszą i zasadniczą 
istotę wszechrzeczy, jaką jest On sam. To też jest powodem uznania przez Zu-
biriego doświadczenia mistycznego za poznanie pośrednie13. Stąd wypowiedź 
Teresy, że Boga poznaje się pośród owych słynnych garnków, jest dla Zubiriego 
jedynie potwierdzeniem jego własnej teorii o wyłącznej możliwości poznania 
Boga poprzez jedyne w swoim rodzaju „zanurzanie się” w rzecz materialną. 
Wygląda więc na to, że Zubiri, znając pisma Teresy, potraktował tę jej swoistą 
wypowiedź jedynie instrumentalnie, jako potwierdzenie słuszności własnej 
neoplatońskiej teorii. 

Na kanwie powyższych analiz zauważmy, iż w  sporze na temat natury 
poznania mistycznego można wyciągnąć już pierwsze wnioski. Z pewnością 
przyjęte wcześniej rozstrzygnięcia metafizyczne powodują, że naturę mistyki 
rozumie się tak, a nie inaczej. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie 
ustalenie zależności tak rozumianej interpretacji od języka, czy szerzej – uży-

11 Por. X. Zubiri, El hombre…, dz. cyt., s. 10–11, 194–195, 529–531.
12 Por. tenże, Inteligencia y razón, Madrid 2008, s. 219–220.
13 Por. R.S. Niziński, Xavier Zubiri como místico, „The Xavier Zubiri Review” 14 (2016–2018), 

s. 78 n.
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tego aparatu lingwistycznego. Wyraźmy to pytaniem: czy rzeczywiście Teresa 
jest w swoim rozumieniu mistyki zależna od języka scholastycznego? 

Wydaje się, że wobec tak sformułowanego pytania zarzuty zubirianistów 
stają się nie do końca zasadne: czy rzeczywiście Teresa jest całkowicie ska-
zana na takie rozumienie doświadczenia mistycznego, jakie kroi dla niej ję-
zyk scholastyki? O tym, że nie jest tak, świadczy chociażby sytuacja opisana 
przez nią w Księdze mojego życia. Teresa zaświadcza, że raz przeżyła mistyczne 
doświadczenie obecności Boga we wszystkich rzeczach. To przeżycie jest dla 
niej samej trudne do zinterpretowania, ponieważ nie mając odpowiedniego 
przygotowania filozoficzno-teologicznego, jedynie mgliście mniemała, że Bóg 
nie jest we wszystkim obecny, i stąd przeżyte konkretne doświadczenie prowa-
dzi ją do pewnego wewnętrznego konfliktu między osobistą niepełną wiedzą 
a przeżywaną aktualnie, tu i teraz treścią jedynego w swoim rodzaju spotka-
nia mistycznego. Z tej racji Teresa zaczyna wypytywać osoby postronne, bez 
adekwatnego wykształcenia, jak to, czego aktualnie doświadcza, może przy-
bliżyć swoistą intymność obecności Boga. Uzyskane odpowiedzi, że Bóg jest 
obecny tylko w ludziach, i to przez łaskę, nie całkiem ją zadowalają, albowiem 
w swoim doświadczeniu mistycznym sprawę widziała zgoła inaczej. I dopiero 
rozmowa z pewnym teologiem, który powiedział jej, że Bóg jest realnie obecny 
we wszystkim, nie tylko przez łaskę w  ludziach, w końcu ją uspokoiła, gdyż 
właśnie takie wyjaśnienie było zgodne z treścią jej doświadczenia. 

To pozwala nam dojść do pewnej ważnej w moim ujęciu konkluzji, a mia-
nowicie, iż w przypadku Teresy jako mistyczki doświadczenie osobowej obec-
ności Boga nie jest bynajmniej bezkształtną treścią, którą język konkretnie 
modeluje. Owszem, ta treść jest jeszcze przedjęzykowa, jeżeli możemy tutaj 
użyć tego terminu, ale nie jest przy tym amorficzna. Mistyk wydaje się inten-
sywnie poszukiwać jakiegoś uniwersalnego sposobu przekazania osobiście 
odczuwanych doznań. I wtedy właśnie język adekwatny do treści tego prze-
życia może stanowić jedyny w swoim rodzaju pomost między „tym” a „tam-
tym” światem14. O prymacie treści doświadczenia przed językiem mogą także 
świadczyć problemy, jakie ściągnął na Teresę cytowany powyżej tekst mówiący 
o doświadczeniu Trójcy; jedni ówcześni teolodzy go poprawiali, a inni z jego 
powodu donieśli na nią do Inkwizycji15.

Zauważmy, iż powyższe analizy pozwalają wyciągnąć interesujące, moim 
zdaniem, wnioski – także natury metodologicznej. Przywołany wyżej przy-

14 Por. Teresa od Jezusa, Księga mojego życia, Poznań 2007, 18, 15.
15 Por. T. Álvarez, Przewodnik do wnętrza zamku. Duchowa lektura „Zamku wewnętrznego” 

św. Teresy od Jezusa Doktora Kościoła, tłum. D. Wandzioch, Poznań 2010, s. 298–300.
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kład doświadczeń mistycznych Teresy oraz czynione próby ich interpretacji 
pokazują, że obiektywnie należy przyznać prymat raczej wypowiedziom mi-
styka i jego własnym opisom niż mniej lub bardziej udolnym interpretacjom. 
Szczególnie cenne zdają się wypowiedzi wyraźnie artykułujące początkowy 
stan pozawerbalnej próby uchwycenia fenomenu doświadczenia mistycznego. 
Z kolei dalsze próby interpretacji doświadczenia mistycznego, z perspektywy 
już wcześniej przyjętych rozstrzygnięć metafizycznych odnośnie do natury 
mistycznego poznania Boga, jak to czyni przywoływany Zubiri, wydają się 
nierzetelne, a przynajmniej dość sztuczne – i  to zarówno w przestrzeni me-
tafizyczno-mistycznej i egzystencjalnej mistyka, jak i w porządku metodolo-
gicznym. 

2. Opętanie demoniczne

Podejmując kolejny aspekt szeroko rozumianego doświadczania przez 
człowieka inności dwóch realności: transcendentnej – Boga i immanentnej – 
przyrody oraz własnego bytu jako osobowego, zauważmy wpierw, iż nie są 
odosobnione przypadki osób, których zachowanie podpada pod to, co rytuał 
Kościoła katolickiego służący do odprawiania egzorcyzmów określa jako znaki 
opętania. 

Zgodnie z uznaną praktyką uważa się, że o opętaniu przez diabła świadczą na-
stępujące objawy: ktoś wypowiada wiele słów w nieznanym sobie języku albo 
rozumie mówiącego [w  nieznanym sobie języku – R.S.N.]; wyjawia sprawy 
dalekie i ukryte; wykazuje siły nieproporcjonalne do wieku albo przekraczają-
ce naturalne możliwości. Zasygnalizujmy w tym miejscu jedynie, iż objawy te 
mogą być pewną wskazówką, jednak niekoniecznie muszą być uznawane jako 
pochodzące ze strony diabła, należy bowiem brać pod uwagę także inne zacho-
wania, zwłaszcza natury moralnej i duchowej, które również mogą wskazywać 
na działanie demona, jak np. gwałtowna nienawiść do Boga, do Najświętszego 
Imienia Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętych, do Kościoła, do Słowa 
Bożego, do przedmiotów sakralnych, obrzędów, zwłaszcza sakramentów, i do 
świętych obrazów itp.16. 

Aby zobrazować, o co konkretnie tutaj chodzi, warto przytoczyć niektóre 
eksperymentalne przykłady tych objawów. Jednym z nich jest umiejętność roz-
poznawania dualizmu sacrum/profanum. W zastosowanym w ramach rytuału 
eksperymencie osoba kwalifikująca się jako opętana rozpoznała jedynego po-
święconego przez kapłana papierosa spośród wielu innych, niepoświęconych, 

16 Rytuał rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2007, p. 16.
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nie wiedząc wcześniej, że duchowny takiej czynności dokonał. Inny człowiek 
uznany za opętanego przypomniał postronnej osobie, widzianej pierwszy raz 
w  życiu, popełniony przez nią i  niewyspowiadany grzech. Zauważmy dalej, 
iż osoby wykazujące oznaki opętania stwierdzają, że nie mogą wejść do ko-
ścioła, panicznie boją się kapłana, nie mogą się modlić, w ich odczuciu ktoś 
lub coś podmienia im słowa modlitwy – zamiast czci Boga pojawiają się sło-
wa kultu Szatana; coś je natarczywie zachęca do samobójstwa lub podpisania 
paktu z diabłem. W skrajnych przypadkach opętany po wyrażeniu zgody na 
egzorcyzm w wyznaczonym dniu nie jest w stanie o własnych siłach przyjść na 
modlitwę, ucieka w amoku lub jest wnoszony nieprzytomny17.

Zauważmy, iż podobnie jak w  przypadku doświadczenia mistycznego, 
tak też w sytuacji opętania demonicznego mamy do czynienia ze skrajnie od-
miennymi interpretacjami tego, czym ono w  swojej najgłębszej istocie jest. 
Egzorcysta w zasadzie powiela to, o  czym poucza go rytuał, uznając, że ma 
do czynienia z zawładnięciem człowieka przez demona. Ten ostatni jest oso-
bowym bytem niematerialnym, który poprzez opętanie zyskuje zewnętrzną 
władzę nad ciałem człowieka. Natomiast osoby opętane różnie interpretują 
swój stan. Odmiennie do chorych psychicznie, którzy chętniej szukają pomo-
cy u egzorcysty niż u psychiatry, osoby opętane są skłonne widzieć swój stan 
jako przejaw choroby psychicznej. Są bardziej skore iść do lekarza i poddać się 
leczeniu psychiatrycznemu, niż iść do egzorcysty, którego panicznie się boją. 
Ostatecznie, po nieudanych próbach znalezienia pomocy u psychiatry, decy-
dują się poszukać jej u kapłana egzorcysty.

Przeciwną interpretację stwierdzonego faktu inności (jeżeli tak się mo-
żemy wyrazić) osoby opętanej wysuwają psychoanalitycy, z  Zygmuntem 
Freudem i Carlem Jungiem na czele. Ci luminarze nowej nauki o człowieku, za 
jaką uznają psychoanalizę, stoją na stanowisku, iż to konkretna wiara religijna 
narzuca taką interpretację owych stanów i stąd osoby religijne tak je właśnie 
pojmują. Anna Baranowska, dokonując podsumowania stanowiska Freuda 
i Junga w kwestii genezy opętania demonicznego, stwierdza: 

aby określony stan osoby móc nazwać opętaniem demonicznym w sensie psy-
choanalitycznym, muszą zaistnieć następujące komponenty: 1. świadomość 
człowieka zakorzeniona w  przestrzeni kulturowej, przede wszystkim religij-
nej – chrześcijańskiej, gdzie religia oraz cały przekaz kryjący się pod jej poję-
ciem jest jedynie częścią kultury; w całokształt przeżyć osoby włączona zostaje 
biblijna wizja i dokonana przez nią interpretacja demona oraz jego działalno-
ści; (…) 3. kreatorem stanu opętania demonicznego jest psychika człowieka, 

17 Por. G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy, tłum. W. Wiśniowski, Częstochowa 2008, s. 110 n.
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która adekwatnie do posiadanego światopoglądu religijnego jest impulsem do 
wywarcia w podmiocie przekonania o byciu zawładniętym przez złego ducha, 
co w rzeczywistości, w sensie religijnym, nie ma miejsca; treściowe uposaże-
nie psychiki, zdolnej do wytworzenia przekonania o stanie opętania, zależne 
jest od indywidualnych doświadczeń życiowych jednostki, jej odporności na 
przeżywanie stanów traumatycznych, zarówno z okresu dzieciństwa, jak i wie-
ku dojrzałego, oraz umiejętności wdrażania w życie i radzenia sobie z normami 
społeczno-kulturowymi18.

2.1. Powody różnic w interpretacji

Bez zbytniego trudu zauważymy, że przedstawione wyżej dwie interpreta-
cje fenomenu opętania demonicznego różnią się między sobą zasadniczo. Dla 
ludzi wierzących, przekonanych o  istnieniu demonów jako przejawu istnie-
jącego odwiecznie dualizmu dobra (Boga) i zła (Szatana), to diabeł, synonim 
wszelkiego zła, jest całkowicie odpowiedzialny za totalną deformację psycho-
fizyczną bytu ludzkiego, za jego opłakany stan, odczuwany o wiele boleśniej 
od choroby ciała. Z kolei dla Freuda i  Junga opisane odczucia nie mają nic 
wspólnego z  jakimkolwiek opętaniem przez diabła, a są jedynie religijną in-
terpretacją stanów czysto psychicznych19. Psychoanalitycy ci, nie podzielając 
przekonań jakiejkolwiek wiary religijnej, a  chrześcijańskiej w  szczególności, 
uznają, że to właśnie ona narzuca religijną interpretację nerwicy. Potwierdze-
niem słuszności ich interpretacji wydawać by się mogły dwie rzeczy. Pierwsza, 
to że egzorcysta przystępuje do egzorcyzmu z  religijnym zapleczem intelek-
tualnym, obejmującym świat demonów – bytów duchowych wrogich Bogu 
i  ludziom, które w  pewnych specyficznych okolicznościach mogą człowieka 
opętać. Drugą jest to, że egzorcysta niepodzielający przekonania o możliwości 
opętania nie interpretuje stanu opisanego przez rytuał jako spowodowanego 
zawładnięciem przez diabła. Potwierdzenie tak lapidarnie sformułowanej tezy 
daje egzorcysta Isidore Froc. Pisze on o genezie wiary w opętanie demoniczne 
w chrześcijaństwie: 
18 A. Baranowska, Demon i opętanie. Perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorów, 

Chojnice 2016, s. 208–209.
19 „Wir dürfen nicht erstaunt sein, wenn die Neurosen dieser frühen Zeiten im dämono-

logischen Gewande auftreten, während die der unpsychologischen Jetztzeit im hypochon-
drischen, als organische Krankheiten verkleidet, erscheinen. (…) Die Dämo nen sind uns 
böse, verworfene Wünsche, Abkömmlinge abgewiesener, verdrängter Triebregungen. Wir 
lehnen bloß die Projektion in die äußere Welt ab, welche das Mittelalter mit diesen seelischen 
Wesen vornahm; wir lassen sie im Innenleben der Kranken, wo sie hausen, entstanden 
sein”; S. Freud, Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert, http://de.wikisource.org/
wiki/Eine_Teufelsneurose_im_siebzehnten_Jahrhundert (dostęp: 25 października 2017).
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Trzej pierwsi ewangeliści wspominają o  licznych przypadkach diabelskiego 
opętania. Tradycyjnie tłumaczy się je jako opętanie cielesne. Trzeba jednak 
liczyć się z  ówczesną opinią, która przypisywała demonom zjawiska, które 
dzisiaj należy złożyć na karb marginesowych lub psychologicznych zjawisk 
kulturowych. Niektóre sceny ewangeliczne dają opis ataku epilepsji, czemu by 
nie zaprzeczył żaden lekarz. (…) Nie można wierzyć w opętanie w tym sensie, 
że szatan wchodzi siłą w  jakąś osobę, która traci wolność, a więc nie ponosi 
odpowiedzialności za swoje czyny. Jednakże świadome i dobrowolnie przyjęte 
zło moralne może mieć swoje skutki. Czy nie mówi się o kimś, kto swobodnie 
pozwala się opanowywać jakiejś namiętności, że „ma diabła w sobie” lub że jest 
„opętany”?20

Następnie przytacza opinię innego egzorcysty dotyczącą tego, jak należy 
podchodzić do sytuacji, która mogłaby wydawać się zawładnięciem przez dia-
bła, by nie wpaść w pułapkę myślenia, że aby pomóc danej osobie, koniecz-
ny jest egzorcyzm. „Długo wsłuchuję się w tych, którzy przychodzą do mnie, 
i uczę ich, by sami siebie egzorcyzmowali przy pomocy modlitwy. Najlepszymi 
środkami są humor i miłość”21. 

Froc uznaje, że demon to „zły duch”, czyli człowiek pełen nienawiści, 
skłócający innych, siejący niezgodę. Jego zdaniem, Chrystus, wyganiając złe 
duchy, czego mamy świadectwo w Ewangeliach, po prostu dostosował się do 
panującego wśród Żydów zwyczaju odprawiania egzorcyzmów nad tymi, któ-
rym nie pomagały żadne lekarstwa22. Stąd wydaje się, że demon potrzebu-
je odpowiedniego światopoglądu, aby móc „zaistnieć” jako źródło pewnego 
ludzkiego stanu. 

Reasumując naszą refleksję, zadajmy w tym miejscu następujące pytanie: 
z  jakiej perspektywy stan opętania analizują wspomniani psychoanalitycy? 
Zauważmy, że ani dla Freuda, ani dla Junga nie ma sfery niematerialnej (du-
chowej); Bóg i diabeł nie istnieją realnie. Obiektywnie istniejące są dla tych 
badaczy tylko konkretne empirycznie stany psychiczne. I tylko te właśnie do-
świadczenia należy odpowiednio interpretować, by w ten sposób uchwycić, co 
się faktycznie z człowiekiem dzieje. Dla Freuda Bóg i diabeł to pojęcia zamien-
ne z kategorią ojca23. „Ojciec byłby więc indywidualnym praobrazem zarówno 

20 I. Froc, Egzorcyści, tłum. T. Jania, Kraków–Niepokalanów 1995, s. 91. 
21 G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy, dz. cyt., s. 40 n.; cyt. za: tamże.
22 Por. I. Froc, Egzorcyści, dz. cyt., s. 173–174.
23 „Daß der Teufel zum Ersatz eines geliebten Vaters gewählt wird, klingt wirklich befremdend, 

aber doch nur, wenn wir zum erstenmal davon hören, denn wir wissen mancherlei, was die 
Überraschung mindern kann. Zunächst, daß Gott ein Vaterersatz ist oder richtiger: ein 
erhöhter Vater oder noch anders: ein Nachbild des Vaters”; S. Freud, Eine Teufelneurose…, 
dz. cyt.
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Boga, jak i diabła”24. Badany przez Freuda przypadek opętania demonicznego 
Christopha Haitzmanna to tylko nerwica25. 

Treścią podświadomości stają się niepoprawne relacje rodzinne, które nieule-
czone przed śmiercią członka rodziny rzutują na jego całościowy obraz życia 
pozagrobowego, budząc przy tym przeświadczenie o możliwości powrotu zmar-
łego w postaci demona. (…) Demon staje się realny o tyle, o ile projektuje go lęk 
człowieka, który nie posiadając dostępu do treści podświadomości, potrzebuje 
obiektu-źródła lęku i na własną potrzebę stwarza wyimaginowaną postać26.

Podobnie dla Junga – sfera duchowa nie istnieje. Jego zdaniem, powodem 
pojawienia się w ludzkiej świadomości demonów jest przekonanie człowieka 
pierwotnego, że równolegle obok świata materialnego istnieje świat duchów, 
które są odpowiedzialne za nieokiełznane zjawiska przyrody. 

Lęki zapisane w psychice człowieka pierwotnego, mające źródło właśnie w owej 
zachwianej relacji rodzicielskiej, objawiające się poprzez sny, zmory czy iluzje, 
zakorzeniły kulturowe przekonanie o  duchowych zaświatach, zmuszając do 
oddawania kultu zmarłym i ciągłego podejmowania działań mających na celu 
ich przebłaganie, zwłaszcza w obliczu niepowodzeń czy klęsk o przyrodniczym 
podłożu. Jung, próbując odnaleźć odpowiedź na postawione pytanie dotyczące 
przyczyny takiego stanu rzeczy, twierdzi, iż teoretyczny mechanizm popychają-
cy ludzką psychikę do tworzenia iluzorycznych obrazów stawia silny akcent na 
zażyłości relacji i jednocześnie emocjonalnego przywiązania, jakie stworzone 
zostało w rodzinnej relacji27. 

Innym powodem pojawienia się przekonania o  istnieniu demonów jest 
choroba psychiczna. 

Zawsze i wszędzie chorych psychicznie uważano za opętanych przez złe duchy. 
To bezkrytyczne przekonanie chory potwierdza swoimi odczuciami halucyno-
gennymi. Ten właśnie rodzaj chorych cierpi mniej na wizje, a raczej na halu-
cynacje słuchowe, słysząc głosy, które niejednokrotnie identyfikują z  głosami 
własnych krewnych lub osób, które w jakiś sposób są z nimi połączone przez na 
przykład jakieś konflikty itp. Idąc dalej wyznaczonym tropem, zauważmy, iż ha-
lucynacje takie, w naturalny sposób, robią na intelektualnie nieprzygotowanych, 
bezkrytycznych naiwnych umysłach wrażenie, jakoby pochodziły od jakichś 
bliżej niesprecyzowanych sił pozaświatowych, albo inaczej mówiąc – duchów28. 

24 Z. Freud, Charakter a erotyka, tłum. R. Reszke, D. Rogalski, Warszawa 1996, s. 248; cyt. za: 
A. Baranowska, Demon i opętanie, dz. cyt., s. 148–149.

25 Por. S. Freud, Eine Teufelneurose…, dz. cyt.
26 A. Baranowska, Demon i opętanie, dz. cyt., s. 189.
27 Tamże, s. 157.
28 C.G. Jung, Psychologiczne podstawy wiary w  duchy, tłum. J. Prokopiuk, w: Psychologia 

wierzeń religijnych, red. K. Jankowski, Warszawa 1990, s. 163; cyt. za: tamże, s. 157–158.
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Nie mając świadomości, że jest chory psychicznie, człowiek interpretuje 
swój stan według kanonów religijnych. 

Wszelkie przejawy działania demona mają swoją genezę w ludzkiej psychice. 

W jungowskiej teorii, podobnie jak i w myśli Z. Freuda, obecny jest motyw, we-
dle którego źródło wszelkich form odstępstwa od podstawowych norm postę-
powania człowieka leży w nim samym. To człowiek i jego struktury psychiczne 
dyktują określony sposób bytowania w świecie, a nie zewnętrzna wobec niego 
istota, która posiada możność zawładnięcia nim, w nieokreślony z punktu wi-
dzenia nauk empirycznych sposób29.

Obydwaj badacze oraz ich późniejsi zwolennicy, kładący silny nacisk na 
empirycznie weryfikowalną analizę ludzkiej psychiki, uważają, że pojęcie dia-
bła pojawia się tam, gdzie kultura (przepojona religią – szczególnie chrześci-
jańską) dostarcza, najogólniej ujmując, pozaempirycznej terminologii przy 
próbie opisu deformatywnych stanów psychicznych człowieka. 

Pomimo iż to pierwotność procesów zachodzących w  nieświadomości jest 
drogą odkrycia prawdziwych motywacji działań podejmowanych przez czło-
wieka (w tym przypadku uzasadnienie istnienia demonów podświadomą wro-
gością wobec zmarłego), jak również ich interpretacji, to kultura daje jedno-
stce wachlarz interpretacyjnych możliwości, z  których człowiek wybierze te 
najbardziej akceptowalne dla siebie i  innych tworzących jedną społeczność. 
Oznacza to w  konsekwencji zaistnienie pojęcia demona jedynie tam, gdzie 
jego religijny status bytowy w  interakcjach społecznych jest powszechnie 
uznawany za możliwy30.

I  tak tworzy się bogaty zasób idei powstałych z potrzeby uczynienia bezrad-
ności człowieka bardziej znośną oraz zbudowanych z materiału dostarczonego 
przez wspomnienie bezradności własnego dzieciństwa i  dzieciństwa rodzaju 
ludzkiego. Bez trudu można zauważyć, że [pewne – dop. A.B.] idee chronią 
człowieka z dwóch stron. Przeciw niebezpieczeństwom natury i losu oraz prze-
ciw złu samego społeczeństwa ludzkiego31. 

Jung, idąc w swoich analizach jeszcze dalej, wprowadza pojęcie zbiorowej 
nieświadomości. To z nią, jego zdaniem, jest związana religia jako taka, w całej 
rozciągłości, a więc i  jedno z  jej pojęć, jakim jest diabeł, pojawia się w tutaj 
jako coś oczywistego, pewnego. Treści te z kolei poznaje się poprzez specy-
ficznie rozumiane objawienie jako zjawisko ściśle osobiste, dostępne każdemu, 
kto pragnie go doświadczyć. W ramach tego objawienia ujawniają się treści tej 
29 A. Baranowska, Demon i opętanie, dz. cyt., s. 208.
30 Tamże, s. 190–191.
31 Z. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia, w: tenże, Człowiek, religia, kultura, tłum. J. Proko-

piuk, Warszawa 1967, s. 162; cyt. za: tamże.
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zbiorowej nieświadomości. Dochodzi w  nim do kontaktu z  najgłębszą sferą 
własnej duszy. Ma ono charakter wydarzenia psychologicznego32. Religia za-
tem zawdzięcza swoją genezę ludzkiej psychice zawierającej treści zbiorowej 
nieświadomości opartej na archetypach – tych samych od początków ludzko-
ści. Każda ludzka epoka nadaje tym archetypom nową postać. Dochodzą one 
do głosu w pewnych momentach ludzkiego życia33.

Dla Junga „postać szatana, posiadającego negatywną konotację nadaną 
przez religię, zawsze widnieje w naturze ludzkiej i przejawia się jako element 
konieczny w  codziennym życiu człowieka”34. Jest tak, ponieważ Jung uważa, 
że istotna jest kompletność rzeczywistości psychicznej człowieka, zawierająca 
zarówno element dobry, jak i zły, które się dopełniają. W konsekwencji diabeł 
jest koniecznym elementem ludzkiej psychiki. Jeśli chrześcijaństwo go potępia, 
to znaczy, że odrywa się od naturalnego funkcjonowania naszej psychiki35. 

W psychoanalitycznej koncepcji demona według C.G. Junga, ucznia Z. Freu-
da, pojęciem kluczowym – także w kontekście problemu demonologii – jest 
archetyp cienia. Jest on jednym z głównych (obok animy i animusa) mających 
w myśli C.G. Junga wpływ na ludzkie ego. Archetyp ten nieodłącznie związany 
jest z ludzką moralnością i widniejącą w każdym człowieku ciemną stroną oso-
bowości. Integracja z cieniem i akceptacja stanu rzeczy niezgodnego z propo-
zycją kreowaną przez superego jest podstawowym warunkiem samopoznania, 
wymagającym przekraczania własnych granic. Trud ten związany jest z eksplo-
zją uśpionych dotąd emocji i koniecznością akceptacji projekcji (m.in. o religij-
nym zabarwieniu), faktu zastanego, którego projektorem jest nieświadomość36. 

Skutkiem projekcji jest wyizolowanie podmiotu ze środowiska, albowiem miej-
sce rzeczywistego związku podmiotu ze środowiskiem zajmuje związek oparty 
na iluzji. Projekcje nadają środowisku własne, ale nieznane oblicze37. 

W konsekwencji prowadzi to do wykreowania demona jako oddziałujące-
go na człowieka.

Terapia osoby, którą Kościół katolicki uznałby za opętaną przez diabła 
i poddał egzorcyzmom, według Freuda i  Junga musi przebiegać według ka-
nonów ich interpretacji genezy tych stanów. I tak, dla Freuda chory powinien 
zrozumieć naturalne mechanizmy działania swej podświadomości i  tym sa-

32 Por. A. Baranowska, Demon i opętanie, dz. cyt., s. 160.
33 Por. tamże, s. 172.
34 Tamże, s. 175–176.
35 Por. tamże, s. 174–176.
36 Tamże, s. 191.
37 C.G. Jung, Cień, w: tenże, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 

1981, s. 70; cyt. za: tamże.
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mym przezwyciężyć narzucone przez religię czy też kulturę interpretacje swo-
jego stanu jako zawładnięcia przez diabła, aby pozbyć się lęku lub go przynaj-
mniej uśmierzyć. 

Zatem nieświadome czynniki, czyli m.in. demona żyjącego w człowieku, należy 
zrozumieć, bowiem tylko zrozumienie i wejście z nim w dialog może przyczy-
nić się – zdaniem Freuda – do odzyskania zdrowia psychicznego, do obeznania 
się z  obcymi świadomości zachowaniami oraz do okiełznania tego, co język 
biblijny nazywa złym duchem i opętaniem38.

Jung, wychodząc od swojego specyficznego rozumienia funkcjonowania 
ludzkiej psychiki jako zawierającej z konieczności dobro i  zło, stwierdza, że 
możliwość przezwyciężenia stanu opętania jest oparta na asymilacji tego ne-
gatywnego elementu własnej duszy. 

Zgodnie z obowiązującą w psychologii C.G. Junga zasadą przeciwieństw, peł-
ny rozwój człowieka nie jest możliwy bez asymilacji pierwiastka przeciwnego 
do dobra, dlatego próbując umiejscowić w  jego myśli fenomen opętania de-
monicznego (czego sam C.G. Jung bezpośrednio nie czyni), nasuwa się jego 
pozytywna konotacja, jako (ewentualnego) przejawu prawidłowego życia psy-
chicznego39. 

W psychologicznej koncepcji Junga podstawowym pojęciem jest całkowitość, 
która jest najwyższym celem życia człowieka. Dlatego tak ważna jest integracja 
ze złem. Bez niej bowiem osiągnięcie całkowitości ludzkiej psychiki i osobowo-
ści nie jest możliwe40. 

Innymi słowy, terapia osoby opętanej miałby polegać na oswojeniu się 
z wyimaginowanym demonem i zaakceptowaniu go.

Zastanówmy się obecnie: czy poddając pogłębionej refleksji kondycję bytu 
ludzkiego, rzeczywiście można bezkrytycznie przyjąć interpretację psycho-
analityczną jako właściwą i  zarazem jedyną? W  rzeczy samej, istnieją prze-
słanki pokazujące, że metoda ta, nielicząca się czy wręcz kwestionująca re-
alność opętania demonicznego, już z góry neguje metafizyczną interpretację 
owego napięcia metafizycznego między dobrem a złem. Odrzucenie sfery nie-
materialnej, uczynienie wyłącznie naturalnych psychofizycznych czynników 
odpowiedzialnymi za ludzkie zachowanie i doznania, jest zbyt jednostronne 
i niewystarczające. Freud, powołując się na jeden przypadek opętania, stara się 
potwierdzić całokształt psychologicznych aspektów ludzkiego życia, wyjaśnić 

38 A. Baranowska, Demon i opętanie, dz. cyt., s. 207.
39 Tamże, s. 207–208. 
40 Tamże, s. 175. 
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całą różnorodność bogactwa badanego zagadnienia własną, skądinąd intere-
sującą koncepcją psychoanalityczną. 

Kolejnym faktem, z którym trzeba się zmierzyć, jest to, że terapia psycho-
logiczna niektórych osób, których zachowanie podpada pod objawy wymie-
nione w  rytuale do odprawiania egzorcyzmów, nie przynosi jakichkolwiek 
widocznych rezultatów41. Dodajmy, że podobnie bywa z terapią ściśle farma-
kologiczną. W celu ukazania nietrafności interpretacji Freuda i Junga należy 
odwołać się do takich fenomenów związanych z doświadczeniem demonicz-
nym, których owa interpretacja nie jest w stanie wyjaśnić w sposób przynaj-
mniej zadowalający. Wystarczy tu wspomnieć przytoczone fakty posiadania 
przez osoby opętane wiedzy, której genezy nie można wytłumaczyć w żaden 
sposób. Jak psychoanaliza, w ramach swojej wewnętrznie spójnej teorii inter-
pretacyjnej, może i rzeczywiście wyjaśnia pewność osoby egzorcyzmowanej co 
do rozróżnienia artefaktów poświęconych i niepoświęconych lub fakt posiada-
nia przez nią wiedzy na temat czynów innej osoby, szczególnie tych moralnie 
złych, której w żaden sposób nie miała prawa wcześniej zyskać?

Istnieją liczne przypadki osób, których proces powrotu do normalnego 
stanu zdrowia jest zupełnie inny, niż chcieliby przywołani psychoanalitycy. Ci, 
którym nie był w stanie pomóc żaden psychiatra, otrzymują skuteczną pomoc 
od egzorcysty42. Wszyscy z tego typu zaburzeniami w trakcie egzorcyzmu lub 
bezpośrednio po nim, gdy w jednej chwili zaznają całkowitej poprawy swoje-
go stanu, doświadczają, że coś z nich wyszło (nie stwierdzając, że to było coś 
złego lub jakiś osobowy byt). Prawie każdy opis uwolnienia przeżywanego od 
wewnątrz jest pod tym względem podobny. Osoby te mogą dokładnie powie-
dzieć, w którym momencie się to stało i którędy to bliżej nieokreślone „coś” 
z ich wnętrza wyszło. Owo wyjście lub odejście czegoś złego jest bardzo mocno 
odczuwanym doświadczeniem i stanowi ważną cezurę w ich życiu. Można je 
bowiem podzielić na dwa etapy: jeden – koszmarny – z tym „czymś” w środku 
i drugi bez tego „czegoś” – normalny. Jeśli te osoby w trakcie odprawiania eg-
zorcyzmów, jak i przed kontaktem z kapłanem egzorcystą leczyły się psychia-
trycznie, to leczenie to w ich mniemaniu nie przynosiło żadnych pozytywnych 
efektów. Natomiast po dokonanym w ramach egzorcyzmu uwolnieniu od zła 
te niepokojące objawy całkowicie zniknęły i tym oto sposobem człowiek został 
wyleczony w swojej duchowej istocie, ale i zarazem na ciele; postrzegany tutaj 
jako złożona struktura ontyczna – psychofizyczna. 

41 Por. G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy, dz. cyt., s. 103, 108.
42 Por. tamże.
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W nawiązaniu do przeżycia mistycznego, tym razem w doświadczeniu zła, 
możemy wyciągnąć pewne metodologicznie interesujące wnioski. Za każdym 
razem trzeba przyznać pierwszeństwo doświadczeniu osoby zaznającej opisa-
nych wyżej zaburzeń oraz uważnie wsłuchać się w to, w jaki sposób doznała 
ona pomocy, i także to, co w tym czasie utrudniało jej powrót do homeostazy 
własnego „ja”. I  w  tym kontekście cenne zdają się zwłaszcza te wypowiedzi, 
kiedy osoba z tego typu zaburzeniami ma trudności nie tylko z ich interpreta-
cją, ale także komunikatywnym ich wyartykułowaniem; i tutaj, na tym etapie 
doświadczenia statusu własnego „ja”, zbliżamy się do fazy przedjęzykowej do-
świadczenia. Wszelkie próby interpretacji z uprzednio założoną metafizyczną 
tezą są instrumentalnym potraktowaniem pewnych faktów. Z drugiej strony, 
zauważmy, że opętanie nie jest zjawiskiem związanym stricte z religią, jak są-
dzą Freud i Jung, lecz czymś ponadreligijnym43.

Reasumując powyższe rozważania, pragnę jeszcze dobitniej podkreślić, iż 
ich zasadniczym celem nie jest bynajmniej analityczno-krytyczne studium ma-
jące uchwycić naturę doświadczenia mistycznego oraz opętania demonicznego 
jako jedynych w swoim rodzaju doświadczeń żywo angażujących całego czło-
wieka. Cel ów dotyczy przede wszystkim metody pozwalającej w jakimś stopniu 
zapobiec pewnym nadużyciom metafizycznym w stosunku do doświadczenia 
religijnego, tak aby dotrzeć do jego pierwotnej treści. Dlatego wydaje się słuszny 
wniosek, że koniecznym warunkiem rzetelnej interpretacji doświadczenia reli-
gijnego jest powrót do fenomenu samego tego doświadczenia oraz wszystkich 
werbalno-cielesnych komunikatów, które nie mają jeszcze gotowego języka, aby 
opisać to, czego tu i teraz dotyczą. W tych momentach opisu, czy ściślej, w czy-
nionych próbach opisu danych stanów, można przypuszczać, iż jesteśmy najbli-
żej treści przeżycia, albowiem jest ono przecież jeszcze w niewielkim stopniu 
uchwycone, przybliżone, zrozumiałe, zinterpretowane.

Drugim koniecznym warunkiem, i to, według mnie, zdecydowanie trud-
niejszym do spełnienia dla badacza, jest świadomość własnego światopoglądu, 
znajomość powodów jego przyjęcia oraz czyniony usilnie wysiłek metodyczne-
go zdystansowania się od niego, tak aby wybrzmiała treść samego doświadcze-
nia religijnego44. Dla przykładu przywołajmy konkretne metafizyczne poglądy 
o konieczności wzajemnego dopełniania się dobra i zła, o istnieniu jedynie sfe-
ry psychicznej, a nie religijnej, lub o wykluczeniu możliwości bezpośredniego 
mistycznego doświadczenia Boga. Bez wzięcia w nawias tych redukcjonistycz-
nych wobec doświadczenia religijnego założeń wydaje się niemożliwe uczciwe 

43 Por. tamże, s. 119.
44 Por. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, dz. cyt., s. 259–265.
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zmierzenie się z treścią tego doświadczenia, choćby w celu ustalenia jego natu-
ry. Wydaje się tu niezbędna redukcja fenomenologiczna zaproponowana przez 
Edmunda Husserla, tak aby dotrzeć do samego fenomenu45. 

O ile pierwszy warunek, w moim przekonaniu, jest niezbyt trudny do osiąg-
nięcia, o tyle drugi wymaga autentycznej woli poszukiwania prawdy. A przecież 
nie tak rzadko naukowiec ulega mniej lub bardziej silnej presji powiedzenia 
czegoś nowego, a dzieje się to niejednokrotnie kosztem obiektywnej prawdy46.

Uwagi końcowe

Przeprowadzone powyżej rozważania, obok wymienionych wcześniej za-
łożeń badawczych miały również inny cel, równie ważny w moim odczuciu. 
Chodziło o  wzbogacanie oglądu własnej dynamicznej rzeczywistości, dzięki 
czemu, jak mniemam, możemy jeszcze pełniej uchwycić własną niewystar-
czalność – zarówno własnego istnienia, jak i zrozumienia sensu całości, ciągle 
pytając o to, co jest istotne. Ukazane perspektywy patrzenia na doświadczenie 
religijne z pewnością pozwalają jeszcze raz zapytać o transcendentne Ty, które 
uzasadnia nie tylko świat przyrody w jego teraźniejszości, ale przede wszystkim 
gruntownie przedefiniowuje szeroko rozumiane metafizyczne i aksjologiczne 
granice ludzkiej egzystencji. Perspektywa nieustannego pytania jest istotowo 
związana z filozofią, która wyrasta ze zdziwienia – czy raczej zadziwienia czło-
wieka światem. W tym z(a)dziwieniu wiele światła dostarczają inne dyscypli-
ny szczegółowe, takie jak chociażby psychologia, socjologia, historia kultury. 
Taką samą funkcję może pełnić, jakościowo ubogacając pytania filozoficzne, 
dyskurs religijny z przeżyciem mistycznym na czele47. Z pewnością na miejscu 
będzie tu przywołanie owego zadziwienia Psalmisty, zakotwiczonego w bliżej 
nieokreślonym metafizycznym lęku, ale niepozbawionego przy tym tęsknego 
wyczekiwania odpowiedzi: „Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz 
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (Ps 8, 4–5). W istocie, to wo-
łanie stwarza całkiem realną podstawę dla kolejnych pytań: skąd jestem?, kim 
jestem?, dlaczego jestem?, dokąd podążam?, itp.48.

45 Por. E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, tłum. J. Sidorek, Warszawa 1990, s. 53 n.
46 Przypadek Freuda: T. Witkowski, Zakazana psychologia. Pomiędzy nauką a szarlatanerią, 

t. I, Taszów 2009, s. 117 n.
47 Por. S. Głaz, Doświadczenie religijne, Kraków 1998, s. 5–91.
48 Por. B. Tilghman, Wprowadzenie w filozofię religii, Warszawa 1998, s. 3 n.
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Analizując konkretne zagadnienia z dziedziny filozofii religii czy też re-
ligioznawstwa (religiologii49), badacz doświadcza poczucia poruszania się po 
nowym terenie, zarówno pod względem ontologicznym, metodologicznym, 
jak i  aksjologicznym50. To tu filozof ma styczność z nową dla siebie rzeczy-
wistością, która z  racji tejże nowości wydaje się wymykać dotychczasowym 
racjonalnym rozważaniom oraz precyzyjnie nakreślonym granicom materii. 
To właśnie takie sytuacje pozwalają na nowo zadać pytania dotyczące nasze-
go świata, pierwszych i ostatecznych racji bytu jako takiego, pytania wplątują-
ce w odpowiedź zahaczającą o transcendencję. Doświadczane w przeżyciach 
religijnych nowe „inaczej i wyżej” nie tylko wpływa na egzystencjalnie nowo 
przeżywaną przez człowieka immanencję świata kultury (w tym w pierwszym 
rzędzie inspiracji religijnych, a  także aksjologicznych, w  rozumieniu sztuki 
i nauki), ale mocno odciska się również na samym człowieku, który decyduje 
się podążać za tym nowym i zaskakującym i upatrywać w nim dla siebie je-
dyne źródło własnej egzystencji51. W ukazanych powyżej sytuacjach to nowe 
„inaczej i wyżej” nie tylko wprost dotyka człowieka w jego teraźniejszości, ale 
także modyfikuje ludzkie odniesienia do transcendencji, nadając im nowe ja-
kościowo więzi. Można wręcz mówić o dekonstrukcji, aby następnie na nowo 
zrekonstruować tu i teraz człowieka, tak aby dotychczasowe przeżywanie przez 
niego świata ujrzeć w autentycznie nowej aksjologicznie roli.

Wielokrotnie filozof w  zetknięciu swojego „ja” z  transcendentnym „Ty” 
(jakkolwiek będziemy je tutaj postrzegać: czy to jako Jedyny Boski Absolut52, 
Byt Konieczny – czyli Tomaszową causa efficiens, czy wreszcie jako Deus sive 
Natura Spinozy, Absolutne Dobro Źródło Ontycznej Miłości – unde Bonum?, 
ale także Absolutne Źródło Zła – unde Malum?) dokonuje, za Gabrielem Mar-
celem, radykalnej przemiany tego, co teoretyczne, w religijną lub quasi-religij-
ną tajemnicę53. Tak zarysowana perspektywa badawcza, niewtłaczająca tego, co 
nowe, w dawno już udzielone odpowiedzi, wyznacza metodologicznie zasadne 
napięcie między filozofią a  innymi sferami wiedzy, jak nauka, sztuka, religia, 
ezoteryka czy też demonologia, tak aby postąpić krok naprzód, jeśli nie w znaj-
dywaniu odpowiedzi dotyczącej istoty ludzkiego bytu, to przynajmniej w za-
sadnym pytaniu: kim jestem jako indywidualne „ja”, dramatycznie doświadcza-
49 Tak zwana szkoła lubelska, zob. np.: Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 1984, s. 31 n.; 

M. Rusecki, Istota i geneza religii, Sandomierz 1997, s. 9 n.
50 Por. B. Tilghman, Wprowadzenie w filozofię religii, dz. cyt., s. 106 n.
51 Por. J.-L. Marion, Bóg bez bycia, Kraków 1996, s. 27–193; P. Boyer, I  człowiek stworzył 

Bogów, Warszawa 2001, s. 9–202; T. Węcławski, Wspólny świat religii, Kraków 1995, s. 21 n.
52 Por. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, tłum. M. Przyszychowska, Kraków 2006.
53 Por. G. Marcel, Tajemnica bytu, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1995, s. 202 n.; tenże, 

Dziennik metafizyczny, tłum. E. Wende, Warszawa 1987.
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ne i  zarazem realnie doświadczające tego swoiście ontyczno-aksjologicznego 
przenikania transcendencji i immanencji, historycznie uwarunkowanej i aktu-
alnie przeżywanej54.

Z  pewnością ważnym punktem odniesienia w  tych poszukiwaniach jest 
Rudolf Otto55. Jego koncepcja numinosum, która wprowadza podwójne odnie-
sienie człowieka do niego w postaci tremendum i  fascinosum, jest badawczo 
niezmiernie inspirująca. Idąc dalej tym tropem, należy wspomnieć polskiego 
badacza Jerzego Prokopiuka, inspirującego się w  swych dociekaniach gnozą 
i demonologią, czy wreszcie Hansa Jonasa56 z jego religią gnozy, proponujące-
go wiele interesujących rozwiązań dotyczących doświadczenia religijnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem przeżycia mistycznego.

Kończąc powyższe rozważania, myślę, że warto tu przywołać różne próby 
filozoficznego zagospodarowania doświadczenia religijnego. Wystarczy wspo-
mnieć próbę uchwycenia doświadczenia religijnego w kontekście metafizycz-
nym, którą podjęła średniowieczna Szkoła w Chartres św. Wiktora (metodo-
logiczna trychotomia przeżycia spotkania z Absolutem: cogitatio – meditatio 
– contemplatio). Dalej, szczegółowe analizy Andrew Loutha na temat genezy 
mistyki chrześcijańskiej57, a także Nicolasa Malebranche’a z jego medytacjami 
chrześcijańskimi i metafizycznymi58. Warto też pokusić się o dokonanie orygi-
nalnej syntezy, przytaczając wpierw rozważania na temat hezychazmu Jeana-
-Yves’a Leloupa59, a następnie powołując się na autorytet Paula Evdokimova, 
w jego niezwykle ciekawych dociekaniach dotyczących poznania Boga w prze-
strzeni chrześcijaństwa wschodniego. Dzięki myśli tego ostatniego można 
podjąć próbę utworzenia pewnego łącznika spinającego wysiłki całego świata 
chrześcijańskiego60. Może to być zasadne o tyle, że mistyka chrześcijańska ro-
dziła się w pierwotnym, niepodzielonym Kościele, który jak wiadomo, wyko-
rzystywał osiągnięcia świata antycznego, z Platonem i Plotynem na czele61.

54 Por. J. Prokopiuk, Nieba i piekła, Gdynia 2001; S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, tłum. 
A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1999.

55 Por. R. Otto, Świętość. Elementy racjonalne i irracjonalne w pojęciu bóstwa, tłum. B. Kupis, 
Wrocław 1993.

56 Por. H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994.
57 Por. A. Louth, Początki mistyki chrześcijańskiej, tłum. H. Bednarek, Kraków 1997.
58 Por. N. Malebranche, Medytacje chrześcijańskie i  metafizyczne, tłum. M. Frankiewicz, 

Kraków 2002.
59 Por. J.-Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, Kraków 

1996.
60 Por. P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim, tłum. A. Liduchowska, Kraków 

1996.
61 Zob. szerzej: S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 1997.
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Osobną kwestią jest relacja między dyskursem stricte filozoficznym a my-
ślą teologiczną. Z pomocą przychodzi tu hiszpański myśliciel Fernando Sava-
ter, który w swoich Prostych pytaniach stwierdza:

Religia obiecuje ocalenie duszy i podniesienie ciała z martwych; z kolei filozo-
fia ani nie ocala, ani nie wskrzesza, a jedynie zamierza dotrzeć tam, gdzie się 
da, w  poszukiwaniu sensu ludzkiej egzystencji, w  odkrywaniu znaczeń. Ani 
nie odrzuca rzeczywistości śmierci – jak mity – ani nie poddaje się rozpaczy, 
lękowi i nienawiści, jakie ona wzbudza: usiłuje ogarnąć myślą wszystkie treści 
życia i ich granice…62. 

Pozostaje pytanie, czy ta odpowiedź może i powinna człowieka zadowolić. 
Jest to już jednak zupełnie inny wątek rozważań63. 

Summary 
Metaphysics and interpretation of religious experience.  

Religious experience and philosophical questioning

Mystical experience and demonic possession as examples of religious experience are the areas which 
are submitted to extremely different interpretations. The gap between interpretations is due to the beforehand 
presumed metaphysics. Skillful separation between confessed metaphysics of the interpreter and religious 
experience which he interprets let us reach the true contents of the religious experience and at the same time 
become a true challenge to a philosopher. 

Rafał Sergiusz Niziński OCD – doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się filozofią Boga, a w związku z tym 
także metafizyką i epistemologią. Dotychczas w kręgu jego zainteresowań badawczych znajdowały się: meta-
fizyka Martina Heideggera, filozofia Boga Charlesa Hartshorne’a, Tomasza z Akwinu, Spinozy, teologia Karla 
Bartha – problem racjonalności wiary, filozofia Boga Xaviera Zubiriego (obecna dziedzina badań), mistyka 
karmelitańska św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Jezusa. Opublikował kilka pozycji książkowych, artykułów 
oraz prac pod swoją redakcją.

62 F. Savater, Proste pytania, tłum. Sz. Jędrusiak, Kraków 2000, s. 268.
63 Zob. szerzej: S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1979; por. W. Tatarkiewicz, 

O szczęściu, Warszawa 1990.
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Ojciec święty Franciszek napisał w Gaudete et exsultate, najnowszej adhor-
tacji o świętości w świecie współczesnym, że polega ona na „reagowaniu z po-
korną łagodnością”1. Celem niniejszego artykułu jest biblijno-teologiczna ana-
liza pojęcia łagodności, rozumianej jako charakterystyczny element postawy 
współczesnych chrześcijan, o którą w adhortacji apeluje papież Franciszek.

Refleksję rozpoczniemy od przedstawienia etymologii biblijnego termi-
nu πραΰς (łagodność). Następnie skoncentrujemy się na motywie łagodności 
w postępowaniu i nauczaniu Jezusa. Rozróżnimy przy tym – za Ewangelią Ma-
teusza, która jako jedyna Ewangelia kanoniczna zawiera badane pojęcie – dwa 
centralne aspekty: z  jednej strony łagodność jako samookreślenie Chrystusa 
wzoru (Mt 11, 29; 21, 5), z  drugiej Jezusową parenezę na temat łagodności 
uczniów (Mt 5, 5.38–45). 

W ostatnim punkcie artykułu przeanalizujemy trzy fragmenty parenetycz-
ne nowotestamentowej prozy epistolarnej, do których w adhortacji Gaudete 
et exsultate odwołał się papież. Teksty te wzywają uczniów Jezusa do przy-
swajania sobie postawy łagodności w trzech różnych kontekstach życiowych: 
1) w stosunku do grzesznych braci chrześcijan, których wspólnota Kościoła 
ma obowiązek na nowo pozyskać (Ga 6, 1); 2) wobec źle odnoszącego się do 
nich środowiska, przed którego wpływami należy obronić własną wiarę i prze-

1 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate. O  powołaniu do świętości 
w świecie współczesnym, Watykan 2018, nr 74.
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konania (1 P 3, 16); 3) odnośnie do przeciwników nauki Chrystusa i Kościoła 
(2 Tm 2, 25). Wnioski wynikające z analizy zebrane zostaną w podsumowaniu. 

1. Biblijna terminologia „łagodności”

W LXX i w Nowym Testamencie przymiotnik „łagodny” oddają dwa grec-
kie terminy: epieikes2 (επιεικες) i prautés3 (πραΰτης). Pierwszy z nich tłuma-
czony jest jako „łagodny, delikatny, uprzejmy, łaskawy”. Drugi zaś oznacza: „ła-
godny, uprzejmy, delikatny, życzliwy, skromny, cichy”. Wyraża on łagodność 
pokorną, która przyjmuje i akceptuje słabość, a towarzyszy jej uniżenie4.

Rzeczownik πραΰς pojawia się w LXX 19 razy jako tłumaczenie hebraj-
skiego ‘āni (3 razy), a  przede wszystkim późniejszej jego formy ‘ānāw (13 
razy). Słowa hebrajskie pochodzą od rdzenia ‘nh, który oznacza „odpowiadać”. 
Określają one sytuację kogoś, kto powinien dać odpowiedź, oraz jego dobrą 
dyspozycję, aby to uczynić, a  zatem sytuację szacunku wobec tego, kto od-
powiedzi oczekuje5. Hebrajskie ‘ānāw i słowa mu pokrewne z czasem zostają 
wykorzystane do opisania rzeczywistości społeczno-ekonomicznej: ‘ānāwîm 
to ubodzy, pozbawieni praw i bezbronni, uciśnieni, wykorzystywani. Wcho-
dząc natomiast do języka religijnego, stały się imieniem tych wszystkich, któ-
rzy w sytuacjach ucisku szukają i znajdują pomoc jedynie u Boga (Ps 40, 18; 
102, 1; Sof 2, 3; 3, 12; Iz 41, 17; 49, 13; 66, 2). Tłumaczenie LXX modyfikuje 
częściowo sens hebrajskiego słowa, oddając je w wielu miejscach (np. Zach 9, 
96) greckim πραΰς. W ten sposób termin hebrajski o znaczeniu zdecydowanie 
2 Najczęściej tłumaczone przez „łagodność” lub też „uprzejmość”, „wyrozumiałość”; por. 

R. Popowski, ἐπιεικής, w: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997, 
s. 220, nr 1932. Por. Flp 4, 4: „Bez przerwy [πάντοτε – pantote, zawsze i każdej chwili] ra-
dujcie się w Panu. Jeszcze raz powtórzę: radujcie się. Niech wszyscy ludzie poznają waszą 
skromność [ἐπιεικής – epieikes, życzliwość i uprzejmość, a także łagodność i dobroć, uczci-
wość i rzetelność], bo Pan nadchodzi [ἐγγύς – engys, blisko]”.

3 Por. Ef 4, 1-2: „Abyście swoim życiem wykazali [περιπατῆσαι – peripatēsai, postępowali], 
że jesteście godni powołania, do którego wezwani zostaliście. Zawsze bądźcie skromni 
[ταπεινοφροσύνης – tapeinofrosynēs, pokorni i uniżeni], łagodni [πρᾳότητος – praotētos, 
także uprzejmi, cisi i życzliwi] i cierpliwi [μακροθυμίας – makrothymias, także wyrozu-
miali], odnoście się do siebie wzajemnie z miłością [ἐν ἀγάπῃ – en agapē, w miłości ofiar-
nej i bezwarunkowej]”.

4 Por. R. Popowski, πραΰτης, w: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, dz. cyt., 
s. 519, nr 4111; I. Iwańska, Łagodność jako metoda ewangelizacji, „Analecta Cracoviensia” 
45 (2013), s. 100.

5 Por. W. Bauder, Umiltà, mansuetudine / πραΰς, w: Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo 
Testamento, red. L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Bologna 1976, s. 1903.

6 Zach 9, 9 n. opisuje eschatologicznego, mesjańskiego króla pokoju, który zlikwiduje broń 
i rydwany wojenne i proklamuje narodom pokój; por. F. Hauck, S. Schulz, πραΰς, πραΰτης, 
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biernym otrzymuje czynne i etyczne znaczenie hellenistyczne7: to, co pierwot-
nie jest kondycją słabszego, staje się szlachetną cnotą łagodności lub pokory8. 
Grecki przymiotnik πραΰτης określa kogoś, kto „nie kwapi się do wymierzenia 
kary ani nie jest mściwy, lecz pojednawczy, przychylnie nastawiony i  wyro-
zumiały”9. Łagodna życzliwość otrzymała u Greków miejsce honorowe jako 
cnota społeczna, która realizowana jest w relacjach międzyludzkich. 

Za Izabelą Iwańską, która ukazała łagodność jako metodę ewangelizacji 
mającą niezastąpioną funkcję i znaczenie w misji głoszenia Ewangelii realizo-
wanej przez Kościół, warto dodać, iż 

łagodność jako cnota polega na powściąganiu nieuporządkowanych poruszeń 
gniewu, nie jest tym samym co łagodne usposobienie. Cnota wskazuje na stałą 
dyspozycję, sprawność i  zdolność czynienia dobra w każdej sytuacji, nie jest 
zatem jednorazowym aktem. Usposobienie zaś jest zmienne, zależy od okolicz-
ności i osób10. 

Z drugiej strony, potrzebuje ona być uzupełniona w jakiś sposób, aby nie 
przekształcić się w  słabość czy też wadę11. Łagodność jest przeciwieństwem 
szorstkości, agresji, kłótliwości, wybuchowości i gwałtowności charakteru, na-
głego gniewu, opryskliwości, przemocy. Człowiek łagodny to ten, kto nie ulega 
złośliwości, nie stawia oporu złemu, lecz zło zwycięża dobrem (por. Rz 12, 21)12.

2. Jezus wzór łagodności ucznia

2.1. Łagodny Nauczyciel

Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy [πραΰςεἰμι] i pokorny sercem (Mt 11, 29). 

W rozdziale 11 Ewangelii według św. Mateusza, w logionie o charakterze 
parenetycznym (ww. 28–30), Jezus definiuje i przedstawia siebie samego jako 

w: Grande Lessico del Nuovo Testamento, t. 11, red. G. Kittel, G. Friedrich, Brescia 1977, 
kol. 71.

7 W literaturze greckiej πραΰς i słów z nim spokrewnionych używa się do opisu godnej po-
dziwu cechy moralnej, jaką jest skromne i życzliwe usposobienie; por. M.D. Coogan, Ła-
godny, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, tłum. zbior., Warszawa 
1997, s. 492.

8 Por. W. Bauder, Umiltà, mansuetudine / πραΰς, dz. cyt., s. 1904.
9 F. Hauck, S. Schulz, πραΰς, πραΰτης, dz. cyt., kol. 66. 
10 I. Iwańska, Łagodność jako metoda ewangelizacji, dz. cyt., s. 101. 
11 Por. tamże. 
12 Św. Bazyli pisał wprost: „Jest łagodnym ten, kto panuje nad gniewem i złością”; Bazyli Wiel-

ki, Reguły dłuższe, 16, w: tenże, Pisma ascetyczne, t. 2, tłum. i oprac. J. Naumowicz, Kraków 
20112, s. 6.
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„łagodnego i uniżonego sercem” (πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ – praus 
eimi kai tapeinos te kardia), to znaczy „jako wzór ludzi wolnych od pychy, 
całkowicie podporządkowanych Bogu, wewnętrznie usposobionych na Jego 
łaskę, których w przemówieniu na górze ogłosił szczęśliwymi”13. Łagodność, 
wyrażająca się w Jego uniżeniu (ταπεινὸς) i pokorze, jest tu samookreśleniem 
Jezusa14. On nie tylko postępuje z łagodnością wobec człowieka, ale sam jest 
łagodnością. 

Jezus jest cichy i pokorny sercem, czyli cierpliwy, pełen szacunku dla innych, 
pozbawiony arogancji i pychy serca, nie osądza i nie potępia grzeszników, ale ich 
grzechy. Wobec tej grupy ludzi pozostaje delikatny, wrażliwy i pełen szacunku 
dla godności ludzkiej, co nie oznacza tolerancji i bezbronności wobec zła. Jezus 
nie akceptuje grzechu i pozostaje jednoznaczny wobec grzesznych postaw. Potę-
pia grzech, lecz daje szansę grzesznikowi, nie oceniając go jedynie na poziomie 
jego czynów, ale badając serce, okoliczności i motywy jego postępowania15. 

W 1 P 2, 23 jest mowa o łagodnym obliczu Chrystusa, które jest wzorem dla 
wierzących w przeżywaniu cierpienia: „On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, 
gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie”.

Jak zauważyliśmy wyżej, fragment ma charakter parenetyczny, jest zapro-
szeniem do naśladowania postawy Jezusa Syna Bożego, Mistrza łagodnego, do 
pójścia drogą Jego pokory i posłuszeństwa we wszystkim woli Ojca16. Słowami 
„uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” wzywa On uczniów 
do podjęcia tej samej drogi i stylu życia.

2.2. Łagodny Król

Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny [πραῢς], siedzący na osiołku, źre-
bięciu oślicy (Mt 21, 5).

Motyw łagodności Jezusa odnajdujemy w  Ewangelii Mateusza raz jesz-
cze, w opowiadaniu o  Jego przybyciu do Jerozolimy. Jezus wkracza do mia-
sta Dawida, miasta Mesjasza, łagodny, obwołany królem i  przyjmujący taką 
identyfikację17. Motyw łagodności Jezusa pojawia się tu w cytacie refleksyjnym 

13 Por. Th.S.-A.T., Cuore / καρδία, w: Dizionario dei Concetti Biblici del Nuovo Testamento, dz. 
cyt., s. 437.

14 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 1–13 (NKBNT I/1), Czę-
stochowa 2004, s. 196.

15 I. Iwańska, Łagodność jako metoda ewangelizacji, dz. cyt., s. 106–107. 
16 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 484.
17 Por. tenże, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14–28 (NKBNT I/2), Częstochowa 

2008, s. 315.



151Krzysztof Bieliński CSsR

(Mt 21, 4–5), złożonym w początkowych czterech słowach z Iz 62, 11 i Za 9, 9. 
Te starotestamentowe teksty zapowiadają przybycie mesjańskiego króla poko-
ju i wzywają mieszkańców miasta do radosnego powitania go. Zgodnie z za-
powiedzią Za 9, 9, Jezus przybywa do Jerozolimy nie jako karzący, surowy 
król, lecz łagodny i pokorny, oferujący zbawienie: „Oto Król twój przychodzi 
do ciebie łagodny [πραῢς], siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy” (Mt 21, 5). 
Zauważa Antoni Paciorek: 

Fakt, że przybywa na oślicy, charakteryzuje Go jako króla pokoju. Przybywa 
uroczyście, ale nie na koniu, który w starożytności symbolizował wojnę, lecz 
na zwierzęciu kojarzącym się z pomocą w pracy i dźwiganiem ciężarów (…). 
Oznacza to, że Jezus nie przychodzi, aby uciskać i ciemiężyć, ale by pomagać 
oraz przyjąć ciężary ludzi na siebie18. 

2.3. Łagodny uczeń

Błogosławieni cisi [οἱπραεῖς], albowiem oni na własność posiądą ziemię 
(Mt 5, 5).

Jezus podkreśla wagę łagodności, umieszczając ją w katalogu ośmiu bło-
gosławieństw. Za Jackiem Bramorskim warto przypomnieć, iż „błogosławień-
stwa stanowią pierwsze i fundamentalne słowo nauczania Jezusa, będąc punk-
tem wyjścia dla Kazania na Górze, które zawiera syntezę moralności Nowego 
Testamentu”19. Te tzw. makaryzmy są zatem przesłaniem moralnym, które 
wskazuje realną drogę obejmującą egzystencjalne problemy człowieka dążą-
cego do szczęśliwości, „ukazują najdoskonalszą sztukę życia chrześcijańskie-
go”, „stanowią normę dla nowotestamentalnej koncepcji szczęścia”, które „nie 
jest ograniczone do doczesnego horyzontu, ale polega na eschatologicznie zo-
rientowanym oczekiwaniu na nadejście i ustanowienie Królestwa Bożego”20. 
„Błogosławieństwa są »etyką czasu zbawienia«, w  której radykalne postu-
laty moralne umieszczone zostają w  perspektywie obietnic Królestwa Boże-
go, a  poprzedza je pełne nadziei orędzie Boga o  zbawieniu, które dokonało 
się w  Jezusie Chrystusie”21. W  tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia makaryzm ten 
brzmi: „Błogosławieni cisi [οἱπραεῖς], albowiem oni na własność posiądą zie-
mię” (Mt 5, 5). Tłumacząc jednak grecki tekst dosłownie, należałoby uczynić 
to w słowach: „błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię”. Jezus, mó-
18 Tamże, s. 313.
19 J. Bramorski, Błogosławieństwa jako program moralności chrześcijańskiej w ujęciu biblijnym, 

„Studia Gdańskie” 21 (2007), s. 23.
20 Por. tamże, s. 24, 33 i 39.
21 Tamże, s. 48. 
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wiąc o łagodności jako błogosławieństwie, wskazuje na możliwość osiągnięcia 
szczęścia na tej drodze. On pierwszy ją przeszedł i zasiadając po prawicy Boga 
w królestwie niebieskim, osiągnął to, co obiecuje22.

Błogosławieństwo odnajdujemy w dosłownym sformułowaniu w Ps 37, 11 
(LXX): „natomiast pokorni posiądą ziemię” (οἱ δὲ πρᾳεῖς κληρονομήσουσιν 
γῆν). W psalmie tym słowo πραεῖς zastępuje hebrajskie ‘ānāwîm, które znajdu-
je się w pierwszym Mateuszowym makaryzmie (Mt 5, 3). 

Z kontekstu Psalmu 37 wynika, że πραεῖς to ci, którzy są przeciwieństwem bez-
bożnych (37, 10), którzy ufają Panu (37, 3), nie oburzają się z powodu pomyśl-
ności innych (37, 7), są pokorni przed Panem i Jemu ufają (37, 7). Charaktery-
zuje ich cierpliwość, a zwłaszcza zawierzenie Bogu23. 

Łagodni, którzy odrzucili w swym sercu pragnienie zemsty, agresji i nie 
sprzeciwiają się przemocy24, otrzymują obietnicę, iż na własność posiądą zie-
mię. Oczywiście, nie chodzi tu o ziemię Judei ani żadną inną na tym świecie, 
lecz tę, za którą tęskni psalmista: „Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w zie-
mi żyjących” (Ps 27, 13). Ziemię posiądą według Ps 37, 11 właśnie οἱ πραεῖς 
(LXX), czyli łagodni25. Termin πραΰς jawi się tu zatem jako określenie stylu 
życia uczniów: jako „cnota” tych, którzy „posiądą ziemię”, czyli panowanie nad 
odnowionym światem26.

Tak więc, według trzeciego błogosławieństwa, człowiek łagodny to 

taki, który nie oburza się wobec przeciwności życiowych, który umie zacho-
wać cierpliwość. Nie stara się wydrzeć Bogu to, czego pragnie (por. Mt 6, 7–8). 
Człowiek łagodny i cichy przyjmuje czas wyznaczony przez Boga i sposób wy-
brany przez Boga. „Łagodność” jest zatem postawą najpierw wobec Boga27. 

Ta postawa ma przekładać się na relacje z bliźnimi. Nie opisuje ona jednak 
stanu bezsilności, ale jest wezwaniem do intensywnego działania w celu wy-
22 Por. I. Iwańska, Łagodność jako metoda ewangelizacji, dz. cyt., s. 104. 
23 A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 196.
24 G. Ravasi notuje: „Co do dokładnej definicji owych »łagodnych« odbiorców ziemi obiecanej, 

a mianowicie Królestwa Bożego w jego pełni, istnieją podzielone opinie wśród uczonych. 
Jedni widzą w nich tych, którzy nie stosują przemocy, uciśnionych, którzy nie korzystają 
z siły, tych, którzy nie wybierają władzy i samorealizacji, tak aby nie dokuczać innym. Inni 
doszukują się tutaj profilu ludzi cichych, pokrzywdzonych i wydziedziczonych. Niektórzy 
mają na myśli pokornych i przyjaznych, ufających Bożej woli, inni wreszcie identyfikują ich 
z ludźmi wewnętrznie silnymi, a zatem cierpliwymi, łagodnymi, szczodrymi”; G. Ravasi, 
Mitezza. La virtù dimenticata, https://paroledivita.myblog.it/2011/03/08/mitezza-la-virtu-
dimenticata/ (dostęp: 19 lipca 2018) (tłum. własne).

25 Por. Th.S.-A.T., Cuore / καρδία, dz. cyt., s. 437.
26 Por. W. Bauder, Umiltà, mansuetudine / πραΰς, dz. cyt., s. 1905.
27 A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 196.
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pełnienia nowego Chrystusowego prawa. Jezus nazywa błogosławionymi i ła-
godnymi tych, którzy potrafią nad sobą panować, szanują i uznają drugiego, 
ponieważ jest obdarzony taką samą wartością, kochają go jak siebie samego. To 
nastawienie dotyczy wszystkich relacji z bliźnimi28. Celem postępowania z ła-
godnością, które w całości i na trwałe charakteryzuje dobroć – o czym przeko-
namy się w punkcie następnym – jest usunięcie złości, brutalności i wrogości 
z relacji międzyludzkich. Takiemu aktywnemu działaniu przyobiecane zostaje, 
paradoksalnie, to, co na świecie zdobywa się na ogół przemocą oraz polityczny-
mi zabiegami29. Zgodnie ze słowami makaryzmu, łagodni odziedziczą ziemię. 

3. Łagodność według adhortacji Gaudete et exsultate

Rozdział III adhortacji Gaudete et exsultate, w  której papież Franciszek 
przedstawia powszechne powołanie do świętości, ujmując je „w  aktualnym 
kontekście, z  jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościami”, przypomina 
i wyjaśnia kolejne błogosławieństwa w wersji Ewangelii Mateuszowej (Mt 5, 
3–12). Dla Ojca świętego te właśnie słowa Jezusa Mistrza są „jakby dowodem 
tożsamości chrześcijanina”, prostym wyjaśnieniem, co znaczy być świętym30. 
Rozważając błogosławieństwo dotyczące łagodnego stylu życia proponowane-
go przez Jezusa, papież diagnozuje najpierw kondycję współczesnego świata, 
w którym rozbrzmiewa to wezwanie. Nazywa go „królestwem pychy i próż-
ności, w którym każdy sądzi, że ma prawo, by wznieść się ponad innych”31. 
Następnie „szkicuje łagodne oblicze Mistrza, do którego ukazywania w życiu 
codziennym” powołani są chrześcijanie. W tym celu sięga po dwa analizowane 
już przez nas fragmenty Pisma: Mt 11, 29, w którym Jezus wzywa do uczenia 
się od Niego łagodności, oraz Mt 21, 5, gdzie Ewangelista wyjaśnia, że Jezus 
wjeżdżający na oślęciu do Jerozolimy jest zapowiedzianym przez proroka Za-
chariasza łagodnym mesjańskim Królem (por. Za 9, 9)32.

Po wskazaniu Jezusa jako wzoru łagodności papież Franciszek koncentruje 
uwagę na adresatach adhortacji, krytycznie zauważając, iż „w Kościele wielo-
krotnie obieraliśmy złą drogę, nie akceptując (…) wezwania słowa Bożego” do-
tyczącego łagodnego postępowania uczniów i uczennic Jezusa. Opierając się na 
nauczaniu św. Pawła z Ga 5, 23, Franciszek przypomina najpierw, że łagodność 

28 Por. K. Stock, Jezus głosi błogosławieństwo, tłum. J. Kochanowicz, Kraków 1994, s. 35–36. 
29 Por. tamże, s. 197.
30 Franciszek, Gaudete et exsultate, nr 63.
31 Tamże, nr 71.
32 Tamże, nr 71 i 72.
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jest owocem Ducha Świętego: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność [πραΰτης], opanowanie”.

Warto zauważyć, iż w  Ga 5, 22–23, fragmencie będącym pod względem 
gatunku literackiego tzw. katalogiem cnót, Paweł wymienia łagodność wśród 
dziewięciu cech składających się na „owoc Ducha”. Apostoł sięga po sformu-
łowanie w liczbie pojedynczej, co oznacza, że wszystkie wskazane tu cnoty sta-
nowią razem jeden owoc, którego źródłem jest Duch Święty33. Metaforę owocu 
zaczerpnął on prawdopodobnie ze Starego Testamentu. Izrael jest tam porów-
nywany do drzewa rodzącego owoce lub winnicy wydającej owoc (por. Ps 80, 
8–18; Iz 5, 1–7; 27, 2–6; Jr 2, 21; 11, 16; 12, 10), a  Izajasz oskarża „winnicę 
Pana”, że nie przynosi owoców prawości (Iz 5, 2.4). Lista „owoców Ducha” w Ga 
5, 22–23 przedstawia pozytywny obraz życia w Duchu, dowody Jego działania 
w wierzących. Cnoty (owoc Ducha) stanowią etyczną charakterystykę żyjących 
według Niego. Liczba dziewięciu cnót, które Paweł wymienia, nosi podobień-
stwo terminologiczne do pojęć z etyki hellenistycznej, jednak Apostoł nie sto-
suje wymienionych tu cnót na sposób grecki. Niektóre pojęcia na liście są mniej 
lub bardziej specyficznie chrześcijańskie. Cnoty w chrześcijańskim rozumieniu 
Pawła są bowiem dla dobra wspólnoty i  ku zbudowaniu Kościoła, a  nie, jak 
w przypadku etyki greckiej, jedynie wzorem w formowaniu charakteru34.

Ojciec święty Franciszek sięga następnie po trzy nowotestamentowe tek-
sty parenetyczne wzywające chrześcijan do reagowania z łagodnością wobec: 
1) braci chrześcijan, który trzeba czasami napomnieć (Ga 6, 1); 2) ludzi, przed 
którymi trzeba bronić swojej wiary i przekonań (1 P 3, 16); 3) przeciwników 
nauki Chrystusa i Kościoła (2 Tm 2, 25)35. Przyjrzyjmy się treści tych trzech 
aspektów „świętej łagodności”.

3.1. Łagodność w korygowaniu braci: Ga 6, 1

Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod 
działaniem Ducha, w duchu łagodności [ἐνπνεύματιπραΰτητος] sprowadźcie 
takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.

Do tego interesującego nas fragmentu Listu do Galatów, gdy chodzi o za-
wartą w nim naukę moralną, Paweł napisał, iż wypełnieniem Prawa jest przy-
kazanie miłości (Ga 5, 14) oraz że chrześcijanie nie spełnią pragnień ciała, jeśli 
będą postępować zgodnie z Duchem (Ga 5, 16). Jak zauważa Frank J. Matera: 
33 Por. K. Kern, Owoce Ducha Świętego w Ga 5, 22–23, „Scriptura Sacra” 16 (2012), s. 36.
34 Por. D.S. Dockery, Owoc Ducha, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. 

Martin, D.G. Reid, red. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010, s. 559–561.
35 Franciszek, Gaudete et exsultate, nr 73.



155Krzysztof Bieliński CSsR

z wyjątkiem obszernych list „cnót” i „wad” w Ga 5, 18–23 Apostoł nie udzielił 
Galatom wielu praktycznych porad. Dlatego mogą oni pytać: „co znaczy ko-
chać bliźniego w konkretnych okolicznościach życia?”. Albo też: „co znaczy iść 
za Duchem i podążać za przewodnictwem Ducha?”. W tej natomiast jednostce 
(Ga 6, 1–10) Paweł udziela pouczeń moralnych, które są precyzyjne, konkretne 
i praktyczne36. 

Badany werset 1, otwierający ten parenetyczny fragment, podkreśla od-
powiedzialność Kościoła w  przywróceniu na dobrą drogę brata, który zbłą-
dził, a  kończy się ostrzeżeniem dotyczącym odpowiedzialności każdego za 
własne postępowanie. Paweł zwraca się do adresatów adelphoi („bracia”), co 
świadczy o tym, iż pomimo problemów zaistniałych w Galacji więź jedności 
między nim a wspólnotą pozostaje nienaruszona. Co więcej, kiedy sięga on 
po określenie pneumatikoi („wy, którzy jesteście duchowi”), to ma na myśli 
wszystkich, a nie tylko jakąś elitarną grupę we wspólnocie. Galaci są adelphoi 
Pawła i są pneumatikoi, ponieważ razem z Apostołem są „w Chrystusie”. Jako 
adelphoi i pneumatikoi mają wspólną odpowiedzialność, która dotyczy kwestii 
przywrócenia grzesznego brata na właściwą drogę. Warto zauważyć, iż Paweł 
używa tu słowa καταρτίζω. Jest to termin medyczny, oznaczający „naprawić, 
udoskonalić, umieścić ponownie na swoim miejscu”37. Korygowanie grzeszni-
ka ma mieć – jak sugeruje zastosowany czasownik – charakter terapeutyczny, 
a także dokonywać się w sposób, który objawia owoc Ducha. Pneumatikoi po-
winni przywrócić grzesznika wspólnocie Kościoła w duchu prautes, to znaczy 
w łagodności, która jest owocem Ducha (por. Ga 5, 23)38. Chociaż pouczenie 
to nie odnosi się tu do jakiejś konkretnej sytuacji (por. 1 Kor 5, 1–5), to bez 
wątpienia ma ono na względzie przesiąkniętą niezgodą społeczność Galatów 
(por. Ga 5, 15.18–21.26)39. Duch chrześcijańskiej łagodności 

nie polega na pobłażliwości wobec upadku brata, ale na pełnej wyrozumiałości, 
pokory, życzliwości, wolnej od poczucia wyższości pomocy, która doprowadzi 
go do nawrócenia oraz powrotu do Boga i wspólnoty Kościoła. Pokora i łagod-
ność, które nie przymuszają, ale przekonują, pomagają usunąć zło i czynią czło-

36 F.J. Matera, Galatians (SPS 9), Collegeville, Minnesota 1992, s. 217. Nasz fragment jest 
częścią jednostki literackiej Ga 5, 25 – 6, 10, która stanowi zbiór sentencji. Maksymy te 
są dwojakiego rodzaju: jedne podkreślają odpowiedzialność wspólnotową Galatów, drugie 
mówią o odpowiedzialności jednostki przed Bogiem.

37 Por. καταρτίζω, w: EWNT, t. 2, red. H. Balz, G. Schneider, Stuttgart–Berlin–Köln 19922, kol. 
661; F. Mußner, Der Galaterbrief (HThKNT 9), Freiburg–Basel–Wien 1974, s. 397, przyp. 
14.

38 Paweł poleca łagodność ducha, z którą sam postępuje wobec braci, zob. 1 Kor 4, 21. Por. 
F. Mußner, Der Galaterbrief, dz. cyt., s. 397.

39 Por. F.J. Matera, Galatians, dz. cyt., s. 218.
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wieka lepszym. Przyjęcie takiej postawy, dodajmy, jest naśladowaniem Boga 
i  Jezusa Chrystusa, który nie potępia grzesznika, ale jak dobry pasterz szuka 
tego, kto się zagubił40.

Apelując do wspólnoty, w  ostatniej połowie analizowanego wersetu Pa-
weł niespodziewanie zwraca się do jednostki. Podczas gdy cała społeczność 
Kościoła ma obowiązek pozyskiwania grzesznych członków, również każdy 
z osobna musi zadbać o  to, aby moment napominania upadłych nie stał się 
dla niego chwilą pokusy. Kuszenie, o którym pisze tu Paweł, może być pokusą 
popełnienia podobnego grzechu. Jednak w  świetle tego, co Apostoł właśnie 
powiedział w Ga 5, 26, bardziej prawdopodobne jest, że przestrzega on przed 
niebezpieczeństwem zarozumiałości (κενόδοξας) i prowokowania siebie na-
wzajem, nieodłącznie związanym z  braterskim napomnieniem. Ten, kto nie 
zgrzeszył, może z łatwością ulegać poczuciu wyższości, arogancji wobec kory-
gowanego brata41. Oprócz przywrócenia grzesznika w duchu łagodności po-
szczególni członkowie wspólnoty muszą strzec się przed zarozumiałością, aby 
nie prowokować tych, których próbują pozyskać dla jedności Kościoła. Warto 
w tym kontekście przywołać aktualne pouczenie papieża Franciszka z adhor-
tacji o świętości we współczesnym świecie: 

Jeśli żyjemy wzburzeni, zarozumiali wobec innych, to w końcu stajemy się zmę-
czeni i wyczerpani. Ale kiedy postrzegamy ich ograniczenia i wady z czułością 
i łagodnością, nie czując się doskonalszymi, możemy im dopomóc i unikamy 
marnowania energii na bezużyteczne narzekania42.

3.2. Łagodność wobec źle mówiących o chrześcijanach  
i obraźliwie ich traktujących: 1 P 3, 16

A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] [ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου] zacho-
wujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie 
w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo za-
rzucają.

Adresatami Pierwszego Listu św. Piotra, w  którym jest mowa o  innym 
jeszcze aspekcie badanej przez nas chrześcijańskiej cnoty łagodności, są „wy-
brani, przebywający w rozproszeniu w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bi-
tynii” (1 P 1, 1). Chodzi o chrześcijan nawróconych z pogaństwa, którzy na 
podobieństwo diaspory żydowskiej żyją na tych terenach jako szeroko roz-
40 I. Iwańska, Łagodność jako metoda ewangelizacji, dz. cyt., s. 113.
41 Por. K. Kern, Owoce Ducha Świętego w Ga 5, 22–23, dz. cyt., s. 44.
42 Franciszek, Gaudete et exsultate, nr 72. 
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proszona mniejszość43. List, z którego pochodzi drugi konsultowany przez nas 
fragment zawierający wskazania dotyczące analizowanej postawy πραΰτης, ma 
na względzie chrześcijan cierpiących. Autor wspomina bowiem o  „różnych 
doświadczeniach”, które spotkały wspólnoty (1 P 1, 6). Myśl koncentruje przy 
tym na kwestii związku cierpienia Chrystusa z  cierpieniami uczniów: przy-
kład Jezusa w  tym względzie domaga się również od chrześcijan gotowości 
do znoszenia cierpienia. Jawi się ono bowiem jako konstytutywny element 
chrześcijańskiej egzystencji, stanowiąc naturalną konsekwencję wyobcowania 
wierzących w tym świecie (por. 1 P 1, 6 n.; 5, 10)44. Podstawowa problematy-
ka Pierwszego Listu św. Piotra dotyczy relacji chrześcijan do otoczenia, które 
odnosi się do nich wrogo i obraźliwie. Chrześcijanie jawili się bowiem w po-
gańskim środowisku jako ludzie żyjący inaczej, niepodzielający jego stylu życia 
i moralności. Represyjne traktowanie przez otoczenie jest powodem cierpień 
adresatów pisma, przede wszystkim cierpień natury moralnej i  psychicznej. 
Z treści wynika bowiem, iż nie chodzi o krwawe prześladowania wyznawców 
Jezusa ze strony władzy rzymskiej.

Perykopa 1 P 3, 13–17, w której autor wzywa chrześcijan do „bycia łagod-
nymi i pełnymi respektu” (w. 16), należy do dłuższej sekcji listu, będącej pare-
nezą na temat moralnej postawy uczniów Jezusa wobec wrogości pogańskiego 
otoczenia (1 P 3, 13 – 4, 11)45. Rozpoczyna ją pytanie retoryczne na temat 
tego, czy ktoś jest w stanie rzeczywiście zaszkodzić adresatom pisma, gdy będą 
realizowali dobro w  swoim moralnym postępowaniu (w. 13). Na określenie 
szkodliwego działania nieżyczliwych ludzi z pogańskiego otoczenia, wrogo na-
stawionych i źle odnoszących się do chrześcijan, autor używa czasownika ka-
koun w formie imiesłowu czasu przyszłego. Podkreśla tym samym, że chodzi 
o działanie w przyszłości. Celem retorycznego pytania jest zapewnienie o Bo-
żej pomocy dla tych, którzy gorliwie starać się będą pełnić moralne dobro: „je-
śli tylko będziecie zabiegać o dobro”. Choć przeciwnicy nie zdołają uniemożli-
wić im osiągnięcia zbawienia i pełni wiecznego szczęścia, to jednak mogą stać 
się przyczyną cierpień. Warto zauważyć, iż w wersecie 14 napotykamy jeden 

43 Por. U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, Göttingen 19962, s. 460–461.
44 Por. tamże, s. 462; P. Trzopek, Umocnienie na trudne czasy, „Biblia krok po kroku” 2012, 

nr 31, s. 3.
45 Pierwszy List św. Piotra napisany został najprawdopodobniej w latach 70. lub 80. po Chry-

stusie, już po śmierci Apostoła. Podstawowym argumentem w  datacji pisma jest szero-
kie rozprzestrzenienie się chrześcijaństwa w  pięciu różnych prowincjach ówczesnej Azji 
Mniejszej. Za jego powstanie odpowiedzialne jest grono najbliższych współpracowników 
Apostoła, zwane kręgiem Piotrowym lub grupą Piotrową. Oni to, już po śmierci Piotra, 
zredagowali tekst w jego imieniu i posługując się jego autorytetem; por. S. Hałas, Pierwszy 
List św. Piotra, NKBNT XVII, Częstochowa 2007, s. 25–29 i 42–43.
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z dwóch makaryzmów znajdujących się w Pierwszym Liście św. Piotra (obok 
1 P 4, 14). Znoszenie cierpień z powodu sprawiedliwości, a więc zupełnie nie-
zawinionych, spowodowanych wiarą w Chrystusa, zasługuje na uznanie i po-
chwałę ze strony Boga46. Autor apeluje, aby nie obawiać się gróźb wrogiego 
środowiska ani też nie dać się mu zastraszyć, lecz w tych trudnościach oddać 
cześć Chrystusowi w  sercach i  udzielić koniecznych wyjaśnień tym, którzy 
stawiają zarzuty pod adresem chrześcijańskiej nadziei (w.  15). Ona, według 
orędzia listu, dotyczy oczekiwanego od Boga – który wskrzesił Chrystusa 
z martwych i wywyższył Go w chwale (1 P 1, 21) – wywyższenia i osiągnięcia 
najwyższego szczęścia, zagwarantowanego dla nich w niebie (1 P 1, 4; 3, 10)47. 

W wersecie 16 pojawia się interesujący nas grecki termin. Względem lu-
dzi źle mówiących o wierzących w Chrystusa (ἵνα ἐν ᾧ καταλαλεῖσθε – gdy 
jesteście oczerniani), a  także obrażających ich w  swoich wypowiedziach 
(ἐπηρεάζω  – ubliżać, urągać)48 wyjaśnienie dotyczące chrześcijańskiej na-
dziei powinno być formułowane z łagodnością (μετὰ πραΰτητος) i dobrocią: 
„Bądźcie jednak łagodni i pełni respektu” (w. 16 a)49. Autorowi listu chodzi 
o zwrócenie uwagi na to, iż wyjaśnienia udzielane poganom charakteryzować 
powinna z jednej strony postawa łagodności i dobroci w relacji do ludzi, z dru-
giej zaś głębokiego uszanowania Boga i Jego woli. Takie dobre i szlachetne po-
stępowanie moralne prowadzi bowiem do zawstydzenia tych, którzy uwłaczają 
uczniom Chrystusa (w. 16 c: „aby doznali wstydu ci, którzy was oczerniają”). 
Chodzi o to, iż chrześcijanie, zachowując uczciwą i prawą postawę moralną, 
mogą przekonać opinię publiczną o nieprawdziwości stawianych im zarzutów, 
doprowadzając do pozbawienia wiarygodności stanowiska pogan, do publicz-
nego ich zawstydzenia. Celem podkreślenia, iż działanie jedynie ludzkie w tym 
względzie nie jest wystarczające, autor zastosował stronę bierną. Wskazuje to, 
iż zawstydzenia oskarżycieli Kościoła dokona sam Bóg50. 

Dodajmy, iż 1 P 4, 14 („Błogosławieni, gdy was znieważają z powodu imie-
nia Chrystusowego, bo pełen chwały Duch Boży na was spoczywa”) to drugie 

46 Por. tamże, s. 248–250.
47 Por. tamże, s. 254. 
48 Por. tamże, s. 256.
49 Termin prays pojawił się już w 1 P 3, 4 w ramach pouczenia na temat relacji w małżeń-

stwach mieszanych. Określał tam postawę chrześcijańskich żon w stosunku do ich pogań-
skich mężów. W duchowym wnętrzu chrześcijanek, które z powodu wiary muszą znosić 
dotkliwe przeciwności ze strony najbliższego otoczenia, najważniejsza powinna być łagod-
ność. Celem takiej postawy jest pozyskanie dla wiary w Chrystusa mężów, którzy „nie słu-
chają słowa Bożego” (w. 2). Autor listu zachęca chrześcijanki do przyjęcia postawy typowo 
misyjnej, która ma na celu ewangelizację własnych rodzin; por. tamże, s. 217–222.

50 Por. tamże, s. 255.
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błogosławieństwo skierowane do chrześcijan cierpiących ze względu na obe-
lgi znoszone „z powodu imienia Chrystusowego”. Makaryzm ten wskazuje, iż 
przyczyną represji jest postawa moralna chrześcijan wynikająca z zasad wy-
znawanej wiary w Chrystusa i przynależności do Kościoła. Ci, którzy solidary-
zują się w tym wszystkim z cierpieniami swego Mistrza, mają zagwarantowaną 
trwałą asystencję Ducha Bożego, Jego obecność i pomoc51.

3.3. Łagodność wobec odrzucających depozyt wiary: 2 Tm 2, 25

A sługa Pana [δοῦλον δὲ κυρίου] nie powinien się wdawać w kłótnie, ale [ma] 
być łagodnym względem wszystkich [ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας], skorym do na-
uczania, zrównoważonym. (25) Powinien z łagodnością pouczać [ἐν πραΰτητι 
παιδεύοντα] wrogo usposobionych [τοὺς ἀντιδιατιθεμένους], bo może Bóg da 
im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy (26) i może oprzytomnieją i wyrwą 
się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. 

Trzecim nowotestamentowym tekstem, do którego w  adhortacji Gaudete 
et exsultate odwołuje się papież Franciszek, wskazując na inne jeszcze oblicze 
chrześcijańskiej cnoty łagodności, jest fragment 2 Tm 2, 25. Listy pasterskie, 
wśród nich interesujący nas tu Drugi List do Tymoteusza, ukazują ówczesnym 
autorom i adresatom obraz zagrożeń wiary chrześcijańskiej oraz wnioski, które 
wypływają z  tej sytuacji: w przypadku 2 Tm są to napomnienia pod adresem 
Tymoteusza, pasterza we wspólnocie52. List jest w opinii biblistów testamentem 
Pawła. W przewidywaniu bliskiej śmierci (por. 2 Tm 4, 6–8) Apostoł przekazuje 
Tymoteuszowi swoją Ewangelię i apostolską naukę. Ewangelia zostaje nazwana 
tu depozytem (παραθήκη), powierzonym Pawłowi przez Boga do zachowania go 
nienaruszonym, który on z kolei ofiarował Tymoteuszowi. Teraz zaś poleca, aby 
uczeń ten przekazał go w całości nowym pasterzom w Kościele. Pouczenia Pawła 
dotyczą tu struktur ministerialnych Kościoła i zawierają wskazania zorientowane 
na zachowanie Ewangelii oraz walkę z herezjami53.

Analizowany werset 2 Tm 2, 25 należy do tzw. części polemicznej listu 
(2 Tm 2, 14 – 3, 16). Paweł poleca Tymoteuszowi, aby „trzymał się prostej linii 
prawdy”54. Nawiązuje tu do błędnowierstwa, o którym mówi Pierwszy List do 
Tymoteusza. Diagnoza stanu duchowego odstępców od wiary otrzymała tam 

51 Por. tamże, s. 309–311. 
52 Por. A. Jankowski, Trwajcie mocno w wierze (1 Kor 16, 13). Wołanie Nowego Testamentu 

o prawowierność, Kraków 1999, s. 103. 
53 Por. E. Naradoni, Drugi List do Tymoteusza, w: Międzynarodowy komentarz do Pisma Świę-

tego, red. W.R. Farmer, Warszawa 2000, s. 1591. 
54 Por. tamże, s. 1593.
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jedynie ogólnikową charakterystykę. Chodzi o  brak rozumienia prawdy obja-
wionej na skutek wypaczenia umysłu (por. 1 Tm 1, 7), chorobliwe dociekania 
i zamiłowanie do słownych utarczek. Treść błędów nazwana została za pomocą 
sformułowania: „przeciwstawne twierdzenia fałszywej wiedzy”. Odnosi się ono 
do uzurpowanej przez błędnowierców ich własnej nauki, odrzuconej przez Apo-
stoła55. W Drugim Liście do Tymoteusza, po wyrażonej na zakończenie hymnu 
zachęcie do wierności wobec Chrystusa jako dochowującego wiary tym, którzy 
są Mu wierni, Paweł dodaje nowe szczegóły o tych ludziach i błędach (2 Tm 2, 
14–18). Do wspomnianego już Hemenajosa (1 Tm 1, 20) dołączony zostaje Fi-
letos. Nazwany zostaje też ich błąd, polegający na zaprzeczeniu podstawowej 
prawdzie eschatologii: powszechnemu zmartwychwstaniu w dniu paruzji. Moc-
ne określenia Apostoła (gangrena, wywracanie wiary) są wyrazem jego czujno-
ści, zrozumiałej w obliczu negacji podstawowych prawd soteriologii chrześcijań-
skiej. Paweł niepokoi się o los błędnowierców, nie tracąc jednak nadziei, że są oni 
jeszcze jakoś do uratowania. Dowodzą tego słowa dalszej przestrogi pod adresem 
Tymoteusza. Ma on unikać wdawania się w kłótnie, lecz z łagodnością pouczać 
wrogo usposobionych wobec depozytu prawdy wiary Kościoła (w. 25)56. 

Wymagana w wersecie 25 łagodność ma być cechą, stylem postępowania 
wszystkich pasterzy we wspólnocie Kościoła (1 Tm 3, 2–3 i Tt 1, 7–9), w prze-
ciwieństwie do postawy fałszywych nauczycieli (1 Tm 6, 4), przed którymi 
przestrzega Apostoł. Wzorem może być w tym względzie Tymoteusz, czego do-
wodem jest pokój, jaki swoim wcześniejszym działaniem przyniósł on wspól-
nocie (Tt 2, 2; 11, 12; 2 Tm 2, 22). Polemiki i nieporozumienia we wspólnocie 
wymagają korekty lub napomnienia na fundamencie pełnej znajomości praw-
dy (w. 25). Korekta, dzięki łasce Bożej udzielonej w Chrystusie, doprowadziła 
do odrodzenia wspólnoty (Tt 2, 12), a  ekskomunika w  1 Tm  1,  20 miała na 
celu naprawę bluźnierczej działalności. Uprzejme, łagodne napomnienie może 
sprawić, że grzesznik stanie się otwarty na Boże działanie, co zaowocuje jego 
skruchą, uznaniem prawdy o własnym błędzie i doprowadzi go do poprawy57. 
Dodajmy, że skrucha oraz uznanie prawdy są w listach pasterskich Bożym prag-
nieniem wobec wszystkich ludzi, synonimem zbawienia (por. 1 Tm 2, 4)58.

Łagodność, tolerancja, umiejętne nauczanie i pokorne korygowanie prze-
ciwników stanowią zalecane przez Apostoła zadanie pasterzy we wspólnocie. 

55 Por. A. Jankowski, Trwajcie mocno w wierze, dz. cyt., s. 105–106.
56 Por. tamże, s. 106–107.
57 Por. B. Fiore, The pastoral epistles. First Timothy, second Timothy, Titus (SPS 12), Collegeville, 

Minnesota 2007, s. 163.
58 Listy pastoralne są zgodne z nauczaniem Pawła, że zbawienie pochodzi od Boga i nie jest 

nabyte przez ludzki wysiłek (por. 1 Tm 4, 16 i 1 Tm 1, 4)
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Ostateczny cel upomnienia braterskiego: pokuta, poznanie i przyjęcie praw-
dy (w. 25b–26), rozwija ideę z wersetu 21 i umiejscawia konflikt wspólnoto-
wy w szerszym kontekście kosmicznej walki między Bogiem a diabłem. Ten 
ostatni usidlił przeciwników, aby realizować własne demoniczne zamiary. Wy-
dostanie się z „tych sideł diabła” wymaga zmiany myślenia (μετάνοια), która 
prowadzi do poznania prawdy. Nacisk na znajomość prawdy (w. 25, ἀλήθεια), 
wrażliwość (w. 26, ἀνανήφω) i nauczanie (ww. 24–25, διδακτικός, παιδεύομαι) 
podejmuje temat rozpoczęty w wersecie 14: „byś nie walczył o same słowa, bo 
to się na nic nie przyda59.

Zakończenie

Ogłoszona 21 listopada 1964 roku, już ponad 50 lat temu, przez Sobór Wa-
tykański II konstytucja Lumen gentium w rozdziale V, dotyczącym powszech-
nego powołania do świętości w Kościele, stanowi: 

świętość Kościoła nieustannie ujawnia się i powinna się ujawniać w owocach 
łaski, które Duch rodzi w  wiernych. (…) Wyznawcy Chrystusa, powołani 
przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie (…) powinni zachowywać w ży-
ciu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego. Napo-
mina ich Apostoł, aby (…) mieli owoce Ducha na uświęcenie (por. Ga 5, 22; 
Rz 6, 22)60. 

Ojciec święty Franciszek wyraził w  opublikowanej 19 marca 2018 roku 
adhortacji o świętości w świecie współczesnym Gaudete et exsultate głębokie 
przekonanie, że świętość polega m.in. na reagowaniu z pokorną łagodnością: 

Lepiej być zawsze łagodnym, a  spełnią się nasze największe pragnienia: cisi 
„posiądą ziemię”, czyli zobaczą wypełnione w swoim życiu obietnice Boga. Ła-
godni bowiem, niezależnie od tego, co mówią okoliczności, pokładają nadzieję 
w Panu, a ufający Panu „posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim poko-
jem” (Ps 37, 11). Jednocześnie, Pan im ufa: „Ja patrzę na tego, który jest biedny 
i zgnębiony na duchu, i który z drżeniem czci moje słowo” (Iz 66, 2). Reagować 
z pokorną łagodnością – na tym polega świętość61.

„Gdzieś nam się zgubiła łagodność w  obyczajach i  łagodność jako sło-
wo” – oznajmia Joanna Kiszkis na stronach publikującego obecnie w ośmiu 
językach portalu internetowego Aleteia, powołanego do życia przez grupę 
katolików świeckich i prowadzącego swoją działalność redakcyjną w jedności 
59 Por. B. Fiore, The pastoral epistles, dz. cyt., s. 164.
60 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, nr 39–40.
61 Franciszek, Gaudete et exsultate, nr 74.
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z Magisterium Kościoła62. Łagodność ma dziś kiepski PR. Ludzie chcą być silni 
i wyraziści, bo muszą walczyć o swoje prawo, zdanie, emocje, miejsce w życiu. 
Dlatego zamiast rozmów prowadzą bitwy na słowa, zamiast wymieniać poglą-
dy, wymieniają ciosy. Łagodność kojarzy się powszechnie ze słabością. „W tym 
skojarzeniu właśnie tkwi największy błąd”, konstatuje Kiszkis i wyjaśnia: „Ła-
godność jest siłą. Trzeba mieć naprawdę mocny charakter, żeby nie wybuchać 
gniewem przy byle okazji. Nie tracić fasonu, trzymać się własnego zdania – ale 
z szacunkiem dla rozmówcy i z miłością dla człowieka”63. Autorka felietonu, 
poświadczającego aktualność podjętego przez nas zagadnienia, przypomina, 
iż łagodność może iść w parze ze stanowczością i konsekwencją. Tak łagodna 
kobieta, jak i łagodny mężczyzna potrafi trwać przy swoim zdaniu, przy swo-
ich przekonaniach. Z tą jednak różnicą, że nikogo przy tym nie krzywdzi ani 
nie poniża, ponieważ „łagodność idzie w parze z miłością i szacunkiem, ale 
nie pozwala sobie wejść na głowę”. W opinii Kiszkis, „łagodność rozumiana 
jako dobroć i miłość, która »cierpliwa jest, łaskawa jest, nie unosi się pychą, 
nie szuka poklasku, nie cieszy się z  niesprawiedliwości« bardzo by się nam 
wszystkim dzisiaj przydała”. 

Papież Franciszek umieścił łagodność wśród „pewnych cech”, cnót jego 
zdaniem „niezbędnych dla zrozumienia stylu życia”, do którego wzywa współ-
czesnych chrześcijan Pan64. Naśladowanie w  tym względzie Chrystusa – jak 
pokazaliśmy w artykule – domaga się, aby ewangelizacja podejmowana dziś 
przez Kościół była łagodna, jak również aby ewangelizowała postawa łagodno-
ści chrześcijan65. Łagodność, pokora, szacunek wobec braci chrześcijan, któ-
rych trzeba czasami napomnieć (Ga 6, 1); wobec ludzi, przed którymi trzeba 
bronić swojej wiary i  przekonań (1 P 3, 16); wreszcie wobec przeciwników 
wiary chrześcijańskiej i Kościoła (2 Tm 2, 25) to konieczny także w naszych 
czasach sposób głoszenia Ewangelii i dawania przekonywującego świadectwa 
o Chrystusie. „Ewangelizacja łagodna i  łagodność ewangelizująca to wyzwa-
nie, które stoi przed Kościołem zawsze”66. 

Łagodność jako postawa predysponująca do błogosławieństwa powinna 
panować w sercu człowieka, a następnie być widoczna na zewnątrz, w słowach 
i zachowaniu, nawet w spojrzeniu, uśmiechu czy też sposobie mówienia67. Ła-
62 Por. J. Kiszkis, Nie bój się łagodności. Może być Twoją siłą, https://pl.aleteia.org/2017/05/19/

nie-boj-sie-lagodnosci-moze-byc-twoja-sila/ (dostęp: 19 lipca 2018).
63 Tamże.
64 Por. Franciszek, Gaudete et exsultate, nr 110. 
65 Por. I. Iwańska, Łagodność jako metoda ewangelizacji, dz. cyt., s. 110.
66 Tamże, s. 119.
67 Można mówić także o fałszywej, udawanej łagodności, którą łatwo pomylić z prawdziwą 

i doskonałą cnotą. 1) Są osoby, które cechuje jedynie spokojny i łagodny temperament, ale 
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godność sprawia, że miłość, która jest w sercu, staje się widoczna dla innych. 
Łagodność jest zatem obliczem miłości, której źródłem jest sam święty Bóg. 
Swój nadprzyrodzony wymiar i pochodzenie od Boga cnota ta ujawnia, gdy 
jest okazywana tym, którzy zadają ból i krzywdzą. Łagodność, będąca przy-
miotem Boga i  Jezusa, darem Ducha Świętego, porusza i  przemienia serca 
ludzi gwałtownych i zagniewanych. Ma ona nieocenioną wartość w relacjach 
międzyludzkich. Jest, jak już wyżej zaznaczyliśmy, metodą ewangelizacji, pełni 
niezastąpioną funkcję w misji głoszenia Ewangelii realizowanej przez Kościół. 
Za św. Pawłem powtórzymy wciąż aktualne dla chrześcijan wezwanie: „Niech 
będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność” (Flp 4, 5), 
a za papieżem Franciszkiem dodajmy, że „łagodność jest tym obliczem świę-
tości”, której współczesny świat oczekuje dziś szczególnie od uczniów Jezusa, 
od Kościoła. 

jeszcze nie można mówić tu o cnocie. 2) Inni nie ulegają gniewowi, aby nie stracić spokoju 
i nie ściągnąć na siebie nieprzyjemności. 3) Można także być łagodnym jedynie przez krót-
ką chwile, gdy wszystko przebiega pomyślnie. 4) Motywacją kolejnej grupy ludzi bywa bo-
jaźń lub wyrachowanie. Oburzają się oni w sercu, ale nie ujawniają tego na zewnątrz, dlate-
go są łagodni. Osoby, które nigdy nie wyrażają swego gniewu na zewnątrz, duszą i ukrywają 
w sobie nagromadzoną złość, ale wcześniej czy później ona wybucha. Św. Grzegorz Wielki 
w następujący sposób opisał taki stan człowieka: „Najczęściej gniew, zamknięty w umyśle 
milczeniem, pali coraz potężniej i w milczeniu formułuje hałaśliwe krzyki. Sam do siebie 
rzuca słowa, którymi się rozjątrza. (…) Tak więc udręczony umysł słyszy w swym milczeniu 
coraz większy hałas, a płomień skrytego gniewu trawi go coraz bardziej”; Grzegorz Wielki, 
Moralia: komentarz do Księgi Hioba, t. 1, red. L. Nieścior, tłum. T. Fabiszak, A. Strzelecka, 
R. Wójcik, Kraków–Tyniec 2006, s. 453.
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Summary 
“Gentleness” in the Bible and the Gaudete et exsultate exhortation

Pope Francis wrote in Gaudete et exsultate, his last exhortation about holiness in the modern world, 
that it consists in “reacting with meekness and humility”. The aim of this article is the biblical and theological 
analysis of the concept of “meekness”, understood as a characteristic of the attitude of modern Christians, for 
which the pope appeals in the exhortation.

The reflection begins with a concise presentation of the etymology of the biblical term πραΰς (meek-
ness/gentleness). Subsequently, the motif of meekness in the conduct and teaching of Jesus was analyzed. 
The distinction was made – following the Gospel of Matthew, which as the only canonical gospel contains the 
examined notion – between two aspects: meekness as a description of Christ being an example (Mt 11:29; 
21:5) and Jesus’ parenesis about the gentleness of the disciples (Mt 5:5.38–45).

The last point of the article was dedicated to the three parenetic passages of the New Testament’s episto-
lary prose, to which Pope Francis appealed in the exhortation Gaudete et exsultate. These texts exhort Jesus’ 
disciples to assume the attitude of meekness in three different contexts of life: (1) towards the sinful brothers 
Christians, whom the Church community should retrieve (Gal 6:1); (2.) towards the hostile environment from 
which the Christians’ faith and conviction should be defended (1 P 3:16); (3) towards the opponents of the 
teaching of Christ and of the Church (2 Tim 2:25). The conclusions resulting from the analysis were collected 
at the end.

Krzysztof Bieliński CSsR – uczeń prof. Joachima Gnilki; doktor teologii biblijnej Uniwersytetu Ludwika 
Maksymiliana w Monachium w Niemczech (2001); aktualnie profesor stabile w Akademii Alfonsjańskiej 
(Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie). Współpracuje 
z czasopismami naukowymi; należy m.in. do rady programowej „Itinera Spiritualia” oraz redakcji „Verbum 
Vitae” i „Studia Moralia”; zajmuje się nauczaniem moralnym w podwójnym dziele Łukasza i Corpus Paulinum; 
autor książki Jesus vor Herodes in Lukas 23,6–12: eine narrativ-sozialgeschichtliche Untersuchung (Stuttgart 
2003); redaktor serii „I–III Międzynarodowy Kongres” (Toruń 2008–2010) oraz autor licznych recenzowanych 
artykułów z zakresu biblistyki i teologii moralnej biblijnej, publikowanych m.in. na łamach „Verbum Vitae”, 
„Studia Moralia” oraz „Polonia Sacra”.
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Adhortacja apostolska Africae munus1 jest dokumentem posynodalnym2 
dotyczącym roli Kościoła katolickiego na kontynencie afrykańskim. Benedykt 
XVI odwołuje się do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Africa, 
w której ideą przewodnią jest Kościół jako rodzina Boża3. Następstwem takie-
go obrazu natury Kościoła jest zaakcentowanie troski o drugiego człowieka, 
solidarności, serdeczności we wzajemnych relacjach, jak również otwartość na 

1 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Africa munus, Ouidah (Benin) 2011 (dalej: AM).
2 Chodzi o II Zgromadzenie Spe cjalne Synodu Biskupów Afrykańskich, które obradowało 

w dniach od 4 do 25 października 2009 roku. Jego motywem przewodnim były słowa Jezu-
sa: „Wy jesteście solą dla ziemi. (…) Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13 n.). Zamysłem 
Benedykta XVI było kontynuowanie Zgromadzenia I Specjalnego Synodu Biskupów Afry-
ki zwołanego przez Jana Pawła II, który odbył się w dniach od 10 kwietnia do 8 maja 1994 
roku, a w wyniku którego powstała w 1995 roku adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, 
Jaunde 1995 (dalej: EAf). 13 listopada 2004 roku Jan Paweł II zainicjował II Specjalny Sy-
nod Biskupów Afryki, którego celem było udzielenie odpowiedzi na potrzeby i życzenia 
Kościołów lokalnych Afryki. To pragnienie Papieża zostało potwierdzone przez jego na-
stępcę 22 czerwca 2005 roku; por. AM, nr 2–6; J. Różański, Kościół w Afryce i jego wyzwania 
według Lineamenta, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój – wyzwania dla 
Kościoła w Afryce na początku XXI w., red. J. Różański, Warszawa 2006, s. 29.

3 Na temat tego dokumentu zob. D. Adamczyk, Budowanie sprawiedliwości i pokoju w świe-
tle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Africa, „Studia Redemptorystowskie” 
15 (2017), s. 157–168 (przyp. red.).
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innych, dialog i zaufanie. W tym kontekście rodziny chrześcijańskie winny sta-
wać się Kościołami domowymi4. 

W obliczu traumatycznej historii Afryki, z bolesnymi wspomnieniami nie-
wolnictwa i kolonizacji, bratobójczymi walkami między wspólnotami etnicz-
nymi, a także wobec współczesnych form tych zjawisk, konfliktów, epidemii, 
celem ożywienia nadziei charakteryzującej życie autentycznie chrześcijańskie 
konieczne jest wskazanie koncepcji człowieka i rzeczywistości opartej na głę-
bokiej odnowie duchowej. Stąd warto zwrócić uwagę na zawarte w omawia-
nym dokumencie przesłanie dotyczące budowania ładu społecznego w duchu 
pojednania, sprawiedliwości i  pokoju, celem podtrzymywania radości życia 
i odwagi w dziele nowej ewangelizacji5.

1. Ku pojednaniu, sprawiedliwości, pokojowi

Zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii i prowadzenie ludzi do Boga. 
Św. Ireneusz z Lyonu pisze, że „życiem człowieka jest oglądanie Boga”6. Wzra-
stanie w duchu ewangelicznego przesłania uzdalnia do pojednania się w Je-
zusie Chrystusie oraz bycia światłem dla bliźnich (por. Mt 5, 13 n.). Człowiek 
uczy się żyć, słuchając Syna Bożego, który wzywa przez swoje słowo. Wsłu-
chując się w słowo Boże, uczy się rozumieć Chrystusa oraz być prowadzonym 
przez Ducha Świętego, który ujawnia sens wszystkich rzeczy (por. J 16, 13). 
Rozważanie słowa Bożego ukierunkowuje działania na rzecz pojednania, spra-
wiedliwości i pokoju ku budowaniu prawdziwej wspólnoty osób i narodów7.

Pojednanie i sprawiedliwość są zasadniczymi przesłankami pokoju, okre-
ślają zatem niejako jego naturę. Źródłem prawdziwego pojednania, sprawie-
dliwości i pokoju jest Jezus Chrystus. On mówi: „Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14, 27 ab). Wskazu-
je zatem na różnicę między pokojem ludzkim a  pokojem pochodzącym od 
Boga. Prawdziwy pokój musi być oparty na sprawiedliwości, w przeciwnym 
razie będzie iluzoryczny i krótkotrwały. Sprawiedliwość zaś winna mieć źródło 
w pojednaniu przez „prawdę w miłości” (Ef 4, 15), inaczej pozostaje niepełna, 
nieprawdziwa. A  zatem potrzeba najpierw przyjęcia całej prawdy, do której 
4 Por. EAf, nr 63 i 92; AM, nr 7 n.; Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele 

Lumen gentium, Rzym 1964, nr 1; tenże, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actu-
ositatem, Rzym 1965, nr 11; Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 
1981 (dalej: FC), nr 21.

5 Por. AM, nr 9–13; W. Lizak, Afryka na przełomie stuleci, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, 
sprawiedliwość i pokój …, dz. cyt., s. 9–20.

6 Adversus haereses, IV, 20, 7: PG 7, 1037, cyt. za: AM, nr 15.
7 Por. AM, nr 15 n.
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może doprowadzić jedynie Duch Święty (por. J 16, 13). Dopiero bowiem umi-
łowanie prawdy wytycza właściwy kierunek budowania sprawiedliwości i pro-
wadzi do stosunków braterstwa w rodzinie ludzkiej jako wspólnocie pokoju, 
pojednanej z Bogiem przez Chrystusa8.

To podejście do prawdy, pojednania, sprawiedliwości, pokoju winno mieć 
odzwierciedlenie w konkretnym życiu. Stąd Benedykt XVI wyjaśnia w kontek-
ście działań politycznych: 

Pojednanie jest pojęciem starszym i rzeczywistością starszą niż polityka, i właś-
nie przez to ma ogromne znaczenie dla tego, co stanowi zadanie polityki. Jeśli 
w sercach nie rodzi się siła pojednania, zaangażowaniu politycznemu na rzecz 
pokoju brakuje wewnętrznej podstawy. Podczas Synodu pasterze Kościoła mó-
wili o potrzebie wewnętrznego oczyszczenia człowieka, które stanowi istotny 
warunek wstępny budowania sprawiedliwości i  pokoju. Owo oczyszczenie 
i  wewnętrzne dojrzewanie do prawdziwego człowieczeństwa nie jest jednak 
możliwe bez Boga9.

Ostatecznie to dzięki Bożej łasce człowiek ma możliwość pojednania z Bo-
giem i z ludźmi. Jest ono inicjatywą Ojca i ma źródło w Jego miłości. Chodzi 
o nawiązanie (odnowienie) relacji Boga z ludzkością (z każdym człowiekiem), 
zerwanej przez grzech. W  Jezusie Chrystusie Bóg jedna ze sobą świat (por. 
2 Kor 5, 19; Rz 5, 10; Kol 1, 21 n.). Bóg jedna Żydów i pogan, stwarzając no-
wego człowieka (por. Ef 2, 15; 3, 6). Prawdziwe pojednanie stanowi komunię 
w dwóch wymiarach: między Bogiem a ludźmi, a także ludzi między sobą. Do-
świadczenie Bożej inicjatywy pojednania czyni bowiem człowieka jego „am-
basadorem” w świecie10. 

Odnowienie relacji międzyludzkich w doświadczeniu miłości Boga pole-
ga na uzgodnieniu różnic i usunięciu przeszkód we wzajemnych stosunkach. 
Owa potrzeba pojednania wybrzmiewa w  przypowieści o  synu marnotraw-
nym (Łk 15, 11–32). Nawrócenie młodszego syna jest ściśle związane z pojed-
naniem się z ojcem, a także z bratem, za pośrednictwem ojca11. 

Papież podkreśla, że 

tylko prawdziwe pojednanie prowadzi do trwałego pokoju w  społeczeństwie. 
Jego protagonistami są z pewnością władze rządowe i przywódcy tradycyjni, ale 

8 Por. AM, nr 17 n.; E. Sakowicz, Stolica Apostolska wobec tradycyjnej religii i kultury Afryki, 
„Forum Politologiczne” 13 (2012), s. 259 n.; A. Romejko, Problem pokoju w Afryce w adhor-
tacjach apostolskich Ecclesia in Africa i Africae munus, „Forum Politologiczne” 16 (2014), 
s. 340.

9 AM, nr 19.
10 Por. AM, nr 20.
11 Por. tamże.
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także zwykli obywatele. Pojednanie, często przeprowadzane i dokonywane w ci-
szy i dyskrecji, przywraca po konflikcie jedność serc i pokojowe współistnienie. 
Dzięki niemu, po długich okresach wojny, narody odnajdują pokój, społeczeń-
stwa głęboko zranione przez wojnę domową i ludobójstwo odbudowują swoją 
jedność. Za sprawą ofiarowania i przyjęcia przebaczenia, zraniona pamięć osób 
lub wspólnot mogła się zagoić, a  rodziny kiedyś podzielone odnalazły zgodę. 
Pojednanie przezwycięża kryzysy, przywraca godność osób i otwiera drogę do 
rozwoju i trwałego pokoju między narodami na wszystkich poziomach12.

Skuteczność pojednania w  społeczeństwie jest związana z  odważnym 
ustaleniem odpowiedzialności osób, które doprowadziły do konfliktu, zleciły 
zbrodnie bądź są np. zaangażowane w przemyt. Ofiary mają bowiem prawo do 
prawdy i  sprawiedliwości. Chodzi o oczyszczenie pamięci celem budowania 
lepszego społeczeństwa13.

Budowanie ładu społecznego należy do kompetencji sfery politycznej. 
Zadanie Kościoła polega zaś na kształtowaniu sumień, aby ludzie stawali się 
wrażliwi na wymogi sprawiedliwości i byli zdolni do ich realizowania przez 
odpowiedzialne postępowanie. Istotnym elementem misji Kościoła jest służ-
ba prawdzie oraz zabezpieczenie transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. 
W tej perspektywie ważne jest jego zaangażowanie w formację obywatelską, 
aby przyczyniać się do edukacji, budzenia sumień i odpowiedzialności oby-
wateli. Chodzi o religijne wychowywanie i poszukiwanie przez człowieka osta-
tecznej prawdy14.

Poważną niesprawiedliwością jest zagarnięcie dóbr ziemi przez mniej-
szość, zwłaszcza kosztem całych narodów. Jest to niemoralne. Sprawiedliwość 
domaga się, „aby każdemu oddać to, co się jemu należy”15. Benedykt XVI pisze: 

Chodzi więc o oddanie sprawiedliwości ludom. Afryka jest w stanie zapewnić 
wszystkim osobom i  wszystkim narodom kontynentu podstawowe warunki 
umożliwiające uczestnictwo w procesie rozwoju. W ten sposób Afrykanie będą 
mogli użyć talenty i bogactwa, jakimi obdarzył ich Bóg, w służbie swej ziemi 
i swoim braciom. Sprawiedliwość, przeżywana we wszystkich wymiarach życia 
prywatnego i publicznego, gospodarczego i  społecznego musi być wspierana 
przez pomocniczość i  solidarność, a nawet więcej, musi być ożywiana miło-
sierdziem16. 

12 AM, nr 21.
13 Por. tamże.
14 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes, Rzym 1965, nr 40; Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Rzym 
2009 (dalej: CV), nr 9.

15 AM, nr 24.
16 Tamże.
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Następnie wyjaśnia, przywołując zapis z Katechizmu Kościoła katolickie-
go: „Zgodnie z zasadą pomocniczości ani państwo, ani żadna szersza społecz-
ność nie powinny zastępować inicjatywy i odpowiedzialności osób oraz insty-
tucji pośrednich”17. I dalej: 

Solidarność jest gwarantem sprawiedliwości i pokoju, a zatem jedności, w ten 
sposób, że wyrównuje sytuacje, w których bogactwo jednych wyrównuje braki 
innych. A miłosierdzie zapewniające więź z Bogiem wykracza poza sprawie-
dliwość rozdzielczą. Bo skoro „sprawiedliwość jest cnotą, która każdemu przy-
znaje to, co mu się należy (…) nie jest sprawiedliwością ludzką ta, która odbiera 
człowieka prawdziwemu Bogu”18.

Prawdziwą sprawiedliwość ukazuje Bóg przez Chrystusa Jezusa. Papież 
przywołuje wydarzenie spotkania Jezusa z Zacheuszem (Łk 19, 1–10). Szem-
ranie świadków tego spotkania jest przejawem swego rodzaju „umiłowania 
sprawiedliwości”. Benedykt XVI wyjaśnia, że 

ignorują oni sprawiedliwość miłości, która otwiera się aż do końca, aż do stania 
się „przekleństwem” dla ludzi, aby otrzymali oni w zamian „błogosławieństwo”, 
które jest darem Boga (por. Ga 3, 13 n.). Boża sprawiedliwość ofiarowuje ludz-
kiej sprawiedliwości, zawsze ograniczonej i niedoskonałej, horyzont, do któ-
rego musi ona zawsze dążyć, aby się wypełnić. Uświadamia nam ona między 
innymi nasz własny niedostatek, potrzebę przebaczenia i przyjaźni z Bogiem. 
Przeżywamy to właśnie w sakramentach pokuty i Eucharystii, które wypływa-
ją z działania Chrystusa. Działanie to wprowadza nas w taką sprawiedliwość, 
w której otrzymujemy znacznie więcej, niż mieliśmy prawo oczekiwać, ponie-
waż w  Chrystusie miłosierdzie jest wypełnieniem Prawa (por. Rz 13, 8–10). 
Dzięki Chrystusowi, jedynemu wzorowi, sprawiedliwy jest zaproszony do wej-
ścia w porządek miłości-agápe19.

Tworzenie sprawiedliwego ładu społecznego jest obowiązkiem ucznia 
Chrystusa. W takim społeczeństwie wszyscy mogą wykorzystywać swoje ta-
lenty, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym i gospodarczym, aby godnie 
żyć. Winno się to dokonywać w kontekście błogosławieństw ewangelicznych 
(Mt 5, 3–10). Owa sprawiedliwość winna bowiem być ożywiana miłością20. 

Stąd Benedykt XVI uczy: 

Chrystus nie proponuje rewolucji społecznej czy politycznej, ale rewolucję 
miłości, dokonaną w całkowitym darze z  siebie przez swoją śmierć na krzy-
żu i swoje zmartwychwstanie. Na tej rewolucji miłości opierają się „Błogosła-

17 Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, nr 1894.
18 AM, nr 24. 
19 AM, nr 25.
20 Por. AM, nr 26.
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wieństwa” (por. Mt 5, 3–10). Stanowią one nową perspektywę sprawiedliwości, 
zapoczątkowaną w tajemnicy paschalnej, dzięki której możemy stać się spra-
wiedliwymi i budować lepszy świat. Sprawiedliwość Boga, jaką ukazują nam 
„Błogosławieństwa”, podnosi pokornych, a uniża tych, którzy się wywyższają. 
Prawdą jest, że realizuje się ona w pełni w królestwie Bożym, które nadejdzie 
u kresu czasów. Jednakże sprawiedliwość Boża objawia się już tu i teraz, tam, 
gdzie ubodzy są pocieszeni i dopuszczeni do uczty życia21.

Papież podkreśla również, że opierając się na treści błogosławieństw, 

należy zwrócić szczególną uwagę na ubogiego, głodnego, chorego – na przykład 
na AIDS, gruźlicę i malarię – na cudzoziemca, upokorzonego, więźnia, pogar-
dzanego migranta, uchodźcę lub wysiedleńca (por. Mt 25, 31–46). Zaradzenie 
ich potrzebom w duchu sprawiedliwości i miłości zależy od wszystkich22.

Oparta na miłości społeczna perspektywa działalności Jezusa Chrystusa 
przekracza wymagania czysto ludzkiej sprawiedliwości (dać drugiemu to, co 
mu się należy). Owo przekroczenie jest daniem tego, co się posiada23. Autor 
natchniony pisze: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i praw-
dą!” (1 J 3, 18). Stąd czynić sprawiedliwość to kochać całym swoim jestestwem, 
aż do daru z siebie dla bliźnich, według wzoru ukazanego przez Jezusa. „Po 
tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy 
oddać życie za braci” (1 J 3, 16). Taka miłość w prawdzie jest źródłem prawdzi-
wego pokoju w Bogu (por. Ef 2, 14). 

W każdym społeczeństwie potrzebna jest konkretna braterska służba oży-
wiana miłością. Cierpienie, samotność, potrzeby materialne – to sytuacje na-
potykane w każdej społeczności ludzkiej. Reagowanie i pomoc w duchu kon-
kretnej miłości bliźniego są niezbędne zawsze. W oparciu o miłość, wyrażają-
cą się w konkretnych gestach miłosierdzia, jest budowany pokój w człowieku 
i pomiędzy ludźmi24.

Budowanie ładu społecznego domaga się zatem autentycznego życia 
Ewangelią, zarówno w aspekcie osobistym, jak i społecznym, a więc ciągłego 
podejmowania nawrócenia do Pana, który jest źródłem życia. Chrystus nie-
ustannie do niego wzywa. Jest ono w sposób szczególny przeżywane w sakra-
mencie pojednania. Człowiek winien kształtować w sobie dojrzałe życie chrze-
ścijańskie poprzez zwracanie uwagi na wymiary teologiczne i moralne swoich 
czynów. Tylko przeniknięty duchem Ewangelii będzie gotowy do zmagania się 

21 Tamże.
22 AM, nr 27.
23 Por. CV, nr 6.
24 Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Rzym 2009, nr 28.
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z trudnościami życia społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturowego. 
Rozumienie wiary winno prowadzić do lepszego pojmowania rzeczywistości. 
Niezbędne jest zatem wychowanie do wiary, aby Chrystus nie stał się jedynie 
dodatkiem do ludzkich teorii (por. 1 P 3, 15)25.

Proces pojednania prowadzi do uzdrowienia w miłości poprzez działanie 
słowa Bożego. Wówczas pojednanie staje się dla człowieka sposobem życia, 
jak również misją. Do prawdziwego pojednania potrzeba świadków Chrystu-
sa, przyjmujących Jego słowo i korzystających z sakramentów świętych. „Dą-
żąc do świętości, świadkowie ci są w stanie zaangażować się w dzieło komunii 
rodziny Bożej, na wzór Chrystusa przekazując światu ducha pojednania, spra-
wiedliwości i pokoju, jeśli to konieczne, nawet po męczeństwo”26.

2. Ku duchowości komunii – obszary budowania ładu społecznego

Benedykt XVI przypomina za Janem Pawłem II warunki duchowości ko-
munii. Chodzi o 

zdolność dostrzegania światła tajemnicy Trójcy Świętej w  obliczu drugiego 
człowieka; okazywanie uwagi „dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, 
a zatem postrzegania brata w wierze jako »kogoś bliskiego«, co pozwala dzielić 
jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, 
ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń; ponadto zdolność rozpoznawania 
tego, co jest pozytywne w  drugim, aby go zaakceptować i  docenić jako dar, 
którym obdarza mnie Bóg poprzez tego, który go otrzymał, bez względu na 
jego osobę, która staje się szafarzem łask Bożych; i wreszcie umiejętność »czy-
nienia miejsca« bratu, wzajemnego »noszenia brzemion« (por. Ga 6, 2) i od-
rzucania pokus egoizmu, które nieustannie nam zagrażają, rodząc rywalizację, 
bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość”27.

Należy pamiętać, że prawdziwym Sprawcą ewangelizacji jest Duch Święty. 
To On sprawia, że Ewangelia przenika kultury, bez podporządkowania się któ-
rejkolwiek z nich28. Papież przypomina, że 

rozeznanie, jakie elementy kulturowe i jakie tradycje są sprzeczne z Ewangelią, 
pozwoli na oddzielenie dobrego ziarna od kąkolu (por. Mt 13, 26). Pozostając 
w pełni sobą i dochowując bezwarunkowej wierności orędziu ewangelicznemu 
i kościelnej tradycji, chrześcijaństwo będzie przybierało w ten sposób oblicze 

25 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Rzym 1975 (dalej: EN), nr 22.
26 AM, nr 34.
27 AM, nr 35. Por. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, Watykan 2001 (dalej: 

NMI), nr 40.
28 Por. EN, nr 19 n.
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różnych kultur i narodów, w których zostanie przyjęte i zapuści korzenie. Ko-
ściół stanie się wówczas ikoną przyszłości, jaką przygotowuje nam Duch Boży29.

Fundamentem owej komunii jest osoba ludzka umiłowana przez Boga. 
Pomimo różnic pochodzenia, kultury, języka, religii ludzie mogą zgodnie żyć 
razem. Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Złożył też obietnicę pozo-
stania z nami aż do końca świata (Mt 28, 20). Daje nam siebie jako pokarm 
w Eucharystii i Piśmie Świętym. Papież pisze: 

przelana Krew Chrystusa staje się przez chrzest zasadą i więzią nowego brater-
stwa. Jest ona przeciwieństwem podziału, trybalizmu, rasizmu, etnocentryzmu 
(por. Ga 3, 26–29). Eucharystia jest siłą, która gromadzi rozproszone dzieci 
Boże i zachowuje je w komunii, „ponieważ w naszych żyłach płynie Krew sa-
mego Chrystusa, która uczyniła nas Synami Bożymi, członkami Rodziny Bo-
żej”. Przyjmując Jezusa w  Eucharystii i  Piśmie świętym, jesteśmy posłani do 
świata, aby dać mu Chrystusa poprzez służenie innym30.

Wspólne życie winno być urzeczywistniane przede wszystkim w rodzinie 
jako podstawowej komórce społeczeństwa i Kościoła. Rodzina jest „sanktu-
arium życia”. W niej 

formuje się oblicze całego ludu, ponieważ tu jej członkowie zdobywają podsta-
wowe nauczanie. W rodzinie uczą się kochać na tyle, na ile są bezinteresownie 
kochani; uczą się szanować każdą inną osobę na tyle, na ile sami są szanowani, 
uczą się poznawać oblicze Boga na tyle, na ile pierwsze Jego objawienie otrzyma-
ją od matki i ojca zatroskanych o swe potomstwo. Z powodu braku tych rodzin-
nych, podstawowych doświadczeń formacyjnych w każdym przypadku cierpi 
całe społeczeństwo i które to ze swej strony rodzi różnorakie formy przemocy31.

Rodzina jest idealnym miejscem uczenia się i  praktykowania kultury 
przebaczenia, pokoju i  pojednania. W  prawidłowo funkcjonującej rodzinie 
człowiek poznaje takie podstawowe komponenty pokoju, jak: sprawiedliwość 
i miłość pomiędzy rodzeństwem, a także władzę sprawowaną przez rodziców, 
posługiwanie najsłabszym – małym, chorym albo starszym, wzajemną pomoc, 
akceptację drugiego, a gdy zachodzi potrzeba, również gotowość przebacze-
nia. W rodzinie zatem w sposób naturalny następuje wychowanie do zgody 
i pokoju32.

29 AM, nr 37. Por. NMI, nr 40; E. Sakowicz, Stolica Apostolska wobec tradycyjnej religii i kultury 
Afryki, dz. cyt., s. 260.

30 AM, nr 41. Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Rzym 2007 
(dalej: SCa), nr 51.

31 AM, nr 42.
32 Por. AM, nr 43.
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Celem urzeczywistniania takiego wychowania rodzina winna czerpać in-
spiracje i siły z sakramentu Eucharystii, której prawda nadaje pełen sens ludz-
kiej egzystencji. Chrześcijańska wizja życia uwzględnia prymat Bożej łaski, 
stąd w rodzinie winna być praktykowana modlitwa prywatna i wspólnotowa. 
Modlitwa jest przypomnieniem o prymacie Chrystusa, o celu życia, o  świę-
tości. Jest otwarciem się człowieka na obfitość Bożej łaski. Wiąże się z  tym 
ściśle wsłuchiwanie się w  słowo Boże, poprzez rozważanie Pisma Świętego 
w rodzinie, co pozwala na przeniknięcie tego słowa z całą mocą do ludzkiego 
wnętrza33. 

W  ten sposób w  posłannictwo wychowawcze rodziny chrześcijańskiej 
wpisuje się przekazywanie Ewangelii. Zwyczajne „życie rodziny staje się drogą 
wiary i jakby inicjacją chrześcijańską oraz szkołą naśladowania Chrystusa”34. 
Jej członkowie „ewangelizują, a także podlegają ewangelizacji”35. Wtedy 

na mocy posługi wychowania rodzice, poprzez przykład własnego życia, są 
pierwszymi głosicielami Ewangelii wobec dzieci, stają się rodzicami w pełni, 
nie tylko rodzicielami życia fizycznego, ale i tego, które przez odrodzenie z Du-
cha Świętego płynie z Krzyża i zmartwychwstania Chrystusa36.

W  tym kontekście Benedykt XVI zwraca uwagę na osoby w  podeszłym 
wieku, które w Afryce otoczone są szczególną czcią. Nie są one marginalizowa-
ne, lecz cenione i w pełni włączone w swoje rodziny. Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ w społeczeństwach zachodnich istnieje pilna potrzeba akceptowania 
starości z większą godnością. Starość jest darem, choć często charakteryzuje ją 
słabość. Mędrzec biblijny poucza, że „wieńcem starców jest wielkie doświad-
czenie, a chlubą ich bojaźń Pańska” (Syr 25, 6). Doświadczenie przeżytych uczy 
o wielkości i kruchości życia, stąd starość jest dla człowieka okresem najwięk-
szej mądrości. Ów dar starości „należy przeżywać każdego dnia w pogodnej 
dyspozycyjności wobec Boga i bliźniego”37.

Papież pisze, że 

to właśnie z powodu tej mądrości, czasami nabytej za wielką cenę, ludzie star-
si mogą na różne sposoby wpływać na rodzinę. Doświadczenie prowadzi ich 
w sposób naturalny nie tylko do przezwyciężenia podziałów międzypokolenio-
wych, ale wręcz do potwierdzenia potrzeby współzależności międzyludzkiej. Są 
oni skarbem dla wszystkich części składowych rodziny, zwłaszcza dla młodych 

33 Por. NMI, nr 38 n.
34 AM, nr 46.
35 Tamże.
36 Tamże. Por. EN, nr 71; FC, nr 39.
37 AM, nr 47.
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małżeństw i dzieci, które znajdują u nich zrozumienie i miłość. Nie tylko prze-
kazali oni życie, lecz przyczyniają się swoją postawą do umocnienia rodziny 
(por. Tt 2, 2–5), a poprzez swe modlitwy i życie wiarą, duchowo wzbogacają 
wszystkich członków swej rodziny i wspólnoty38.

Papież zwraca również uwagę, że w  Afryce nadal jeszcze troska o  ład 
społeczny jest powierzona radzie starszych. Ludzie starsi, dzięki swemu do-
świadczeniu i mądrości, mogą skutecznie przyczyniać się do budowania bar-
dziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz uczestniczyć w  pojednaniu osób 
i wspólnot39.

Szczególną misję do spełnienia w rodzinie ma mężczyzna. Jako mąż i oj-
ciec jest on odpowiedzialny wobec społeczeństwa za relację małżeńską i wy-
chowanie potomstwa. Mężczyzna winien istotnie przyczyniać się do budowa-
nia miłości małżeńskiej, do przyjmowania i ochrony życia od chwili poczęcia 
oraz chrześcijańskiego wychowania dzieci, do wprowadzenia w życie rodzinne 
chrześcijańskiego stylu opartego na Chrystusowej miłości (por. Ef 3, 17 nn.; 
5, 25–29). Nie może się obawiać ukazywania w praktyce życia, że nie ma więk-
szej miłości, niż oddać życie za swoich przyjaciół (por. J 15, 13), przede wszyst-
kim za swoją żonę i dzieci. Winien świadczyć o nienaruszalnej godności każ-
dej osoby ludzkiej, pielęgnując w rodzinie pogodną radość40.

Swoją postawą mężczyzna winien ukazywać ojcostwo samego Boga. Autor 
natchniony w związku z tym pisze: „Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie 
jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. 
Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. 
A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie 
się Duchem” (Ef 5, 15–18). Mężczyzna jest powołany do zapewnienia warun-
ków osobistego rozwoju wszystkim członkom rodziny, co jest najskuteczniej-
szym sposobem humanizacji społeczeństwa41. 

O kobietach w Afryce Papież pisze, że „dzięki swym licznym zdolnościom 
i niezastąpionym darom wnoszą wielki wkład do rodziny, społeczeństwa i Ko-
ścioła”42. Faktem jest jednak, że godność kobiety, jej prawa, jak również ów 
zasadniczy wkład w rodzinę i społeczeństwo nie są w pełni uznane ani doce-
nione. Konieczne jest uznanie równej godności mężczyzny i kobiety, oboje są 
bowiem ludźmi, a także potwierdzanie godności kobiety i bronienie jej43.

38 AM, nr 48.
39 Por. AM, nr 49.
40 Por. AM, nr 51 n.
41 Por. AM, nr 53.
42 AM, nr 55.
43 Por. AM, nr 56 n.
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Papież jednocześnie apeluje do kobiet: 

Drogie córki Kościoła, trwajcie nieustannie w  szkole Chrystusa, jak Maria 
z  Betanii, aby umieć rozpoznać Jego Słowo (por. Łk 10, 39). Formujcie się 
w oparciu o katechizm i społeczną naukę Kościoła, aby zdobyć zasady, które 
pomogą wam działać jako prawdziwe Jego uczennice. W ten sposób będziecie 
mogły angażować się świadomie w różne projekty dotyczące kobiet. Brońcie 
nadal życia, gdyż Bóg ustanowił was środowiskiem życia. Kościół zawsze bę-
dzie was w tym wspierał. Pomagajcie swymi radami i swoim przykładem mło-
dym dziewczętom, aby łagodnie wchodziły w życie dojrzałe. Kościół liczy na 
was, aby tworzyć „ekologię ludzką” za pomocą miłości i czułości, gościnności 
i delikatności i wreszcie miłosierdzia, a więc tych wartości, które potraficie za-
szczepić dzieciom, a których świat tak bardzo potrzebuje. W ten sposób dzięki 
bogactwu swych darów, właściwych kobietom, będziecie sprzyjać pojednaniu 
ludzi i wspólnot44.

Benedykt XVI podkreśla następnie, że młodzież, stanowiąca w  Afryce 
większość ludności, jest „darem i skarbem Boga”45. To ona szczególnie wyra-
ża tęsknotę za autentycznymi wartościami, które swą pełnię osiągają w Chry-
stusie. Tylko w Nim bowiem może człowiek odnaleźć ostateczną odpowiedź 
na pytanie o prawdziwą wolność, radość, przyjaźń, miłość, sens życia. Trze-
ba młodym ludziom ukazywać prawdziwy wizerunek Jezusa Chrystusa, aby 
mogli dostrzec w  Nim źródło odpowiedzi na swoje egzystencjalne pytania 
i aby potrafili przyjąć Jego orędzie, które jest trudne, ale wyraża pełnię prawdy 
o rzeczywistości46.

Nie można zaniedbywać bezpośredniego włączania młodzieży w  życie 
społeczeństwa i Kościoła. Papież wzywa młodych ludzi: 

Drodzy młodzi, mogą was kusić różnego rodzaju propozycje: ideologie, sekty, 
pieniądze, narkotyki, łatwy seks, przemoc… Bądźcie czujni: ci, którzy składają 
wam te propozycje, chcą zniszczyć waszą przyszłość! Wbrew trudnościom nie 
dajcie się zniechęcić i nie wyrzekajcie się swych ideałów, swej pilności i gorli-
wości w formacji ludzkiej, intelektualnej i duchowej! Aby zdobyć rozeznanie, 
niezbędną siłę i wolność przeciwstawienia się tym naciskom, zachęcam was do 
postawienia Jezusa Chrystusa w  centrum waszego życia przez modlitwę, ale 
także przez poznawanie Pisma Świętego, korzystanie z sakramentów, formację 
w duchu społecznej nauki Kościoła, jak również przez wasz odpowiedzialny 
i entuzjastyczny udział w grupach i ruchach kościelnych. Rozwijajcie w sobie 
dążenie do braterstwa, sprawiedliwości i pokoju. Przyszłość jest w rękach tych, 
którzy potrafią znaleźć mocne motywy życia i nadziei. Jeśli tego chcecie, przy-

44 AM, nr 59. Por. Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem, Rzym 1988, nr 31.
45 AM, nr 60.
46 Por. NMI, nr 9.
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szłość jest w waszych rękach, gdyż dary, jakie Pan przekazał każdemu z was, 
kształtowane dzięki spotkaniu z Chrystusem, mogą przynieść prawdziwą na-
dzieję światu!47.

Także dzieci są wielkim darem Boga dla ludzkości, stąd winny być otacza-
ne szczególną troską w swoich rodzinach, w Kościele i społeczeństwie. Dzieci 
są „źródłem nadziei i odnowy w życiu”48. Benedykt XVI przywołuje słowa Jana 
Pawła II o dzieciach: 

pod względem prawa do życia każda niewinna istota ludzka jest absolutnie 
równa wszystkim innym. Ta równość stanowi podstawę wszelkich autentycz-
nych relacji społecznych, które rzeczywiście zasługują na to miano tylko wów-
czas, gdy są oparte na prawdzie i na sprawiedliwości, uznając i broniąc każdego 
dziecka, każdego człowieka jako osoby, a nie jako rzeczy, którą można rozpo-
rządzać49.

Jezus daje pierwszeństwo tym najmniejszym (por. Mk 10, 13–16). Twier-
dzi, że do dzieci „należy królestwo Boże” (Mk 10, 14 b). Papież pisze: 

W dziecku jest coś, czego nie powinno nigdy zabraknąć temu, kto chce wejść 
do Królestwa Niebios. Niebo jest obiecane tym wszystkim, którzy są prości jak 
dzieci, tym wszystkim, którzy – jak one – napełnieni są duchem ufnego zawie-
rzenia, którzy są czyści i pełni dobroci. Tylko oni mogą odkryć w Bogu Ojca 
i stać się, dzięki Jezusowi, dziećmi Bożymi. Synowie i córki naszych rodziców, 
Bóg chce, abyśmy wszyscy byli Jego dziećmi przybranymi przez łaskę!50. 

Przypomina jednocześnie o  sprzeczności aborcji z  wolą Bożą. Dziecko 
w łonie matki jest człowiekiem i należy je chronić. Wartość i godność życia 
ludzkiego winny być strzeżone od poczęcia aż do naturalnej śmierci51.

Na temat zagrożeń dla życia ludzkiego w Afryce Benedykt XVI pisze: 

Życiu ludzkiemu w Afryce zagrażają poważne niebezpieczeństwa. Należy ubo-
lewać nad spustoszeniami poczynionymi przez narkotyki i nadużywanie alko-
holu, które niszczą ludzki potencjał tego kontynentu i nękają przede wszyst-
kim młodzież. Malaria, jak również gruźlica i AIDS, dziesiątkują mieszkańców 
Afryki i  poważnie zagrażają ich życiu społeczno-gospodarczemu. W  sposób 
szczególny troski lekarskiej i  farmaceutycznej wymaga z pewnością problem 
AIDS. Jest ona jednak niewystarczająca, gdyż problem jest znacznie głębszy. 

47 AM, nr 63. Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Rzym 2010 (dalej: 
VD), nr 104. 

48 AM, nr 65.
49 Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Rzym 1995, nr 57, cyt. za: AM, nr 66.
50 AM, nr 68.
51 Por. AM, nr 70; B. Łysik, Afrykańska wizja życia według adhortacji Africae munus Bene-

dykta XVI, „Sympozjum” 17 (2013), nr 2, s. 81 n.
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Jest on przede wszystkim natury etycznej. Zmiana zachowania, jakiej on wy-
maga – na przykład: powściągliwość płciowa, odrzucenie nieuporządkowa-
nych postaw seksualnych, wierność w  małżeństwie – stawia w  ostatecznym 
rozrachunku pytanie o rozwój integralny, który wymaga globalnego podejścia 
i odpowiedzi Kościoła. Toteż, aby zapobieganie AIDS było skuteczne, winno 
ono opierać się na wychowaniu seksualnym, które samo wychodzi od antropo-
logii zakorzenionej w prawie naturalnym i oświeconej światłem słowa Bożego 
i nauczania Kościoła52.

Z obroną życia ludzkiego wiąże się podnoszenie jakości wiedzy ludności 
poprzez alfabetyzację oraz oświatę. Współczesny kryzys wychowania wzywa 
do stworzenia programu oświatowego łączącego wiarę i  rozum. Jest to ko-
nieczne do optymalnego przygotowania młodych ludzi do dorosłego życia. 
Albowiem 

analfabetyzm stanowi jeden z największych hamulców rozwoju. Jest to plaga 
równa pandemiom. Niewątpliwie nie zabija wprost, ale aktywnie przyczynia 
się do marginalizacji osoby – co jest formą śmierci społecznej – i uniemożliwia 
jej dostęp do wiedzy. Alfabetyzacja jednostki oznacza uczynienie jej członkiem 
całej res publica, w której budowanie będzie mogła wnieść wkład, i umożliwie-
nie chrześcijaninowi dostępu do niezrównanego skarbu Pisma Świętego, które 
karmi jego życie wiarą53.

Papież wskazuje również na konieczność poszanowania stworzenia i eko-
systemu, a także na właściwe zarządzanie państwami przez powołane do tego 
władze rządowe. Zwraca uwagę na zapewnienie prawidłowego funkcjonowa-
nia niezależnych systemów sądowniczych i więzienniczych. Ma to na celu przy-
wrócenie sprawiedliwości i resocjalizację skazanych. Więźniowie są osobami 
ludzkimi, a zatem, pomimo popełnionych zbrodni, zasługują na traktowanie 
z należnym człowiekowi szacunkiem i godnością. Winny ku temu zmierzać re-
formy systemu karnego, jak również dążenie do całkowitego wyeliminowania 
kary śmierci54.

Migranci, przesiedleńcy i uchodźcy świadczą o różnych formach ubóstwa, 
będącego często efektem błędów w zarządzaniu sprawami publicznymi. Bene-
dykt XVI sugeruje, że 

52 AM, nr 72. Por. B. Łysik, Afrykańska wizja życia według adhortacji…, dz. cyt., s. 82.
53 AM, nr 76. Por. J. Różański, Głoszenie Ewangelii i promocja ludzka – dwa równorzędne filary 

działalności misyjnej, w: Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, 
red. J. Stala, Lublin 2011, s. 51; B. Łysik, Afrykańska wizja życia według adhortacji…, dz. cyt., 
s. 83.

54 Por. AM, nr 83; B. Łysik, Afrykańska wizja życia według adhortacji…, dz. cyt., s. 84 nn.



178 Studia Redemptorystowskie  ∙  Teologia

niepewna sytuacja tych ubogich powinna wzbudzać współczucie i wielkodusz-
ną solidarność wszystkich; przeciwnie – sprawia, że często rodzi strach i niepo-
kój. Wielu bowiem uważa migrantów za ciężar, spogląda na nich podejrzliwie, 
widząc w nich wyłącznie niebezpieczeństwo, niepewność i  zagrożenie. Takie 
postrzeganie wywołuje reakcje nietolerancji, ksenofobii i rasizmu. Tymczasem 
sami owi migranci są zmuszani, z powodu swej niepewnej sytuacji, do podej-
mowania prac źle płatnych, często nielegalnych lub poniżających. Sumienie 
ludzkie musi się oburzać w obliczu takiej sytuacji55.

Wyzwaniem jest wreszcie zjawisko globalizacji, którego fundamentalne 
kryterium etyczne opiera się na jedności rodziny ludzkiej i na jej rozwoju ku 
dobru. Wymaga to zaangażowania, aby kierunek tego procesu miał charakter 
personalistyczny, otwarty na transcendencję. Chodzi o to, aby była to globali-
zacja międzyludzkiej solidarności prowadzącej do logiki daru, będącej wyra-
zem powszechnego braterstwa56. Cechą globalizacji solidarności jest pomoc 
międzynarodowa jako przejaw wielkoduszności, będącej reakcją na wiado-
mość o jakiejś katastrofie, budzącej współczucie57. 

W budowaniu ładu społecznego istotny jest dialog i współpraca między wy-
znawcami różnych religii, aby mogli pracować razem w duchu zaufania i wza-
jemnej pomocy58. W  tym kontekście niezmiernie ważny jest dialog ekume-
niczny, albowiem chrześcijaństwo podzielone jest skandalem, zaprzeczeniem 
woli Jezusa Chrystusa (por. J 17, 21). Tymczasem potrzebne jest podejmowanie 
wspólnie dzieł miłosierdzia i ochrona dziedzictwa religijnego, aby uczniowie 
Chrystusa wzmacniali siły duchowe do budowania rodziny ludzkiej59. 

Papież zwraca uwagę, że 

jeśli my wszyscy, wierzący w Boga, pragniemy służyć pojednaniu, sprawiedli-
wości i  pokojowi, winniśmy działać razem, aby usuwać wszelkie formy dys-
kryminacji, nietolerancji i  fundamentalizmu wyznaniowego. W  swym dziele 
społecznym Kościół nie czyni rozróżnień religijnych. Pomaga potrzebującemu, 
niezależnie od tego, czy jest to chrześcijanin, muzułmanin czy animista. W ten 
sposób świadczy wobec wyznawców innych religii o  miłości Boga, Stwórcy 
wszystkich, i zachęca ich do postawy pełnej szacunku i do wzajemności w po-
ważaniu60. 

55 AM, nr 84. Por. B. Łysik, Afrykańska wizja życia według adhortacji…, dz. cyt., s. 87 n.
56 Por. CV, nr 36 i 42.
57 Por. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, Rzym 1987, nr 39; AM, nr 86 n.; B. Łysik, 

Afrykańska wizja życia według adhortacji…, dz. cyt., s. 88 n.
58 Por. E. Sakowicz, Dialog międzyreligijny w  Afryce w  służbie pojednania, sprawiedliwości 

i pokoju, w: Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość i pokój…, dz. cyt., s. 133–145; 
tenże, Stolica Apostolska wobec tradycyjnej religii i kultury Afryki, dz. cyt., s. 250–257.

59 Por. AM, nr 88 n.
60 AM, nr 94.
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Konieczne jest do tego uznanie wolności religijnej, prawa do swobodnego 
wyboru religii, do sprawowania kultu, jak również prawa do wolności sumie-
nia. Wolność religijna prowadzi do budowania pokoju61.

3. Ku dobru wspólnemu w Duchu Świętym

Wskazane przez Benedykta XVI kierunki działania mogą być uskutecz-
niane w Kościele działającym jako „jedno ciało” (por. 1 Kor 12, 12–31), pod 
natchnieniem Ducha Świętego. Kościół winien ukazywać wyraźnie drogę do 
Chrystusa, a także jak w duchu wierności Mu przeżywać jedność w różnorod-
ności. Św. Paweł bowiem pisze: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne 
też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się 
Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12, 4–7). Papież zachęca każdego wierzą-
cego, aby był „solą dla ziemi” i „światłem świata” (Mt 5, 13 n.) oraz podkreśla, 
że owo „być” winno działać przez Ducha dla wspólnego dobra. Zwraca jed-
nocześnie uwagę, że chrześcijaninem nie można być samotnie. Dary, którymi 
każdy człowiek jest obdarzany przez Pana, powinny być wykorzystywane do 
budowania zgody, komunii i pokoju w Kościele i w społeczeństwie62.

Papież przywołuje ewangeliczną scenę przyniesienia paralityka do Jezusa, 
aby go uzdrowił (Mt 9, 1–8; Mk 2, 1–12; Łk 5, 17–26). Ten chory symbolizu-
je współczesnych ludzi „sparaliżowanych na różne sposoby i niestety często 
pogrążonych w głębokim przygnębieniu”63. Benedykt XVI zwraca uwagę na 
postawę osób niosących paralityka. To dzięki nim mógł on dotrzeć do Jezusa. 
Tych czterech ludzi pokonało przeszkodę fizyczną w postaci tłumu. Dali też 
dowód solidarności i całkowitego zaufania Jezusowi. Chrystus zaś „widzi ich 
wiarę” i  uzdrawia paralityka, odpuszczając mu grzechy. Usuwa zatem to, co 
stanowi przeszkodę w podźwignięciu się człowieka64. 

Ten przykład zachęca do wzrastania w  wierze i  dawania swoim życiem 
dowodów solidarności i twórczego działania celem ulżenia tym, którzy zma-
gają się z rozmaitymi przeciwnościami, pomagając im w osiąganiu pełni ży-
cia w Chrystusie (por. Mt 11, 28). W owym działaniu, w obliczu przeszkód 
fizycz nych i duchowych, warto zmobilizować siły duchowe i zasoby materialne 

61 Por. E. Sakowicz, Stolica Apostolska wobec tradycyjnej religii i kultury Afryki, dz. cyt., s. 257 n.
62 Por. AM, nr 97; B. Gacka, Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera-Benedykta XVI, 

Warszawa 2010, s. 213–220.
63 AM, nr 98.
64 Por. tamże.
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Kościoła. Motywacją do niego jest bowiem pewność, że w każdym z członków 
swego Ciała – Kościoła, Chrystus będzie działał przez Ducha Świętego65.

Wszyscy członkowie Kościoła winni mieć świadomość, że pokój i sprawie-
dliwość są wynikiem przede wszystkim pojednania człowieka z Bogiem i z sa-
mym sobą. Prawdziwym i  jedynym „Księciem Pokoju” jest Jezus Chrystus. 
On stanowi rękojmię pokoju zapowiadanego przez proroków (por. Iz 9, 5 n.; 
57, 19; Mi 5, 4; Ef 2, 14–17). Pokój ten nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. 
Jest Jego darem dla ludzkości i prowadzi do sprawiedliwości będącej wyrazem 
wierności człowieka wobec Bożego prawa. Są to cechy Bożego królestwa, któ-
rego należy szukać we wszystkich wydarzeniach (por. Mt 6, 33), aby w każdych 
okolicznościach oddawana była chwała Bogu (Mt 5, 16)66. 

W  tym kontekście Papież podkreśla znaczenie wychowania chrześcijań-
skiego w ramach życia rodzinnego, które stanowi dla dzieci najlepszą szkołę 
uczciwości i niezawodności w relacjach z innymi w życiu społecznym67. Ro-
dzina chrześcijańska powołana jest do bycia „Kościołem domowym”. Jest ona 
miejscem wiary, modlitwy, miłości, troski o prawdziwe i trwałe dobro każdego 
z jej członków. To wspólnota, w której „wciela się w życie znak pokoju”68.

Istotną rolę do odegrania w  Kościele i  w  społeczeństwie mają świeccy. 
Zwłaszcza podejmując odpowiedzialność na płaszczyźnie politycznej, gospo-
darczej, społecznej, winni zapoznać się ze społecznym nauczaniem Kościoła, 
celem działania w tych obszarach w sposób zgodny z Ewangelią. Dzięki temu 
w przestrzeni publicznej świata świeccy stają się „ambasadorami Chrystusa” 
(por. 2 Kor 5, 20)69. 

W kwestii wychowania Papież zwraca uwagę na fakt, iż 

szkoły katolickie są cennymi narzędziami nauki nawiązywania od dziecka więzi 
pokoju i harmonii w społeczeństwie (…). Oby chrześcijanie, szczególnie mło-
dzi, poświęcali się naukom o wychowaniu, aby przekazywać wiedzę przepeł-
nioną prawdą, umiejętności i postawy ożywiane chrześcijańskim sumieniem, 
ukształtowanym w świetle społecznego nauczania Kościoła. Należałoby rów-
nież czuwać nad zapewnieniem sprawiedliwego wynagrodzenia personelowi 
instytucji wychowawczych Kościoła i  całemu personelowi struktur Kościoła, 
aby wzmocnić jego wiarygodność70.

65 Por. tamże.
66 Por. AM, nr 99.
67 Por. AM, nr 127.
68 AM, nr 133.
69 Por. AM, nr 128; T. Borutka, Obowiązek moralny udziału ludzi wierzących w życiu społecz-

no-politycznym, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 11 (2013), s. 11–25.
70 AM, nr 134
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Benedykt XVI podkreśla również rolę katolickich uniwersytetów w dziele 
poszukiwania prawdy wykraczającej poza miarę ludzką, uwarunkowaną ogra-
niczeniami, zwłaszcza w obecnym kontekście wymieszania ludów, kultur i re-
ligii. Odkrywanie Prawdy przywraca spokój osobom i jedność pomiędzy spo-
łeczeństwami. Natomiast pracujący w kościelnych instytucjach służby zdrowia 
winni dostrzegać w każdym chorym cierpiącego członka Ciała Chrystusa71.

W pogłębianiu zaś jedności rodziny ludzkiej oraz etosu społeczeństw win-
ny pomagać środki społecznego przekazu, promując powszechny udział we 
wspólnym poszukiwaniu tego, co słuszne. Są bowiem potężnymi narzędziami, 
stąd trzeba, aby służyły zbliżeniu ludzi między sobą i sprawie pokoju. Trzeba 
mieć świadomość, że mogą one również być wykorzystane do niszczenia i po-
działów. Mogą zatem służyć lub szkodzić na płaszczyźnie moralnej. Mogą pro-
pagować prawdę, ale i fałsz, ukazywać piękno i brzydotę. Wiadomości, obrazy, 
treści mogą prowadzić do manipulacji. Informacja może stać się dezinforma-
cją, a formacja deformacją. Media mogą promować humanizację, ale też po-
wodować dehumanizację. Stąd celom i organizacji mediów winna przyświecać 
wartość osoby i dobra wspólnego. Aby mogły sprzyjać wolności i rozwojowi, 
muszą kierować się miłością i służyć prawdzie72. 

Benedykt XVI przywołuje ewangeliczną scenę uzdrowienia chromego 
nad sadzawką Betesda (J 5, 1–17), przy której wielu chorych oczekiwało na 
cud uzdrowienia przez wejście do wody w momencie jej poruszenia się (w. 3). 
I oto w życie jednego z tych oczekujących, który od trzydziestu ośmiu lat cier-
piał chorobę (w. 5), wkracza Jezus. Zmiana następuje w momencie, kiedy Pan 
mówi mu: „Wstań, weź swoje łoże i chodź!” (w. 8). Wtedy człowiek ów natych-
miast wyzdrowiał (w. 9), nie potrzebując już wody z sadzawki73.

Najskuteczniejszym uzdrowieniem jest przyjęcie Jezusa (por. Dz 3, 6). 
Człowiek winien zaufać, że jest umiłowany przez Boga. Papież pisze: „Kościół 
musi zatem ofiarować to spotkanie z Jezusem złamanym i poranionym sercom, 
którym brakuje pojednania i pokoju, spragnionym sprawiedliwości. Musimy 
ofiarować i głosić Słowo Chrystusa, które leczy, wyzwala i jedna”74.

Poprzez rozważanie słowa Bożego człowiek coraz głębiej poznaje Jezusa 
Chrystusa, co jest największą wartością (por. Flp 3, 8) i zakorzenia go w Chry-
stusie. Przez to zostaje właściwie ukierunkowana służba pojednania, sprawie-

71 Por. AM, nr 135 i 140.
72 Por. CV, nr 73; J. Zabielski, Wartościowanie człowieka w budowaniu dobra wspólnego, „So-

snowieckie Studia Teologiczne” 11 (2013), s. 187–199.
73 Por. AM, nr 148.
74 AM, nr 149. Por. E. Sakowicz, Stolica Apostolska wobec tradycyjnej religii i kultury Afryki, 

dz. cyt., s. 261.
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dliwości i pokoju. Stąd ważne jest, aby każdy wypracował zwyczaj codziennego 
czytania i rozważania słów Pisma Świętego. Chodzi o ponowne (nowa ewan-
gelizacja) odkrycie, że centralne znaczenie w życiu chrześcijańskim ma słowo 
Boże. Ono bowiem pomaga nam odnaleźć na nowo najgłębszy sens naszej eg-
zystencji75.

Następnie Papież wskazuje, że 

najskuteczniejszym sposobem budowy pojednanego, sprawiedliwego i pokojo-
wego społeczeństwa jest życie w głębokiej komunii z Bogiem i z innymi. Wokół 
Stołu Pańskiego spotykają się bowiem kobiety i mężczyźni różnego pochodze-
nia, kultury, rasy, języka i narodu. Dzięki Ciału i Krwi Chrystusa tworzą jeden 
i ten sam organizm. Za pośrednictwem Chrystusa-Eucharystii stają się przy-
rodnimi, a więc autentycznymi braćmi i siostrami, dzięki Słowu, Ciału i Krwi 
samego Jezusa Chrystusa. Ta więź braterstwa jest silniejsza niż więź rodziny 
ludzkiej czy naszych plemion. „Albowiem tych, których od wieków poznał, 
tych też przeznaczył na to, by stali się na wzór obrazu Jego Syna, aby On był 
pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8, 29). Przykład Jezusa uzdalnia ich 
do wzajemnej miłości, do dawania życia za siebie nawzajem, gdyż miłość, którą 
każdy jest kochany, musi się objawiać czynem i prawdą. Niezbędne jest więc 
świętowanie we wspólnocie niedzieli, Dnia Pańskiego, jak również świąt na-
kazanych76.

Zerwane więzi między człowiekiem a  Bogiem są przywracane w  sakra-
mencie pojednania. Naprawiane są w dzięki temu również więzi w społeczeń-
stwie. W ten sposób wychowywane są ludzkie serca i umysły. Człowiek uczy 
się bowiem żyć w duchu jednomyślności, pokory, współczucia, braterskiej mi-
łości, miłosierdzia (por. 1 P 3, 8 n.).

W budowaniu ładu społecznego ważna jest ewangelizacja wśród tych, któ-
rzy jeszcze nie znają imienia Jezusa Chrystusa. Chodzi o dawanie świadectwa 
o Chrystusie życiem i słowem w oparciu o wartości Ewangelii, w duchu otwar-
tości na innych, szacunku i dialogu z nimi. Owo świadectwo winno służyć po-
jednaniu, sprawiedliwości, pokojowi77. Skuteczność tych wysiłków suponuje 
jednoczesny proces nowej ewangelizacji w świecie współczesnym, z wykorzy-
staniem nowych metod. Chodzi o nowe przedstawienie Ewangelii tym, którzy 
z różnych przyczyn odeszli od wiary.

Przy tym Benedykt XVI wskazuje, że 

nowa ewangelizacja powinna w  szczególności włączyć intelektualny wymiar 
wiary w  żywe doświadczenie spotkania z  Jezusem Chrystusem, obecnym 

75 Por. VD, nr 122.
76 AM, nr 152. Por. SCa, nr 82.
77 Por. EN, nr 21.
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i  działającym we wspólnocie kościelnej. Początkiem bycia chrześcijaninem 
nie jest bowiem ani decyzja etyczna, ani wielka idea, lecz spotkanie z wydarze-
niem, z Osobą, która daje życiu nowy horyzont, a przez to ostateczne ukierun-
kowanie. Katecheza powinna więc dołączyć część teoretyczną, złożoną z pojęć 
wyuczonych na pamięć, do praktycznej, przeżywanej na płaszczyźnie liturgicz-
nej, duchowej, kościelnej, kulturalnej i charytatywnej, aby ziarno słowa Boże-
go, padłszy na ziemię żyzną, zapuściło głębokie korzenie oraz mogło rosnąć 
i osiąg nąć dojrzałość78.

Podkreśla również i przypomina, że 

wszyscy chrześcijanie są więc wezwani do pojednania się z Bogiem. Będziecie 
więc w stanie wprowadzać pojednanie w łonie wspólnot kościelnych i społecz-
nych, w których żyjecie i pracujecie. Nowa ewangelizacja zakłada pojednanie 
chrześcijan z Bogiem i między sobą. Wymaga ona pojednania z bliźnim, prze-
kroczenia barier języka, kultury i rasy79.

Bóg pobłogosławi pojednane serce, udzielając mu swojego pokoju. Chrześci-
janin będzie więc wprowadzał pokój (por. Mt 5, 9) o tyle, o ile – zakorzeniony 
w łasce Bożej – współpracuje ze swym Stwórcą we wprowadzaniu i krzewieniu 
daru pokoju. Pojednany wierzący stanie się również krzewicielem sprawiedli-
wości w każdym miejscu, szczególnie w podzielonych społeczeństwach80.

Chrześcijanie winni na nowo ożywić swą wielką radość z przynależności 
do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Każdy uczeń Chrystusa jest powołany do 
życia Ewangelią na płaszczyźnie osobistej i społecznej oraz do gorliwego gło-
szenia jej innym, z determinacją realizując drogę świętości, aby coraz bardziej 
przyczyniać się do pojednania, sprawiedliwości i pokoju w świecie81. 

Podsumowanie

Przesłanie adhortacji apostolskiej Africae munus dotyczy budowania ładu 
społecznego w  kontekście działań zmierzających do pojednania oraz budo-
wania sprawiedliwości i pokoju. Konieczna jest do tego odnowa wewnętrzna. 
Źródłem prawdziwego pojednania, sprawiedliwości i pokoju jest Jezus Chry-
stus, stąd tak istotne jest wsłuchiwanie się w słowo Boże jako ukierunkowanie 
działań w tym zakresie ku budowaniu wspólnoty osób i narodów. 

78 AM, nr 165.
79 AM, nr 169.
80 AM, nr 170.
81 Por. AM, nr 171.
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Benedykt XVI wskazuje na konkretne obszary pojednania, sprawiedliwo-
ści i pokoju. Jest to najpierw osoba ludzka, która potrzebuje permanentnego 
nawracania się. Następnie wymienia rodzinę, a w niej wskazuje na szczególną 
misję mężczyzny jako męża i ojca, kobiety jako żony i matki, jak również mło-
dzież, dzieci i osoby starsze. Zaangażowanie w budowanie sprawiedliwych sto-
sunków między ludźmi i trwałego pokoju winno łączyć się z poszanowaniem 
godności osobowej każdego człowieka i każdego narodu. Pokój jest tworzony 
przez wkład wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich przynależności 
religijnej, etnicznej, językowej, kulturowej, społecznej82. 

Niezbędna w  tworzeniu ładu społecznego jest obrona życia ludzkiego 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Wiąże się z tym przezwyciężanie kryzysu 
wychowania oraz podnoszenie jakości wiedzy. W budowaniu wspólnoty nie 
można zapominać o poszanowaniu stworzenia, a także właściwie sprawowa-
nych rządach oraz o dialogu międzyreligijnym i ekumenicznym.

Istotną rolę odgrywa w tym procesie Kościół, poprzez wychowywanie ludzi 
sprawiedliwych, budujących sprawiedliwy ład społeczny. Działając w świecie 
w sposób zgodny z Ewangelią, chrześcijanie stają się „ambasadorami Chrystu-
sa”83. Ważne jest, aby dzieło budowania ładu społecznego w duchu Ewangelii, 
pobudzane przez Ducha Świętego, było ożywiane nadzieją, której racją nie-
zawodności i pewności jest dokonane Odkupienie. Wielki cel usprawiedliwia 
trud teraźniejszości84.

82  Por. AM, nr 174.
83  Por. AM, nr 128.
84  Por. AM, nr 172.
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Summary 
Building a social order in the light of the apostolic exhortation  

of Benedict XVI Africae munus

The article deals with the news off the message of the apostolic exhortation of Benedict XVI Africae mu-
nus on the issue of building a social order through actions regarding reconciliation, justice and peace, which 
is the source of Jesus Christ. It is necessary for this inner renewal and for listening to the word of God, in 
order to build a community of persons and nations. This should be done with respect for the dignity of every 
person and of every nation.
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Le sens spirituel et son actualité en perspective 
théologico-fondamentale selon Henri de Lubac

Słowa kluczowe: Henri de Lubac, sens duchowy  
Keywords: Henri de Lubac, spiritual sense

Henri de Lubac est incontestablement l’un des plus importants théologiens 
de l’époque qui précédait la préparation du Concile Vatican II et du temps du 
renouveau théologique pendant les années qui le suivirent. L’un des thèmes très 
importants de son travail théologique est constitué par la tradition de l’exégèse 
spirituelle, caractéristique pour toute la période patristique et pour la théolo-
gie médiévale. Pour Henri de Lubac, cette tradition témoignait de la grande 
fécondité de ce mode de lire l’Ecriture et sa durabilité indiquait qu’il ne fallait 
pas l’oublier totalement. Ce thème si cher à Henri de Lubac ne doit pas être 
interprété comme déjà dépassé. Des publications comme celle de Benoît de 
Baenst1 ou celle de l’Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem2 
le montre suffisamment. C’est pourquoi il vaut la peine de rappeler et évaluer 
de point de vue théologico-fondamentale cet aspect de la pensée théologique 
du Théologien français. 

La première partie de cet article présentera les plus importantes dimen-
sions de l’exégèse spirituelle indiquées par Henri de Lubac dans ses travaux 
consacrés à ce sujet. Ensuite, seront indiquées ces dimensions de la lecture 
1 Cf. B. de Baenst, Est-il raisonnable de recourir à l’exégèse médiévale au XXIe siècle?, « Nouvelle 

Revue Théologique » 137 (2015), n° 1, p. 73–90. 
2 Cf. Le sens littéral des Ecritures, ed. O.-T. Venard, Paris 2009 (surtout les pages 27–46, 237–

262) – ce livre s’inscrit dans un vaste programme initié en 2004 et intitulé La Bible en ses 
Traditions. 
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spirituelle de la Bible qui pourraient être toujours actuelles, et enfin seront pré-
sentées les conclusions de la perspective théologico-fondamentale, c’est-à-dire 
touchant la connaissance théologique. 

1. Les études sur la tradition de l’exégese spirituelle  

dans l’oeuvre théologique d’Henri de Lubac

L’intérêt qu’Henri de Lubac portait à la tradition de l’exégèse spirituelle3 
a déjà trouvé son expression dans ses premiers écrits. Dans son Catholicisme4, 
le lecteur peut consulter des pages consacrées au problème de l’interprétation 
de la Bible et cet intérêt du Théologien jésuite trouve son expression dans les 
publications des années suivantes, surtout sur les pages des « Recherches de 
Science Religieuse »5. Les principaux travaux d’Henri de Lubac, consacrés au 
problème de l’exégèse spirituelle, sont évidemment Histoire et Esprit6 et L’Exé-
gèse médiévale7. Qu’il suffise de noter que seulement ces livres comptent plus 
de 2200 pages dont chacune est munie d’au moins quelques notes critiques. 

Henri de Lubac a poursuivi ses études dans ce domaine parce qu’il était 
convaincu que la tradition de l’exégèse spirituelle portait en soi une extraor-
dinaire synthèse et unité des deux Testaments, « la merveilleuse synthèse de 
toute la foi, de toute la pensée et de toute la spiritualité chrétiennes »8. Comme 
il le disait lui-même : « j’étais heureux de travailler à rendre par-là justice à l’un 
des éléments centraux de la tradition catholique, si grossièrement méconnu 
dans les temps modernes et néanmoins porteur encore de promesse de renou-
veau »9. 

Pour compléter les informations sur les principaux travaux consacrés à ce 
domaine, il faut rappeler aussi la publication de son livre L’Ecriture dans la Tra-
3 Pour Henri de Lubac «  l’exégèse spirituelle  » c’est l’exégèse qui cherche le sens spirituel. 

A son avis cette expression exprime le plus exactement l’essence de cette herméneutique 
de la Bible et l’usage du mot « allégorie », bien qu’enraciné dans la tradition latine et té-
moigné déjà par saint Paul (cf. p.e. Gal 4, 24), pourrait, à cause de l’étymologie, provoquer 
aujourd’hui des malentendus (le mot allégorie suggère un sens autre que donne la lettre, un 
sens qui passe à côté d’elle et qui reste avec elle sans rapport organique et il peut aussi faire 
penser à l’usage païen de l’allégorie, caractéristique par exemple pour Philon d’Alexandrie 
tandis que l’exégèse chrétienne est structurée selon une logique toute diverse). 

4 Cf. H. de Lubac, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris 31941, p. 127–170. 
5 Cf. M. Fedou, Les débats sur le sens spirituel dans les « Recherches de Science Religieuse » 

(années 1940–1950), « Recherches de Science Religieuse » 99 (2011), n° 2, p. 195–205. 
6 Cf. H. de Lubac, Histoire et Esprit. L’intelligence de l’Ecriture d’après Origène, Paris 1950. 
7 Cf. id., L’Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture, Paris 1959–1964. 
8 Cf. id., Mémoires sur l’occasion de mes écrits, Namur 1989, p. 84. 
9 Cf. ibid. 
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dition10. Cette publication n’apportait rien de nouveau parce qu’elle répondait 
seulement à la demande de rendre plus accessibles, à un nombre plus grand 
de lecteurs, les principaux thèmes liés à la tradition de l’intelligence spirituelle 
de la Bible11. En effet, Henri de Lubac considérait le thème de l’exégèse spiri-
tuelle comme quelque chose de toujours actuel, aidant à mieux assimiler les 
enseignements de la constitution Dei Verbum12. 

Il importe de faire encore une précision. La réflexion d’Henri de Lubac 
sur l’exégèse spirituelle s’inscrit dans le vaste programme du « ressourcement » 
initié par les théologiens de l’école de Saulchoir. Ce programme postulait de 
poursuivre la réflexion théologique d’une façon plus positive et non pas polé-
mique, c’est-à-dire de comprendre plus profondément la Révélation plutôt que 
de la défendre ; et, en outre, prendre au sérieux le fait de l’historicité de la foi 
de l’Eglise et de sa vie et de maintenir la continuité de la réflexion théologique 
avec la vie mystique de l’Eglise. La collection « Sources chrétiennes », dont l’un 
des premiers volumes était préparé justement par Henri de Lubac, constituait 
une expression concrète de ce programme en vue de présenter la nouvelle tra-
duction des textes des Pères de l’Eglise avec une édition critique de ces textes 
et une modeste introduction pour chaque œuvre présentée13. 

Ainsi, il est possible de constater que les travaux d’Henri de Lubac sur 
l’exégèse spirituelle sont inscrits dans un programme plus vaste du renouveau 
de la théologie catholique et ils expriment sa capacité de travailler et penser 
en étroite collaboration – ou plutôt – en communion de pensée avec d’autres 
théologiens. 

2. L’essence de l’exégese spirituelle

Dans ses études consacrées à la tradition de l’exégèse spirituelle, Henri de 
Lubac soulignait soigneusement que la tradition chrétienne connaît deux sens 
de l’Ecriture : le sens littéral et le sens spirituel14. A son avis, le sens spirituel, 
auquel tend l’exégèse spirituelle, ne doit pas être perçu comme séparé du sens 
littéral, mais comme étant en relation organique et précisément structuré avec 
10 Cf. H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradition, Paris 1966. 
11 Cf. ibid., p. 7–8. 
12 Cf. ibid., p. 8. 
13 Cf. M.-A. Mayeski, Quaestio disputata : catholic theology and the history of exegesis, « Theo-

logical Studies » 62 (2001), p. 142–143. Pour approfondir la compréhension du « ressource-
ment » chez Henri de Lubac voir aussi Giuseppe M. Negri, P. Henri de Lubac. Una teologia 
spirituale. Dissertatio ad lauream in S. Theologia, Roma 1982, p. 49–52. 

14 Cf. H. de Lubac, Exégèse médiévale. Première partie. I, Paris 1959, p. 305 ; id., L’Ecriture dans 
la Tradition, op. cit., p. 115. 
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ce dernier. En plus, l’allégorie chrétienne comprend le sens littéral non pas 
seulement comme un sens qui est en relation avec la seule lettre – c’est toujours 
« allegoria facti et dicti »15, c’est-à-dire dans la lettre il faut chercher le sens qui 
témoigne des événements du salut16. Les dimensions principales d’une telle 
compréhension peuvent être indiquées comme ci-dessus. 

Le fondement de l’exégèse spirituelle est constitué par le « Fait du Christ », 
comme l’exprime Henri de Lubac17. Cette expression veut dire que le procé-
dé chrétien de l’interprétation de la Bible trouve son principe herméneutique 
dans le point central de l’histoire dusalut. C’est à partir de l’achèvement de cette 
histoire, advenu dans le Christ, que les Pères et les auteurs médiévaux interpré-
taient l’Ecriture et cherchaient divers sens en elle. Pour cette raison, l’exégèse 
chrétienne n’était pas semblable à l’allégorie païenne. Elle avait une perception 
de l’histoire très spécifique – pour elle, l’histoire avait son point central qui 
changea tout. « Sommet de l’histoire, le Fait du Christ supposait l’histoire, et 
son rayonnement transfigurait l’histoire » – écrivait de Lubac18. 

Il est possible donc de conclure, en rappelant l’opinion de Marc Pelchat, 
que l’intelligence spirituelle de l’Écriture a permis de saisir le mystère du Christ 
dans sa totalité. Cette exégèse cherchait à voir le mystère du Christ comme une 
réalité préparée, annoncée et voilée dans tout l’Ancien Testament. L’ancienne 
Ecriture était considérée comme une vaste prophétie du mystère du Christ. Le 
recours à l’allégorie servait de moyen pour faire voir l’unique et grand mystère 
répandu dans toute l’Ecriture : les divers sens exprimaient toutes ses facettes 
qui sont devenues différents aspects de la vie chrétienne – puis différentes spé-
cialités des sciences théologiques19. 

Comme conséquences de cette vision, il est possible d’indiquer encore trois 
expressions qui décrivent l’essentiel de l’exégèse spirituelle. Tout d’abord, c’est le 
souci de la compréhension totale. Cette exégèse voulait trouver dans l’Ecriture 
des indications pour l’ensemble de la réflexion chrétienne. Le célèbre distique 
médiéval d’Augustin de Dac, rappelé par Henri de Lubac, exprime bien la lo-
gique de cette recherche et de la doctrine des quatre sens de l’Ecriture : la lettre 
enseigne les événements, l’allégorie ce qu’il faut croire, le sens moral ce qu’il 

15 Id., L’Exégèse médiévale. Première partie. II, Paris 1959, p. 497. 
16 Cf. S.K. Wood, Spiritual exegesis and the Church in the Theology of Henri de Lubac, Eugene 

2010, p. 38. 
17 Sur ce sujet cf. H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradition, op. cit., p. 203–220. 
18 Ibid., p. 217. 
19 Cf. M. Pelchat, Le principe scripturaire d’après Henri de Lubac et Gérard Siegwalt, « Laval 

théologique et philosophique » 45 (1989), n° 1, p. 48. 
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faut faire, l’anagogie vers quoi il faut tendre20. Ainsi l’exégèse spirituelle cher-
chait à trouver dans les paroles de la Bible le fondement pour la compréhen-
sion de la foi, de la loi morale et de la vision de la réalité eschatologique. Ce qui 
importe ici c’est moins le nombre comme tel, mais l’unité et l’ordre de divers 
sens – les quatre sens ne se disposent pas en éventail, mais ils s’enchaînent en 
série continue pour former un seul tout21. 

La deuxième expression, qui exprime l’essence dela lecture spirituelle de 
la Bible, c’est l’expression lecture engagée. Cette lecture, en effet, ne cherche 
pas dans la Bible des informations sur le passé, mais elle «  scrute les Ecri-
tures » pour y trouver la pensée de Dieu et son dessein sur la vie personnelle 
de l’homme et de l’Eglise dans le présent. Dans cette exégèse, la Bible est lue 
pour en vivre – non pas comme un document qui est étudié d’un point de vue 
objectif seulement, mais comme une source de nutriment spirituel22. 

La troisième expression, qui décrit l’essence de l’exégèse spirituelle, peut 
être exprimée par la locution une lecture en recherche de la vérité d’en haut qui 
a une double signification. Cette exégèse lit avant tout la Parole scripturaire 
comme Parole qui a besoin encore de l’illumination de l’Esprit. Selon le Théo-
logien de Cambrai, l’intelligence spirituelle de la Bible ne peut pas être quelque 
chose de purement technique ou intellectuel, mais elle est un don de l’Esprit et 
pour la recevoir nous devons non seulement « chercher » et « pousser », mais 
aussi prier et implorer23. En d’autres termes, cette intelligence est un effet du 
travail de l’Esprit aussi, pas seulement de celui de l’homme. 

Et encore, la lecture spirituelle est une exégèse qui cherche constamment la 
vérité qui conduit au Christ parce que c’est lui qui en est l’objet central, c’est en 
lui que les Paroles de l’Ecriture s’accomplissent. Dans cette recherche, le sens 
spirituel c’est le Nouveau Testament lui-même vu comme l’accomplissement et 
la transfiguration de l’Ancien, lieu où résonne la Parole de Jésus24. 

Il vaut la peine de rappelerce que dit à ce propos Henri de Lubac :

Dans ses institutions comme dans le déroulement de son histoire, l’Ancien 
Testament est perçu comme menant au Christ et fournissant les cadres 
manteaux dans lesquels le mystère du Christ va s’exprimer et commencer 
de s’expliquer. Ce mystère du Christ reflue alors sur l’Ancien Testament tout 

20 Le texte latin est suivant : Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo 
tendas anagogia – H. de Lubac, L’Exégèse médiévale. Première partie. I, op. cit., p. 23 ; id., 
Histoire et Esprit, op. cit., p. 178. 

21 Cf. id., Sur un vieux distique. La doctrine du quadruple sens, Toulouse 1948, p. 359–360. 
22 Cf. id., L’Ecriture dans la Tradition, op. cit., p. 43. 
23 Cf. ibid., p. 195. 
24 Cf. H. de Lubac, L’Exégèse médiévale. Première partie. I, op. cit., p. 363. 
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entier pour l’éclairer d’une lumière nouvelle. Dans cette lumière d’ensemble, 
l’intelligence croyante reprend maintenant, page après page, les données de 
l’Ancien Testament pour les interpréter d’après le mystère du Christ et du même 
coup trouver à ce mystère une expression plus complète. Enfin, comprenant 
bien qu’un tel travail, tout nécessaire qu’il lui apparaît et tout fructueux qu’il se 
révèle, comporte une part inévitable de subjectivité, elle se rassure en pensant 
que, pour le fond de choses, elle échappe à l’arbitraire tant qu’elle se laisse guider 
par l’analogie de la foi25. 

3. La question de l’actualité de l’exégese spirituelle

L’exégèse spirituelle constitue, pour Henri de Lubac, d’une part une réalité 
déjà passée, mais de l’autre, elle porte en soi quelque chose qui devrait être 
conservé dans la lecture de la Bible26. Voilà les raisons pour lesquelles le Théo-
logien de Cambrai en pense ainsi. 

Selon Henri de Lubac, il est possible de parler de l’exégèse spirituelle comme 
de quelque chose de passé, non pas qu’elle soit fausse, mais parce qu’elle a déjà 
rempli son rôle aux temps du christianisme naissant. Le Théologien jésuite en 
parle dans ces paroles :

Leur exégèse [des Pères de l’Eglise] répondait (…) à des nécessités qui furent 
celles du christianisme naissant. Il nous est difficile aujourd’hui de les bien 
apercevoir. Le rôle de cette exégèse nous échappe, non parce qu’il fut sans im-
portance, mais parce qu’il a été parfaitement rempli. Nous jouissons en paix de 
ses résultats qui sont acquis pour toujours, et nous n’imaginons plus la situation 
qui la rendait nécessaire27. 

25 Id., L’Exégèse médiévale. Deuxième partie. II, Paris 1964, p. 94. 
26 Il faut noter que Yves-Marie Blanchard critique le document L’Interprétation de la Bible 

dans l’Eglise (1994) pour avoir indiqué l’exégèse patristique seulement comme une méthode 
théologique et non une des méthodes de l’exégèse capable à enrichir la méthode historico-
-critique – cf. Y.-M. Blanchard, Les Pères de l’Eglise ont-ils quelque chose à dire à l’exégèse 
biblique aujourd’hui?, « Recherches de Science Religieuse » 99 (2011), n° 2, p. 235. 

27 H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradition, op. cit., p. 15. Il faut noter que le passage cité est 
tiré du volume Histoire et Esprit où il commençait par des paroles : « Et son exégèse… » qui 
se référaient à Origène (voir Histoire et Espri, op. cit., p. 378). Citons un passage où Henri de 
Lubac exprime son opinion à ce sujet : « Depuis longtemps, à chaque génération nouvelle, 
nous recevons de nos ancêtres dans la foi un christianisme objectivement tout constitué, 
depuis l’expression élémentaire de son dogme jusqu’à sa spiritualité la plus raffinée. Le 
travail est fait une fois pour toutes, qui nous a valu tout cet univers d’expressions parfaites. 
Nous n’avons plus qu’à cueillir les fruits, sans nous préoccuper de l’arbre. Telle est la raison 
pour laquelle, entre les autres choses, nous pouvons sans grand dommage nous comporter 
dans notre exégèse de la Bible en purs littéralistes. Il nous paraît tout naturel d’envisager 
en purs historiens – et nous en disposons pour cela de ressources incomparablement plus 
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Henri de Lubac parle ici de la doctrine chrétienne qui, pour exprimer sa 
pensée, s’est servie des pages de l’Ancien Testament en cherchant le sens spiri-
tuel inscrit dans l’Ancien Testament et révélé dans le Nouveau. Les exemples 
d’une telle lecture nous sont bien familiers ; qu’il suffise d’indiquer de tels 
fragments capitaux comme la traversée de la Mer Rouge, interprétée comme 
prophétie de la victoire du Christ – la Nouvelle Pâque – et de l’expérience du 
peuple né à la vie nouvelle grâce à l’eau du baptême, ou encore l’agneau pascal 
de la Première Alliance perçu comme la figure du Christ. On peut aussi invo-
quer – comme le fait Henri de Lubac – l’exemple de Jérusalem qui est d’abord la 
cité historique des Juifs, mais aussi le symbole de l’Eglise (cité mystique), l’âme 
chrétienne et enfin Jérusalem céleste (l’Eglise triomphante)28. 

De ce point de vue, l’exégèse spirituelle a déjà rempli sa fonction. Elle a per-
mis d’exprimer la vérité chrétienne en se servant des catégories de l’Ancien 
Testament et elle est devenue le fondement du Nouveau. 

Pour Henri de Lubac, il existe encore une autre raison de parler de l’exégèse 
spirituelle en l’entendant comme une réalité passée. Le Théologien de Cam-
brai était bien conscient de la critique de certains auteurs qui indiquaient que 
rien n’autorise de chercher partout dans l’Ecriture des sens cachés29. Il prouvait 
à plusieurs reprises que tous les développements enracinés dans la sève de la 
tradition de la lecture spirituelle de l’Ecriture n’apportaient pas toujours de 
bons fruits. Et lui-même, il se prononçait pour la lecture critique de la Bible 
et pour l’exégèse scientifique qui cherche le sens à travers l’étude historique. 
Cette conviction d’Henri de Lubac renfermait l’un des fondements de sa pen-
sée, c’est-à-dire la conviction que Dieu a choisi l’histoire comme un moyen 
d’auto-communication30. 

Mais, d’après Henri de Lubac, ils existentdes raisons qui rendent l’exégèse 
spirituelle toujours encore actuelle et qui font que l’exégèse historico-critique 
ne peut pas être comprise comme le seul mode de l’interprétation de la Bible. 
Il était convaincu qu’en jetant une vue d’ensemble sur l’histoire de l’exégèse 
chrétienne on pouvait observer que – sauf exceptions minimes – ce n’était pas 
l’interprétation spirituelle qui avait barré la route au travail critique, mais le 

riches que nos pères – tout ce qui se trouve consigné dans les livres de l’Ancien Testament » 
(Histoire et Esprit, op. cit., p. 379). 

28 Cf. H. de Lubac, Sur un vieux distique, Théologie d’occasion, Paris 1984, p. 124. 
29 Cf. id., L’Exégèse médiévale. Deuxième partie. II, op. cit., p. 68. 
30 Cf. M. D’Ambrosio, Henri de Lubac and the critique of scientific exegesis, « Communio » 

19 (1992), n° 3, p. 369. Dans l’article de ce savant américain, il est possible de trouver une 
analyse approfondie de la pensée d’Henri de Lubac sur l’exégèse critique – des avantages et 
des limites de cette exégèse ainsi que sa relation avec l’exégèse spirituelle. 
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mauvais littéralisme, « prenant tout à la lettre, à force de vouloir suivre unique-
ment le sens littéral »31. 

Selon le Théologien de Cambrai, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il 
faut s’ouvrir à la lecture spirituelle de la Bible. Il indiquait que le positivisme 
historique dominait souvent dans l’exégèse historico-critique, que l’analyse 
critique littérale était attachée au sens de la lettre ne tenant pas compte de la 
dimension figurative du langage humain, qu’une science voulant être positive 
et neutre était incapable deprésenter la réalité profondément personnelle et 
spirituelle dont la Bible est témoin, qu’une objectivité considérée comme un 
idéal de la connaissance humaine était impossible32. Le Théologien français 
soulignait que l’exégèse spirituelle renvoyait à la dimension symbolique de la 
connaissance humaine essentielle pour que l’homme soit capable de connaître 
Dieu. Et s’il n’est pas aujourd’hui question de rétablir le mode de penser des 
siècles précédents, Henri de Lubac estimait qu’il faut maintenir cette capacité 
de lecture symbolique, même si le symbolisme d’aujourd’hui devait être plus 
sobre, étroitement lié à l’histoire pour en dégager le sens33. 

Il en résulte, selon Henri de Lubac, que l’exégèse contemporaine a besoin 
encore de l’exégèse spirituelle à cause des limites de l’exégèse scientifique et que 
l’exégèse spirituelle reste actuelle parce qu’elle permet de chercher la totalité 
des sens que Dieu communique à l’humanité à travers la parole biblique34. La 
fidélité à l’exégèse, qui cherche dans la Bible le sens spirituel, est pour Henri 
de Lubac – en se servant des paroles de Dominique Bertrand – « la reconnais-
sance d’une transcendance qui (…) s’incarne dans l’histoire comme dans la 
lettre qui en est la marque écrite »35. 

4. Les fondements théologiques de l’exégese spirituelle de la Bible

D’après Henri de Lubac – qui cite l’opinion de Johann Moehler – l’inter-
prétation spirituelle des Ecritures constitue l’un des phénomènes les plus re-
marquables de l’Eglise primitive – et, ce phénomène, il n’a jamais été apprécié 
autant qu’il le mérite, ni saisi dans toute son ampleur, mais il touche aux assises 

31 H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradition, op. cit., p. 14. 
32 Cf. id., Histoire et Esprit, op. cit., p. 205. Cf. aussi M. D’Ambrosio, Henri de Lubac and the 

critique…, op. cit., p. 377–378. 
33 Cf. H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. cit., p. 432–434. Cf. aussi G.M. Negri, P. Henri de 

Lubac. Una teologia spirituale, op. cit., p. 55–57. 
34 Cf. H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. cit., p. 424–425, note 171. 
35 D. Bertrand, Relire « Histoire et Esprit » de Henri de Lubac, « Bulletin de l’Institut Catholique 

de Lyon » 116 (1992), n° 98, p. 25. 
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les plus permanentes de la pensée chrétienne36. C’est la raison pour laquelle le 
Théologien français a voulu scruter cette tradition. Et il voyait dans les paroles 
de la constitution du Concile Vatican II Dei Verbum, qui parlait de l’unité des 
deux Testaments et de l’étude des Pères de l’Eglise, la confirmation d’une telle 
approche37. 

Selon Henri de Lubac, l’exégèse qui cherche le sens spirituel, a son fon-
dement dans la pratique de Jésus-même qui rapporte des textes de l’Ecriture 
à soi-même, mais il le fait d’une façon très spécifique. Par exemple, quand 
Jésus dit que Moïse a parlé de lui, il ne parle pas de tel ou autre texte. C’est 
une affirmation qui ne se réfère pas à un texte au singulier, mais c’est une 
affirmation générale38. Ainsi Jésus recoure, en se référant à l’Ancien Testa-
ment, aux vieilles catégories bibliques, mais il les purifie, les sublime et les 
rend convergentes sur lui39. 

Il en résulte que le principe de l’exégèse spirituelle pour Henri de Lubac est 
très solide. Cette exégèse trouve son fondement dans la Révélation divine qui 
nous est donnée par deux voies : l’Ecriture qui témoigne une telle interpréta-
tion (les interprétations des auteurs du Nouveau Testament de certains textes 
de l’Ancien) et l’accord moral des Pères de l’Eglise (c’est une voie indirecte)40. 

Qu’il suffise de rappeler ici juste un exemple indiqué par le Théologien 
français. Il fait noter que nous trouvons dans les écrits pauliniens des exemples 
de la lecture allégorique de l’Ancien Testament. Et en commentant la réception 
des paroles de saint Paul de la Première Epître aux Corinthiens « Haec omnia 
in figura contingebat illis » (1 Co 10, 11 – ces paroles se réfèrent aux aventures 
des Israélites au désert), Henri de Lubac montre que cette formule paulinienne 
était comprise par les Pères comme fondement de l’exégèse allégorique de tout 
l’Ancien Testament41. Et si saint Paul n’a pas fait de nombreuses applications de 
son principe, selon le Théologien de Cambrai il n’y a aucune raison de limiter 
à  tel ou tel épisode le genre d’explication universelle proposé par saint Paul 
parce qu’il l’a fait « pour que nous sachions comment nous comporter en face 
des autres faits, qu’il n’a pas eu occasion de commenter lui-même »42. 

Il ne faut plus se pencher sur le fait qu’il existe un accord moral des Pères 
de l’Eglise en faveur de l’exégèse spirituelle – Henri de Lubac a consacré toute 
36 Cf. H. de Lubac, Histoire et Esprit, op. cit., p. 378. 
37 Cf. J.-P. Wagner, La théologie fondamentale selon Henri de Lubac, Paris 1997, p. 237. Cf. 

aussi H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradition, op. cit., p. 8–9. 
38 Cf. H. de Lubac, L’Exégèse médiévale. Deuxième partie. II, op. cit., p. 67. 
39 Cf. id., Histoire et Esprit, op. cit., p. 380. 
40 Cf. id., L’Exégèse médiévale. Deuxième partie. II, p. 69. 
41 Cf. ibid., p. 32–65. 
42 Ibid., p. 66. 
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sa vie pour bien le montrer. C’est le second fondement théologique de l’exégèse 
spirituelle. 

Evidemment, ce que vient d’être écrit est une règle générale. Henri de Lu-
bac soulignait à plusieures reprises que toute l’exégèse spirituelle n’apportait 
pas automatiquement de bons fruits. Fonder l’exégèse spirituelle sur la Révé-
lation ne veut pas dire qu’il est possible de chercher un autre sens caché sous 
la lettre de la Bible sans être soumis à d’autres règles. Le processus d’une telle 
recherche est bien précis. A la lumière du Fait du Christ, donc de la perspective 
de la Révélation accomplie, on cherche le sens des événements salutaires et on 
lit la Parole de l’Ecriture comme une Parole de Dieu actuelle, adressée à l’Eglise 
et à chaque croyant au temps présent et dans les conditions actuelles43. 

Il résulte de ces observations du Théologien français et de toute son étude 
sur la tradition de l’exégèse spirituelle que le fondement définitif de ce type 
d’exégèse n’est pas une telle ou autre Parole scripturaire. C’est plutôt quelque 
chose qui précède l’Ecriture et qui a donné le fondement au Nouveau Testa-
ment – le Verbe de Dieu qui s’est incarné dans la Personne de Jésus-Christ. 
Dans son commentaire à la Constitution dogmatique du Vatican II sur la Ré-
vélation, Henri de Lubac souligne très fort que c’est le Christ qui est la pléni-
tude de la Révélation et la Parole substantielle44. 

Il est possible donc de conclure que le fondement définitif de la lecture spi-
rituelle de la Bible c’est la Révélation conçue personnellement – c’est le Christ 
qui est la Parole de Dieu. Lui, il lit les paroles scripturaires en les rapportant 
à lui-même. Le sens spirituel s’ouvre alors au lecteur uniquement dans une 
lecture qui en est consciente et qui respecte les conséquences strictement liées 
à cette règle. 

5. La nature de la connaissance théologique  

dans la lecture spirituelle

Il résulte de ce quivient d’être dit que le sens spirituel qui s’ouvre au lecteur 
dans ce type d’exégèse ne peut pas être réglé seulement par des lois imperson-
nelles – l’intelligence spirituelle ne peut pas aboutir à des résultats totalement 
contrôlables45. Pour Henri de Lubac, les lois de l’exégèse allégorique – contrai-
rement aux lois de l’historia – laissent à l’exégète une certaine liberté46. Cette 

43 Cf. H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradition, op. cit., p. 43. 
44 Cf. surtout id., La Révélation divine, Paris 31983, p. 43–45. 
45 Cf. id., Sens spirituel, « Recherches de Science Religieuse » 36 (1949), p. 559. 
46 Cf. id., L’Exégèse médiévale. Deuxième partie. II, op. cit., p. 86. 
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liberté, il faut le souligner, ne peut être qu’une liberté donnée par l’Esprit du 
Christ (cf. 2 Co 3, 17). 

Le Théologien français était convaincu que les exégètes anciens et médié-
vaux en cherchant le sens spirituel – bien que quelques fois cela ait pu être un 
peu « dangereux » – voulaient plutôt éclairer les chrétiens qu’éclairer l’Ecriture. 
Selon Henri de Lubac, ce procédé est une vraie exégèse parce que c’est en ap-
pliquant la Bible qu’on l’explique vraiment47. Les paroles écrites dans l’Exégèse 
médiévale l’expriment très clairement : « L’illusion du lecteur moderne, c’est 
une illusion atomistique. Or, indispensable à la science analytique, l’atomisme, 
si l’on s’y tient, est mortel à l’esprit »48. 

La connaissance, qu’ouvre la recherche du sens spirituel, peut faire penser 
au concept du « sens plénier ». Henri de Lubac en parlait dans le premier vo-
lume de l’Exégèse médiévale49. En évoquant l’opinion d’Ignace de la Potterie, il 
me semble qu’il est possible de voir le sens découvert dans la lecture spirituelle 
(Ignace de la Potterie parle ici du sens plénier) comme quelque chose qui dé-
passe le sens donné par l’auteur du texte. Dans son article, considéré comme 
testament académique, Ignace de la Potterie faisait la distinction entre l’in-
tention de l’auteur humain et ce que Dieu lui-même voulait dire par ce texte. 
Dieu se sert du texte et de l’intention qu’avait l’auteur inspiré ; il l’accepte. Mais, 
en même temps, l’intention de Dieu ne doit pas être limitée à l’intention de 
l’écrivain humain parce qu’ainsi Dieu serait seulement le garant de ce que vient 
d’être dit par l’homme50. 

Il en résulte que le sens spirituel est étroitement lié à l’inspiration de l’Ecri-
ture. Et si d’une part l’étude de tout ce qui permet de comprendre le texte dans 
son message humain et historique est nécessaire – c’est là qu’on peut trouver le 
témoignage sur le sens théologique découvert par l’auteur inspiré – de l’autre, 
cette étude est insuffisante pour la théologie. Il est possible – et il faut le faire – 
de chercher ce que Dieu veut dire encore par l’auteur inspiré et le chercher en 
dehors du sens littéral sans se détacher de ce sens. Henri de Lubac écrivait que 
l’Ecriture avait besoin de la Révélation de l’Esprit51. 

Il est notoire que, dans l’interprétation de la Bible, la théorie du sens plénier 
n’a pas trouvé une acceptation générale. Cela est justement dû à une possible 
47 Cf. ibid., p. 93. 
48 Ibid.
49 « Le sens spirituel, dans sa teneur authentique, est véritablement un « sens plénier ». (…) 

Il  est ce «  sensus plenus  » que recommande Benoît XV dans l’encyclique Spiritus Para-
clitus » – H. de Lubac, L’Exégèse médiévale. Première partie. I, op. cit., p. 358. 

50 Cf. I. de la Potterie, L’esegesi biblica scienza della fede, L’Esegesi cristiana oggi, Casale 
Monferrato 1991, p. 138. 

51 Cf. H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradition, op. cit., p. 199. 
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marginalisation du rôle de l’auteur humain et aux problèmes de trouver une 
herméneutique suffisamment claire52. Raymond Brown, qui a cherché dans le 
milieu catholique à préciser la théorie du sens plénier53, a conclu à la fin que 
cette théorie doit être reformulée et faire partie d’une plus vaste approche her-
méneutique pour qu’elle soit utile54. Il me semble que c’est dans le domaine de 
l’herméneutique, qui cherche le sens théologique à partir du texte lu dans un 
plus vaste horizon de relations existantes entre l’auteur humain, l’auteur divin 
et le lecteur, qu’il faut chercher des solutions55. 

En outre, il est possible de penser que l’élaboration d’une théologie per-
sonalistique qui se sert de modes et deprincipes de connaissance personnels 
permettrait d’ouvrir de nouveaux horizons de réflexion sur le thème du sens 
plénier56. 

Evidemment, la relation entre le sens voulu par l’auteur humain et le sens 
voulu par Dieu est très précise. C’est à partir du sens voulu par l’auteur humain 
– du sens repérable dans l’histoire – qu’il faut chercher le sens voulu par Dieu. 
Si Dieu se dit dans l’histoire et par l’histoire, le sens plénier voulu par lui ne 
sera jamais contraire au sens historique. Mais le sens spirituel sera toujours 
quelque chose de donné57. Et ce sens permet de constater la vérité des paroles 

52 Cf. K. Barer, Speech Act Theory, Dual Authorship, and Canonical Hermeneutics : Making 
Sense of Sensus Plenior, « Journal of Theological Interpretation » 3 (2009), n° 2, p. 230. 

53 Cf. R. Brown a consacré sa dissertation au thème du sens plénier (The ‘Sensus Plenior’ of 
Sacred Scripture, Baltimore 1955) et différents articles : The History and Development of 
the Theory of a Sensus Plenior, CBQ 15 (1953), p. 141–162 ; The Sensus Plenior in the Last 
Ten Years, CBQ 25 (1963), p. 262–285 ; voir aussi son article Hermeneutics, en The Jerome 
Biblical Commentary, Englewood Cliffs 1968, p. 615–618. 

54 Cf. id., The Problems of the Sensus Plenior, « Ephemerides Theologicae Lovanienses » 43 
(1967), p. 469. 

55 A part l’article de K. Barer, Speech Act Theory, Dual Authorship, and Canonical Hermeneu-
tics déjà cite, nous pouvons indiquer ici l’article du Ch. Theobald, Vers une nouvelle théorie 
des sens?, « Recherches de Science Religieuse » 99 (2011), n° 2, p. 249–258 comme exemple 
d’une telle recherche. Il faut encore indiquer ici le livre : Le sens littéral des Ecritures, ed. 
O.-T. Venard, Paris 2009 où il est largement décrit le rapport difficile et compliqué entre les 
divers sens des Ecritures. 

56 Cf. K. Kaucha, Teologia personalistyczna, en Koncepcje teologii katolickiej, ed. M. Chojnacki, 
J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Kraków 2013, p. 87–110. En parlant de la théologie perso-
nalistique, je me réfère aux projets et aux postulats de divers théologiens de l’Université 
Catholique de Lublin qui proposent d’utiliser la catégorie de personne comme une catégo-
rie centrale. Dans la domaine de la théologie de la Révélation, la théologie personalistique 
met en relief le fait que la Parole de Dieu est donnée non seulement pour faire connaître 
certaines vérités, mais pour communiquer à la personne la vérité de vie et lui ouvrir la pos-
sibilité de participer au mystère de la vie divine. 

57 Cf. P.-M. Beaude, Exégètes et Théologiens : du conflit à la responsabilité de sujets lecteurs, « Re-
cherches de Science Religieuse  » 95 (2007), n° 3, p. 341. Dans cet article, Pierre-Marie 
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de saint Grégoire, citées par Henri de Lubac : « dicta igitur sacri eloquii, cum 
legentium spiritu excrescunt  » (les dires du langage sacré grandissent donc 
avec l’esprit de ceux qui lisent)58. 

Il faut faire ici encore une autre précision. Comme ce n’est pas le sens lit-
téral qui pourrait garantir pleinement que l’exégèse spirituelle est correcte, elle 
a besoin d’être vérifiée par une autre règle. C’est précisément l’analogie de la foi 
qui sert de critère de vérification dans la recherche du sens spirituel. Henri de 
Lubac le soulignait très fort. 

Il est possible d’ajouter aussi à ces observations une autre conséquence qui 
résulte du caractère personnel de la connaissance qui s’ouvre avec le sens spi-
rituel, et d’une certaine liberté dans la recherche d’un tel sens. Le sens spirituel 
cherché dans la Bible est ouvert à la pluralité des significations. La tradition de 
l’exégèse spirituelle le témoigne continuellement. Comme le dit Gilbert Dahan, 
cette tradition de lecture spirituelle n’implique pas une répétition stérile, mais 
elle exige un renouvèlement comme quelque chose qui est fondamental parce 
qu’inscrit profondément dans la nature de la Parole divine qui porte en soi le 
caractère infini59. 

Cette pluralité de sens est évidement le fruit de la rencontre personnelle 
avec le Christ – Parole dernière ou, comme le disait la Tradition, rappelée par 
Henri de Lubac, le Verbe abrégé. En effet, c’est en se référant à la Révélation 

Beaude se prononce contre la possibilité d’identifier le sens spirituel avec le sens plénier. 
Son opinion est ici rappelée parce que, à notre avis, elle n’est pas en contradiction avec la 
compréhension du sens plénier proposée ci-dessus, mais elle indique aussi de nouveaux 
horizons de la réflexion sur l’herméneutique de la Bible : « Ni la typologie ni le sens plénier 
ne répondaient en fait à l’exigence du sens spirituel reconnu non comme un sens enseigné 
mais donné par grâce dans l’âme du croyant et faisant croître le livre avec ceux qui le lisent. 
C’est pourtant de telles perspectives que l’exégèse et la théologie paraissent pouvoir rouvrir 
de nos jours. Il a fallu pour cela que l’exégète perde quelque peu de sa superbe de gardien du 
sens de l’Écriture, et que viennent œuvrer avec lui, sur le grand chantier inauguré par l’ar-
rivée de la linguistique au tout début du XXe siècle, philosophes, herméneutes, théologiens, 
sémiologues et théoriciens de la littérature. Dans le joyeux foisonnement des théories litté-
raires des années 1970, quelque chose en effet naissait autour de la compréhension du sens 
d’un texte. Il apparut alors qu’il était difficile de garder une définition relativement simpliste 
du sens littéral, défini en lien avec l’intention de l’auteur. Cette conception du « sens voulu 
par l’auteur » plonge ses racines dans la rhétorique ancienne d’une part, selon le schéma de 
construction d’un discours (inventio, dispositio, elocutio), et dans la stylistique, d’autre part, 
avec son attention à l’intention « cachée » derrière les tropes du langage. Est-elle suffisante 
pour assurer une base solide aux sens de la Bible ? » (ibid., p. 343). 

58 Cf. Saint Grégoire, In Ezechielem 1, 1, PL 76, 846A ; H. de Lubac, L’Ecriture dans la Tradi-
tion, op. cit., p. 38. 

59 Cf. G. Dahan, Les Pères dans l’exégèse médiévale de la Bible, « Revue des Sciences Philoso-
phiques et Théologiques » 91 (2007), n° 1, p. 126. 
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de Dieu faite dans l’histoire qu’il est possible de saisir le sens de la Parole bi-
blique60. Aufait, le Christ est l’objet et en même-temps le sujet de l’Ecriture61. 

Conclusion

Jean-Pierre Wagner, qui connaît profondément la théologie d’Henri de 
Lubac, écrivait que l’auteur des travaux sur l’exégèse patristique et médiévale 
avait trop le sens de ruptures historiques pour imaginer un simple retour à une 
synthèse qui a éclaté62. En même temps, ceux qui connaissent Henri de Lubac 
savent que les problèmes traités dans ses études historiques étaient toujours 
profondément actuels. 

Pour faire comprendre le rôle attribué par Henri de Lubac à l’exégèse spi-
rituelle et pour répondre à la question sur l’actualité de ce type de lecture de 
la Bible, il fallait montrer d’abord la place de la problématique de l’exégèse spi-
rituelle dans l’œuvre théologique d’Henri de Lubac pour en rappeler ensuite 
l’essence. Puis, il a fallu rendre plus proche l’opinion du Théologien de Cambrai 
sur la question de l’actualité de l’exégèse spirituelle en soulignant qu’il était bien 
conscient des limites aussi bien de l’exégèse historico-critique que spirituelle et 
qu’il mettait en relief la nécessité de maintenir un type de lecture qui poursui-
vait la tradition de la recherche du sens spirituel. 

Dans la dernière partie de cette présentation, j’ai indiqué le fondement 
théologique de l’exégèse spirituelle qu’est précisément la Révélation-même té-
moignée par la Bible et la Tradition. Ensuite, j’ai cherché à décrire la spécificité 
de la connaissance à laquelle ouvre le sens spirituel. Il en résulte qu’une telle 
connaissance ne se limite pas à ce qu’on peut trouver par la seule science et que 
c’est une connaissance engagée et personnelle et qu’elle dépend de l’expérience 
vivante dans l’Eglise et de la rencontre personnelle avec le Christ. 

Cette étude permet de constaterque, dans la théologie contemporaine, la 
question de l’herméneutique biblique, y compris tous les thèmes plus spéci-
fiques, comme par exemple celui de la relation entre l’auteur humain et divin, 
constitue l’un des défis capitaux. 

60 Cf. W.M. Wright IV, The literal sense of Scripture according to Henri de Lubac : insights from 
patristic exegesis of the Transfiguration, « Modern Theology » 28 (2012), n° 2, p. 271–272. 

61 Cf. K. Storer, Theological Interpretation and the Spiritual Sense of Scripture : Henri de Lubac’s 
Retrieval of a Christological Hermeneutic of Presence, « Journal of Theological Interpreta-
tion » 7 (2013), n° 1, p. 93. 

62 Cf. J.-P. Wagner, La théologie fondamentale selon Henri de Lubac, op. cit., p. 238. 
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Streszczenie 
Sens duchowy i jego aktualność w perspektywie teologicznofundamentalnej  

według Henriego de Lubaca

Zagadnienie duchowej interpretacji Pisma Świętego oraz jego sensu duchowego, którego tu się poszu-
kuje, stanowi jeden z najważniejszych problemów teologicznych badań Henriego de Lubaca. Francuski teolog 
zajął się tą tematyką przekonany, że jest ona nadal aktualna w kontekście krytycznych badań nad Pismem. 
W niniejszym artykule autor przywołuje racje, dla których de Lubac znaczną część swego dorobku teologicz-
nego poświęcił właśnie temu zagadnieniu, i wyjaśnia, dlaczego był on przekonany o aktualności tej egzegezy. 
Następnie formułuje wnioski o charakterze teologicznofundamentalnym, a więc dotyczące teologicznych pod-
staw takiej egzegezy, specyfiki poznania, które jest możliwe dzięki odczytaniu sensu duchowego Pisma, oraz 
możliwości krytycznej weryfikacji takiej lektury. 

Summary 
Spiritual sens and its actuality in fundamental theology perspective  

according to Henri de Lubac

The spiritual interpretation of the Bible and the spiritual sense of God’s Word is one of the most important 
problems of the theological research by Henri de Lubac. The French theologian was convinced that spiritual 
reading is still valid in the context of critical research on the Bible. In the present article, the author indicates 
the reasons for which Henri de Lubac argued for the topicality of this kind of exegesis. Building on these 
premises, some conclusions will be drawn on the theological basis of the spiritual exegesis, on the specificity 
of such reading of the Bible, and on the possibility of its critical verification. 

Ks. Paweł Borto – ur. w 1969 roku w Busku Zdroju, prezbiter diecezji kieleckiej; adiunkt w Instytucie Teologii 
Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zajmuje się zagadnieniami związanymi 
z epistemologią teologiczną (zwłaszcza zagadnieniem Tradycji) oraz tematyką z zakresu chrystologii i eklezjo-
logii fundamentalnej. Opublikował m.in.: Tradycja a Objawienie w teologii Yves’a Congara i Henri de Lubaca, 
Kielce 2007; Teologicznofundamentalne znaczenie najstarszych nowotestamentalnych formuł wiary w Zmar-
twychwstanie, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), nr 9, s. 55–76; Josepha Ratzingera ujęcie wiarygodności 
Kościoła, w: Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera, red. K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 
2017, s. 203–216.
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W refleksji nad życiem seksualnym można wyróżnić kilka podstawowych 
poglądów na temat tego, czym ono w istocie jest. Trzeba zauważyć, że domi-
nują dwa skrajne podejścia do zagadnienia: idealizacja ciała oraz dążenie do 
usunięcia wszelkich przejawów ludzkiej seksualności. Pierwsza tendencja ma 
wielu zwolenników, o czym może świadczyć powszechność ukazywania ludz-
kiej intymności, często bez zaznaczania moralnych granic. Panująca obecnie 
wolność obyczajowa zauważalna jest niemalże wszędzie: w reklamach, teledy-
skach, medycynie oraz w innych dziedzinach życia ludzkiego. Fakt powszech-
ności erotyki skłania do stwierdzenia, iż staje się ona towarem. Warto zazna-
czyć skutki tego zjawiska, które ujawniają się w mniejszej liczbie zawieranych 
małżeństw, większej liczbie rozwodów, niezdecydowaniu co do posiadania 
potomstwa oraz coraz częstszej inicjacji seksualnej przez osoby młode – już 
blisko połowa osiemnastolatków ma pierwsze doświadczenia seksualne za 
sobą1. Przyjemność oraz łatwość stają się priorytetem człowieka, a jego czyny 
często są nacechowane brakiem odpowiedzialności i zaangażowania. W wyni-
ku wolności obyczajowej zatracony zostaje moralny i etyczny wymiar działania 
ludzkiego.

1 Por. http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/335050,szokujace-badania-ilu-18-lat-
kow-ma-za-soba-inicjacje-seksualna.html (dostęp: 5 czerwca 2018).
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1. Moralność 

Etymologicznie słowo „moralność” pochodzi od łacińskiego mores, co 
oznacza „obyczaje”. Są to czyny człowieka, jego postępowanie i sposoby zacho-
wania2. Moralność ujmujemy jako zbiór norm i ocen zachowania3. Stąd więc 
pochodzą takie terminy, jak „moralny” i  „niemoralny”, które są określenia-
mi wartościującymi. Inaczej – moralność rozumiana jest jako doniosła forma 
świadomości społecznej dojrzałych wspólnot ludzkich4. Z  określeniem tym 
wiążą się wartości moralne, których istotą jest odniesienie jakiejś rzeczy do 
kogoś lub czegoś i ze względu na coś lub kogoś, by móc określić coś jako war-
tość. „Ktoś” określany jest jako podmiot wartościujący, a jego działanie to kry-
terium wartościowania. W konsekwencji, aby zinterpretować konkretny po-
rządek jako wartościowy dla podmiotu, ważna jest analiza istoty i sposobu po-
stępowania podmiotu w stosunku do tego stanu rzeczy5. Podmiot może mieć 
dwojakie nastawienie do środowiska. Wyróżnić można działanie instynktow-
ne, czyli podświadome, oraz świadome, aczkolwiek to pierwsze charakteryzuje 
świat zwierząt. Świadome zaś właściwe jest człowiekowi6.

Gdy mowa o człowieku – jest on w porównaniu za zwierzętami jakościowo 
nowym podmiotem wartościowania. Jego działalność w znaczeniu ogólnym 
związana jest z używaniem świadomości. Odrębność ta polega na tym, że czło-
wiek ma umiejętność dostrzegania czegoś więcej niż zwierzę – ma zdolność 
ujmowania rzeczy jako rodzaju. To niesie rozumienie własnej istoty i otaczają-
cego świata jako rzeczywistości zbudowanej z jednostkowych dziedzin związa-
nych z indywidualnymi przeżyciami sensualnymi7.

Analizując pojęcie moralności, trudno pominąć system wartości moral-
nych. Jest on zbudowany ze składników i uwarunkowań, które są wartościami 
moralnymi. Człowiek czuje się zobowiązany do życia zgodnie z tym systemem, 
gdyż naruszenie go rodzi w nim wyrzuty sumienia. Wraz ze świadomym zro-
zumieniem istoty tego systemu tworzy się charakter wartości względnie samo-
dzielnych8. 

Omawianie moralności należy dopełnić jeszcze kilkoma elementami. Mo-
ralność, jako zbiór czynów i postaw, jest skierowana ku drugiej osobie. Czyn 

2 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, I ty kiedyś założysz rodzinę, Marki-Struga 1991, s. 3.
3 Por. Z. Cackowski, H. Jankowski, Pojęcie moralności, Warszawa 1972, s. 1.
4 Por. tamże, s. 2.
5 Por. tamże , s. 3.
6 Por. tamże.
7 Por. tamże, s. 6.
8 Por. tamże. 
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moralny jest więc czynem ocenianym z perspektywy moralności, etyki i doty-
czy szczególnie wartości. Znajduje to swoje miejsce na polu świadomego skie-
rowania na wartość9. Intencja jednak nie świadczy jeszcze o czynie moralnym. 
Oznacza to, że nie podlega ocenie społecznej o moralności lub niemoralno-
ści. Jest postawą ocenianą przez nas samych – nasze sumienie. Czyn moral-
ny, który jest spowodowany przez intencję moralną, niesie z sobą rzeczywiste 
konsekwencje, które mogą być przychylne bądź nieprzychylne wobec wartości 
moralnych. Czyn odnoszący się obiektywnie do egzystencji drugiej osoby i jej 
elementów, dotyczący również wartości, ale niewypływający z intencji moral-
nej, nie jest czynem moralnym. Oznacza to, że nie podlega on ocenie z punktu 
widzenia dobra i zła. 

Pojęcie moralności jako systemu norm zawiera także nakazy i  zakazy. 
Normy te w  sposób bezpośredni dotyczą czynów moralnych. Źródłami ist-
nienia norm moralnych są wartości moralne, które społeczeństwo uznaje za 
powszechne, oraz takie, które przeciwstawiają się tym wartościom. Można 
wyróżnić dwa rodzaje norm. Pierwsze to czyny o trybie nakazującym lub za-
kazującym, drugie zaś określają postawy i  intencje etycznie nakazywane lub 
zakazywane. 

Obecne normy prawne mają spisany system sankcji, które określają konse-
kwencje danych działań jednostki. Nasuwa się więc pytanie o istnienie sankcji 
moralnych. Normy moralne z pewnością funkcjonują bez sankcji pozamoral-
nych10. Organem oceniającym i udzielającym sankcji w przypadku norm mo-
ralnych jest sumienie człowieka. Może to przejawiać się w postaci wyrzutów 
sumienia, satysfakcji bądź niezadowolenia. Moralna ocena społeczna wyraża 
się zaś symbolicznie – przez gesty czy słowa. 

Najwyższy poziom rozwoju moralnego może osiągnąć jednostka, która 
jest tak silne przywiązana do norm moralnych i wartości, iż postępuje zgodnie 
z nimi bez lęku przed osądem społecznym11.

2. Miłość erotyczna 

Istnieje wiele definicji i określeń na pojęcie miłości erotycznej, aczkolwiek 
lista ta zostanie odpowiednio zmniejszona, by wyznaczyć prawidłowy kie-
runek rozumienia terminu. Miłość erotyczna jest jednym z trzech głównych 
stopni ludzkiej miłości. Są to: bezwzględna akceptacja bliźniego, przyjaźń 

9 Por. tamże. 
10 Por. tamże, s. 13.
11 Por. tamże. 
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i miłość erotyczna12. Te trzy wymiary można określić za pomocą słowa „mi-
łość”, przy czym w każdym przypadku ma ono inne znaczenie. Bezwarunkowa 
akceptacja bliźniego jest miłością, która należy się każdej osobie, nawet nie-
przyjaciołom. Przyjaźń to miłość do zawężonego grona ludzi, z którymi łączą 
nas bliskie kontakty na wszelkich płaszczyznach życia. Miłość erotyczna zaś 
dotyczy konkretnej osoby. Ta więź emocjonalno-seksualna zawiera również 
dwa poprzednie stopnie. Jeśli jednak tak nie jest, to człowiek staje się przed-
miotem użycia i manipulacji. Oznacza to, że wyżej wymienione stopnie mi-
łości ludzkiej tworzą całość, której nie da się podzielić na odrębne elementy, 
aczkolwiek istnieje możliwość scharakteryzowania ich oddzielnie13.

Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że miłością erotyczną można 
nazwać płciowość kobiety i mężczyzny, która jest znakiem oddania się sobie 
nawzajem w charakterystycznych i wyłącznych aktach małżeńskich14. Defini-
cja ta nie dotyczy jedynie aspektu biologicznego, ale także integralnej części 
miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się do końca życia. Można więc sfor-
mułować twierdzenie, iż akt seksualny jest źródłem przyjemności i szczęścia, 
dokonując się prawdziwie w małżeństwie. Wówczas ma miejsce zjednoczenie 
intymne i czyste, które spełnione w sposób godny daje małżonkom możliwość 
rozwoju emocjonalnego. Taka miłość łącząca kobietę i mężczyznę obiera dwa 
cele. Pierwszy z nich to dobro samych małżonków, drugi zaś sprowadza się do 
prokreacji, co oznacza otwartość na nowe życie. 

Karol Wojtyła podkreśla fakt, że miłość oblubieńcza nie jest zaledwie dą-
żeniem, lecz jeszcze bardziej jednoczeniem osób, spotykaniem się15. Znacząco 
różni się ona od innych form miłości, czyli od miłości jako upodobania, miło-
ści jako pożądania oraz miłości jako życzliwości. Różni się, ponieważ jej istotą 
jest oddanie własnego „ja”. Wyraża więcej pod względem strony indywidualne-
go podmiotu osoby, którą darzy uczuciem, oraz strony więzi międzyosobowej, 
którą miłość tworzy. 

Funkcje ludzkiej płciowości pozwalają zrozumieć prawdziwość płci w per-
spektywie społecznej, biologicznej i psychicznej16. Istnieją trzy takie wymiary:

1)  Funkcja przekazywania życia – stanowi podstawę ludzkiej płciowości. 
Dopasowanie różnic płci w sposób szczególny umożliwia rozmnażanie 
się, czyli przekazywanie życia. Ma ono również na celu zachowanie 

12 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej 
seksualności, Kraków 1998, s. 122.

13 Por. tamże.
14 Por. KKK, nr 2360–2400.
15 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2010, s. 30.
16 Por. I. Niewiadomska, Seks, Lublin 2005, s. 9.
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gatunku. Płodność u człowieka wykracza ponad wymiar biologiczny. 
Ma charakter osobowy. Można to rozumieć w taki sposób, iż człowiek 
jest istotą rozumną, czyli świadomą tego, co czyni, a przede wszystkim 
osobą wolną, co wiąże się z odpowiedzialnością za własne zachowanie.

2)  Funkcja podmiotowa – związana z  miłością. Mężczyzna i  kobieta 
różnią się nie tylko budową ciała, funkcjonowaniem organizmu, ale 
także przeżywanymi emocjami i doznaniami. Każdy przeżywa swoją 
płciowość inaczej, w  inny sposób się do niej odnosi. Omawiana mi-
łość stanowi wyjątkową przestrzeń inklinacji oraz dążenia „ku” drugiej 
osobie17. W  konsekwencji ma miejsce zespolenie dwóch osób, które 
tworzy się na płaszczyźnie poznawczo-emocjonalnej. 

     Funkcja ta traktuje ponadto o uszlachetnieniu potrzeb seksualnych, 
czyli pogłębianiu uczuć wobec kobiety lub mężczyzny. Co więcej, roz-
wija zdolności do lepszego rozumienia jego/jej stanów psychicznych. 

3)  Funkcja tworzenia więzi społecznych – rodzina jako pierwotna i pod-
stawowa komórka społeczeństwa. Dzięki niej, tj. poprzez małżeństwo, 
które wydaje na świat potomstwo – powstaje i rozwija się społeczeń-
stwo. Stąd wniosek, że jeśli płodność nie byłaby ukierunkowana na 
zrodzenie dzieci, to społeczeństwo nie miałoby szans na przetrwanie. 
Jednak ważny jest nie tylko i nie tyle rozwój ludności, ile tworzenie 
ogromu powiązań międzyosobowych, które formują strukturę społe-
czeństwa. Jest to zgodne z potrzebą ludzką, czyli trwania w trwałych 
i wyłącznych kontaktach międzyosobowych18.

3. Składowe porządku moralnego miłości erotycznej

Pierwszym elementem prawidłowo rozumianej miłości erotycznej, który 
stanowi jej fundament, jest małżeństwo. W  Kodeksie prawa kanonicznego 
małżeństwo jest określane jako „przymierze, przez które mężczyzna i kobieta 
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra 
małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, [które] zostało mię-
dzy ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramen-
tu” (kan. 1055, § 1).

Bóg jako stwórca małżeństwa unormował je prawami. Przede wszystkim 
tchnął w kobietę i mężczyznę powołanie do małżeństwa, co stanowi Jego bar-

17 Por. tamże, s. 14.
18 A. Gos, Wymiary płciowości – analiza wieloaspektowa, http://www.stowarzyszeniefidesetra-

tio.pl/Presentations0/2014-4Gos.pdf (dostęp: 5 czerwca 2018).
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dzo dobry plan. Małżeństwo, jako związek dwóch osób różnej płci, nie jest 
więc czysto ludzką instytucją. Skądinąd, z upływem lat, rozumienie tego sakra-
mentu mogło ulec zmianom w różnych strukturach społecznych i kulturach19, 
aczkolwiek nie należy pomijać jego pierwotnej istoty i  cech. Jak wcześniej 
wspomniano, człowiek został powołany do miłości („Nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam” – Rdz 2, 18), która w sposób pełny i wyjątkowy realizuje 
się w małżeństwie jako niezniszczalna i absolutna. Zatem miłość między mał-
żonkami jest pobłogosławiona i skierowana ku płodności. Nie ma ona tylko 
wymiaru biologicznego, o czym może świadczyć uczestnictwo kobiety i męż-
czyzny w akcie stwórczym, ujęte w słowach: „Bóg im błogosławił, mówiąc do 
nich: »Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem po-
wietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi«” (Rdz 1, 27). 
Bóg kreuje dla człowieka osobę mu bliską, z którą będzie mógł w pełni reali-
zować wszelakie wymiary miłości. Jeszcze inny fragment, Rdz 2, 24, traktuje 
o całkowitej jedności między małżonkami, podkreślając jej nienaruszalność. 
Można zatem zauważyć, iż prawidłowy porządek tworzą związki monogamicz-
ne (jednego mężczyzny i jednej kobiety), inne nie pojawiają się w pierwotnym 
zamyśle Bożym. W takim małżeństwie kobieta i mężczyzna zostają obdarzeni 
swoistą łaską, która udoskonala ich więź oraz podtrzymuje ich jedność20. Roz-
wój ich miłości dopełnia się w miłości erotycznej, w której z miłości do Boga 
zgłaszają gotowość do wydania na świat potomstwa. Często literatura nadaje 
tej miłości trzy podstawowe cechy: nadprzyrodzona, płodna i  delikatna, co 
podtrzymuje tezę, że płciowość prawidłowo przejawia się w małżeństwie jako 
wyraz prawdziwych wartości chrześcijańskich. 

Winno się tu zwrócić uwagę na nauczanie Karola Wojtyły. W książce Mi-
łość i odpowiedzialność podkreśla, że małżeństwa nie można rozumieć na pod-
stawie samego faktu współżycia seksualnego kobiety i mężczyzny, ale winno 
ono stanowić instytucję, która jest wyrazem porządku sprawiedliwości. Tako-
wy porządek tyczy się spraw międzyludzkich oraz społecznych, a  instytucja 
małżeństwa należy do tych systemów. Miłość erotyczna to spotkanie dwóch 
konkretnych osób – mężczyzny i kobiety, za którą powinni być odpowiedzialni. 
Znajdują się oni w określonej społeczności i wobec niej winni są usprawiedli-
wić swoje zachowania. Usprawiedliwienie to swoiście ujawnia się w instytucji 
małżeństwa21. Racja tego wynika nie tylko z następstw współżycia, lecz z uwagi 

19 KKK, nr 1603.
20 KKK, nr 1604.
21 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 194.
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na same osoby, które biorą w  nim czynny udział. Najczęściej konsekwencją 
aktu seksualnego jest zrodzenie dziecka, które staje się członkiem społeczeń-
stwa. Ono zaś powinno przyjąć nową osobę i zarejestrować ją. Teraz rodzice 
wraz z dzieckiem stają się rodziną, która jest pierwotnym elementem społe-
czeństwa, w konsekwencji państwa. Pomimo wielości rodzin każda z nich ma 
własny charakter i cele22. 

Podsumowując powyższe myśli, rodzina jest instytucją, która leży u pod-
staw małżeństwa. Niemożliwe jest prawidłowe zdefiniowanie rodziny, jeśli nie 
można właściwie ustalić małżeństwa. Teza ta może błędnie traktować małżeń-
stwo jako środek do celu23. Należy pamiętać, że właśnie małżeństwo jest na-
turalną drogą do stworzenia rodziny, ponieważ ma strukturę międzyosobową 
oraz jednoczy i zespala kobietę i mężczyznę. 

Obok małżeństwa porządek moralny miłości erotycznej stanowi czystość 
małżeńska. Wyraża ona „osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konse-
kwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym”24. 
Płciowość człowieka wyraża się przez uczestnictwo w wymiarze biologicznym 
oraz cielesnym. Seksualność jest realnie ludzka i osobowa wtedy, kiedy doty-
czy dwóch osób i stanowi wspólny dar kobiety i mężczyzny. Taki dar nabiera 
dwóch cech: kompletności oraz nieograniczoności w czasie25. Czystość więc 
obejmuje integralność osoby oraz daru26.

Integralnością seksualną można nazwać długotrwały cykl jednocze-
nia „umysłowo-psychicznego”, impulsów, potrzeb i  „nieuporządkowanych 
uczuć”27, ponieważ jest to proces polegający na zapanowaniu nad przeciw-
stawnymi prag nieniami, by móc osiągnąć jedność umysłową. Na tej podsta-
wie można wyłonić płciowość niedojrzałą, która cechuje się brakiem adekwat-
ności bodźców fizycznych do uczuciowych, a  co ważne, bodźce uczuciowe 
często odbiegają od sfery duchowej. Odpowiednio rozumiana integracja sek-
sualna odznacza się wielością w całokształcie, przy czym „wielość” obejmu-
je sferę uczuciową, duchową oraz genitalną28. Obok niedojrzałej płciowości 
istnieje dojrzała, która kształtuje się, bazując na harmonii niewykluczającej 
instynktu i uczuć. Poprzez świadome zachowania ludzkie następuje zjedno-
czenie tych sfer. 

22 Por. tamże. 
23 Por. tamże.
24 KKK, nr 2337.
25 Por. tamże. 
26 Por. tamże. 
27 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, dz. cyt., s. 88.
28 Por. tamże.
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Warto wspomnieć, że integracja seksualna nie jest rzeczywistością daną 
człowiekowi w odpowiednio przygotowanej formie. Wręcz należy ona do za-
dań osoby, co oznacza podjęcie pewnej pracy, poświęceń, wysiłku i zaangażo-
wania, które mogą kierunkować do uporządkowanego oraz dojrzałego życia. 
Aczkolwiek nie tylko własna praca kształtuje integrację seksualną. Czynni-
kiem wpływającym pozytywnie bądź negatywnie na ten proces jest środowi-
sko. Pierwotnym środowiskiem człowieka jest rodzina, w której ma miejsce 
wielość relacji. Ważny jest ich charakter, to, czy są oparte na prawdziwej miło-
ści, odpowiedzialności i pomocy, ponieważ ma to wpływ na jakość podejmo-
wanej pracy nad własnym rozwojem sfer życiowych.

Według literatury, nie można osiągnąć integracji doskonałej29. Aczkol-
wiek właśnie ta świadomość otwiera człowieka na rzeczywistość pozaziemską. 
Płciowość nie jest tylko miejscem relacji między ludźmi, ale także spotkaniem 
z Bogiem, co ma znaczenie duchowe30. Składowymi procesu integracji są dwa 
elementy: sumienie oraz zainteresowanie duchowe31. Tworzą one oś, wokół 
której dokonuje się ten proces. Dociekliwość religijna odwołuje się do praw 
natury, które człowiek może odkryć, oraz do objawienia Bożego. 

Integralność omawiana na podstawie chrześcijańskiej zakłada prawidłowe 
rozumienie ludzkiej płciowości. Pojęcie „seksualność” oznacza bycie mężczy-
zną lub kobietą32. Podjęcie aktywności seksualnej nie świadczy o osiągniętej 
integracji seksualnej. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, ponieważ boga-
te oraz zróżnicowane zachowania erotyczne mogą wyrażać jej brak. Współży-
cie intymne jest tylko jednym z wielu sposobów wyrażania osiągnięcia jedno-
ści we wszystkich wymiarach (uczuciowej, intelektualnej oraz duchowej)33. Na 
każdej tej płaszczyźnie ponadto dokonuje się ofiarowywanie i przyjmowanie 
miłości. Warto zacytować Włodzimierza Fijałkowskiego: „Ciało o  tyle, o  ile 
jest seksualne, wyraża powołanie człowieka (…) do miłości i wzajemnego daru 
z siebie samego. Ciało wreszcie wzywa mężczyznę i kobietę do spełnienia ich 
podstawowego powołania, do płodności”34. Ciało dąży do otwarcia na nowe 
życie, które prawidłowo funkcjonuje w małżeństwie; co więcej, chrześcijanin 
powinien opierać swą seksualność na spotkaniu z Bogiem, ponieważ kierun-
kuje ona w sposób szczególny na międzyosobową komunikację. 
29 Por. G.W. Allport, The Individual and His Religion: A Psychological Interpretation, Macmil-

lan 1960, s. 92.
30 Por. J. Augustyn, Integracja seksualna, dz. cyt., s. 89.
31 Por. tamże, s. 90.
32 Por. tamże, s. 92.
33 Por. tamże. 
34 W. Fijałkowski i in., Nowe spojrzenie na erotyzm człowieka. Dar jedności, Warszawa 1988, 

s. 7.
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Obok małżeństwa i czystości małżeńskiej nie wolno pominąć tematu cy-
kliczności płodności i niepłodności. Wcześniej wspomniano, iż płodność jest 
podstawowym celem małżeństwa. Wydane na świat potomstwo natomiast 
nie jest dopełnieniem miłości, lecz owocem tego daru. Paweł VI napomina, 
iż każdy akt seksualny powinien być otwarty na nowe życie35. Fundamentem 
tego stwierdzenia jest nauka Kościoła, która wobec ustanowionego przez Boga 
nierozerwalnego związku mówi, że płciowość ma znaczenie prokreacyjne 
i jednoczące. Małżonkowie poprzez współżycie seksualne sami stają się twór-
cami na podobieństwo Boże. To angażuje pełną odpowiedzialność za działania 
seksualne. Podejmując tę tematykę, warto wyjaśnić kwestię regulacji poczęć, 
która z uwagi na rozwój cywilizacyjny nabiera dziś nowych kształtów. Należy 
skupić się na próbie stworzenia moralnego rozumienia kontroli narodzin. 

Często małżonkowie z różnych względów (finansowych czy mieszkanio-
wych) chcą odsunąć w  czasie narodziny dziecka. Nie można uznać tego za 
złe postępowanie. Istnieje zatem odpowiedź ustanowiona przez samego Boga, 
który poprzez okresy płodności i niepłodności daje małżonkom wolność wy-
boru36. Bliskość kobiety i  mężczyzny w  dni cyklicznej płodności świadczy 
o bezpośredniej prośbie do Boga, by ich miłość zaowocowała potomstwem. 
W przeciwnej sytuacji, w dni cyklicznej niepłodności, małżonkowie mogą ce-
lebrować wzajemną miłość. Miłość erotyczna ma za zadanie pogłębiać więź 
emocjonalną, wyrażać radość oraz poczucie bezpieczeństwa. Jednak by praw-
dziwie ją przeżyć, potrzeba zrozumienia oraz zaufania. Dlatego akceptowanie 
cykliczności płodności i niepłodności przez małżonków ma szczególny wpływ 
na kształtowanie trwałej oraz jedynej więzi, która jest nastawiona przychylnie 
do daru nowego życia37. O porządku moralnym stanowi bowiem respektowa-
nie tego naturalnego prawa ludzkiej prokreacji. Winno to być w najgłębszym 
znaczeniu spełnieniem potrzeb człowieka, które sam Bóg stworzył – w  tym 
ujawnia się istota człowieczeństwa38.

Naturalna regulacja poczęć zobowiązuje małżonków do poznania włas-
nych organizmów. Może to w sposób szczególny pomóc w świadomym kie-
rowaniu własną seksualnością. Wyjaśnić trzeba etyczny wymiar, który wyraża 
się w dokładnym poznaniu własnego organizmu przy braku ingerencji w jego 
funkcjonowanie. Potrzebne do tego jest zebranie należnych informacji na te-

35 Por. KKK, nr 2366.
36 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, Lublin 1987, s. 228.
37 Por. tamże, s. 229.
38 Por. tamże.
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mat działania organizmu żeńskiego oraz podjęcie wysiłku opanowania popę-
du seksualnego (integracja seksualna)39.

Wcześniej poruszono kwestię odsunięcia narodzin dziecka w  czasie, co 
wiąże się z okresową wstrzemięźliwością od działań seksualnych. Niewątpliwie 
może ona wydać się dla małżeństwa sytuacją trudną. Niemniej jednak znakiem 
wzajemnej miłości nie zawsze musi być miłość erotyczna40. Powstrzymanie się 
na pewien okres od bliskości intymnej jest wyrazem wyjątkowej więzi łączącej 
małżonków. Praktyka ta niezaprzeczalnie winna być oparta na silnej woli, opa-
nowaniu swoich potrzeb seksualnych, ale także na wzajemnej pomocy, zrozu-
mieniu oraz postawie odpowiedzialności przed Bogiem za współmałżonka i za 
siebie41. Chrześcijanie, by odpowiednio przeżyć ten czas, mogą skupić się na 
żywym spotkaniu z Bogiem poprzez modlitwę, uczestnictwo w sakramentach 
czy w Mszach św. Jeśli wstrzemięźliwość stosowana jest z przyczyn ważnych, 
jak choroba, trudne warunki finansowe, to jest to jak najbardziej moralne. 
Aczkolwiek gdy stosowana jest z przyczyn egoistycznych, może być traktowa-
na jako wykroczenie przeciwko obowiązkom małżeńskim. 

Następną składową moralnego porządku miłości erotycznej jest wierność 
małżeńska. Wybrzmiewa ona w przysiędze małżeńskiej w słowach: „…i ślubu-
ję ci miłość, wierność…”. Zdefiniować ją można jako lojalność kobiety i męż-
czyzny wobec siebie, nie tylko w osobistych kontaktach, ale również z innymi 
ludźmi. Inaczej – wierność to stałość w dochowaniu danego słowa42. Dochowy-
wanie to określa się jako wolność od nieczystych myśli i czynów43. W praktyce 
małżonkowie są zobowiązani do stania wzajemnie po swojej stronie i wspiera-
nia się nawet w sytuacji konfliktów. Wszelkie niedomówienia winni wyjaśniać 
na osobności, bez świadków. Wyrażanie się o współmałżonku w sposób pełen 
szacunku, niepodważający jego autorytetu oraz niezdradzanie szczegółów re-
lacji małżeńskiej również jest wyznacznikiem wierności. 

Najbardziej bolesną niewiernością jest zdrada fizyczna. Niesie za sobą nie-
odwracalne zranienia oraz świadomość, iż towarzyszyły jej inne formy nie-
wierności (emocjonalna)44. Przysięga małżeńska zakłada wierność we wszel-
kich sferach wspólnego życia, a  zdrada seksualna jest złamaniem wierności 
cielesnej i seksualnej. Małżonkowie winni być sobie najbliżsi w każdej sytuacji. 

39 Por. R. Perz, Przed nami sakrament małżeństwa, Siedlce 1982, s. 45.
40 Por. tamże.
41 Por. tamże.
42 KKK, nr 2365.
43 Por. M. Dziewiecki, Przysięga małżeńska, http://sychar.org/przysiega/ (dostęp: 5 czerwca 

2018).
44 Por. tamże. 
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Ma to również znaczenie w tym, iż małżeństwo winno zawsze być na pierw-
szym miejscu w życiu kobiety i mężczyzny. Powinno być ważniejsze od pracy, 
własnych przyzwyczajeń, kontaktów koleżeńskich czy zainteresowań45.

Fakt coraz powszechniejszych rozwodów i niedochowywania przysięgi 
małżeńskiej zmotywował Kościół, by wzmocnić małżeństwo przez stosowa-
nie nowych określeń, takich jak trwałość i wyłączność46. Wyłączność nawią-
zuje do samej istoty miłości, bowiem już w momencie zawierania małżeństwa 
narzeczonym towarzyszy wyłączna miłość. Trwałość związku zatem określa 
obecność przy drugim człowieku do końca życia. Charakteryzując wyłącz-
ność oraz trwałość związku, należy przytoczyć fragmenty Pieśni nad pieśnia-
mi: „Jam miłego mego, a mój miły jest mój” (Pnp 6, 3), i „Ogrodem zamknię-
tym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapie-
czętowanym” (Pnp 4, 12). Pieśń nad pieśniami ukazuje celebrowanie miłości 
przez zakochanych oddanych sobie na wyłączność. Przy uwzględnieniu tych 
cech możliwe jest przeżycie piękna i dobra męża i żony oraz fascynacji sobą. 

Karol Wojtyła przybliża tematykę seksuologii lekarskiej. Stwierdza, iż po-
mimo że ta nauka zajmuje się bezpośrednio aktem seksualnym, pośrednio jed-
nak prowadzi do moralności w tej kwestii. Harmonijne współżycie seksualne 
małżonków możliwe jest przy jednoczesnej wolności od poczucia konfliktu 
z własnym sumieniem. Takie konflikty mogą powodować nawet rozregulowa-
nie rytmu biologicznego. Można więc postawić tezę, że harmonijne współżycie 
seksualne wpływa prawidłowo na organizm. Nie jest to samoistny argument 
popierający dochowanie wierności, ale przeciw cudzołóstwu47. 

Ostatnim elementem porządku moralnego miłości erotycznej jest po-
rządek więzi. Seksualność oraz płodność mają charakter cielesno-duchowy, 
co jest zgodne z naturą ludzką48. Dlatego ważne jest ustanowienie porządku 
erotycznego więzi między kobietą a mężczyzną, ponieważ ustalenie prawidło-
wego stanu relacji dąży do płodności, czyli zawarcia związku małżeńskiego 
i powstania rodziny. 

Niedopuszczalne jest, gdy akt seksualny pozbawia się wymiaru duchowe-
go. Automatycznie bliskość ta traci swą wartość, stając się wyłącznie kwestią 
cielesną, która nastawiona jest na przyjemność i pożądanie. Odważnie moż-
na stwierdzić, że jest to nieludzkie, wręcz wynaturzone, bo pozbawione uczuć 
wyższych49. Wymiar duchowy natomiast czyni akt seksualny prawdziwie ludz-

45 Por. tamże.
46 Por. J. Śledzianowski, Ku małżeństwu w Chrystusowym Kościele, Kielce 1992, s. 196.
47 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 246.
48 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, I ty kiedyś założysz rodzinę, dz. cyt., s. 95.
49 Por. tamże.
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kim. Wymiar ten utożsamia się z uczuciami, rozumem, wolą oraz wrażliwością 
moralną50. Wrażliwość moralna poszukuje moralnego porządku i stara się nim 
kierować. Wyrazem jej braku może stać się gwałtowne podejmowanie czynno-
ści seksualnych pod wpływem emocji czy chwili. Jest to niegodne człowieka, 
ponieważ czyni go niewolnikiem pożądania. 

Analizie należy także poddać pojęcie miłości, ponieważ ona również staje 
się celem oceny moralnej porządku więzi. Według literatury, można wyróż-
nić trzy rodzaje miłości: miłość pożądania, miłość upodobania i miłość do-
brej woli51. Miłość pożądania można określić jak tzw. miłość biorącą: kocha się 
pewną osobę tylko wtedy, gdy niesie to jakąś korzyść (dobro), którego w tym 
momencie pożądamy52. Nie chodzi tylko o fizyczność, ale także o wymiar du-
chowy. Wojtyła tłumaczy, że każdy człowiek, będąc mężczyzną lub kobietą, 
z tej racji podlega pewnym ograniczeniom i niewystarczalności53. Potrzebują 
się oni w celu uzupełnienia, co świadczy o  jakimś braku. Potrzeba ta wyni-
ka z popędu seksualnego. Reasumując, fundamentem miłości pożądania jest 
potrzeba, a człowiek zmierza ku temu, by znaleźć odpowiednie dobra, by ją 
zaspokoić54. Dla kobiety takim dobrem stanie się mężczyzna, a dla mężczyzny 
kobieta. Warto jednak jasno przedstawić różnicę między miłością pożądania 
a samym pożądaniem. Otóż pożądanie minimalizuje się do samej żądzy, mi-
łość zaś oznacza pragnienie dobra tylko dla siebie. Wyznacza ją stwierdzenie: 
„Chcę cię, bo stanowisz dobro dla mnie”55.

Kolejnym rodzajem miłości jest miłość upodobania, która uważana jest 
także za formę miłości egoistycznej. Związana jest swoiście z poznaniem umy-
słowym drugiej osoby, które dokonuje się również na płaszczyźnie zmysłowej. 
Inaczej jest to zachwyt, fascynacja. Osoba, która jest kochana taką miłością, do-
starcza innej wyjątkowych doświadczeń duchowych, ale też pewnego dobra56. 

Miłość dobrej woli, najważniejsza, jest niezależna od uczuć, chociaż mogą 
jej towarzyszyć oraz dawać radość. Jej wyrazem jest ukierunkowanie woli na 
świadczenie dobra, ale z  udziałem moralności i  obowiązku57. Miłość to nie 
uczucie, lecz decyzja. Uczucia często bywają zmienne i nietrwałe, a wcześniej 
wspomniane pożądanie i  upodobanie może zmienić swój kierunek. Miłość 
dobrej woli swoją istotę widzi w  dobru. Opiera się na rozumowej analizie 
50 Por. tamże, s. 96.
51 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 69–70.
52 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, I ty kiedyś założysz rodzinę, dz. cyt., s. 30.
53 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 75.
54 Por. tamże. 
55 Tamże, s. 76.
56 Por. tamże.
57 Por. tamże.
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i mocnym zobowiązaniu podjętym według zasad moralnego porządku. „Do-
bra wola” to podstawa małżeństwa oraz rodziny. 

Podsumowując: szczęśliwe życie małżonków i  ich przeżywanie miłości 
erotycznej oparte jest na porządku więzi oraz na innych omówionych ele-
mentach. W pełni doświadczalny wymiar cielesno-duchowy sprawia, że więź 
łącząca małżonków kształtuje ich godne człowieczeństwo. Pełna i prawdziwa 
miłość erotyczna, stanowiąca fundament budowania rodziny, winna składać 
się z trzech rodzajów miłości. Potrzebny zatem jest pociąg cielesny, fascynacja 
oraz najważniejszy element – przekonanie, że „chcemy dobrze” i będziemy się 
o to starać58.

Summary 
Moral order of erotic love

The sexual liberty of today marks every area of human life, causing sexuality to be treated as commodity. 
The further fallout comprises of, among others, the increase in divorce ratio, the thriving of pornography, or 
childless marriages. A person shorn of moral values focuses on pleasure and effortlessness. This is the reason 
why there is a huge need for creating a moral order for erotic love.

Understanding morality has many layers to it. Morality, described as a set of norms and evaluation 
guidelines for human conduct, is the priority form of societal awareness of human beings. It is what differentia-
tes our world from that of animals that lack the ability to perceive the surrounding reality in terms of moral and 
immoral. They are governed by instincts, which determine their functioning. Humans, on the other hand, as 
higher beings endowed with consciousness and capability for judgement, are obliged to conduct themselves 
in a responsible and moral manner.

Erotic love is important, and should happen when, and only when, it is preceded by the unconditional 
acceptance of a fellow being, and friendship. Otherwise, human becomes a subject of usage and manipulation. 
Erotic love has three functions: procreation, realisation of subjectivity and bonding.

In the following part the elements of erotic love order have been presented. Marriage, as a union of 
a woman and a man, is considered a foundation of erotic love occurring in a moral way. An intimate meeting 
manifests itself mainly in giving birth to a child and bringing it up, which is marriage-specific. Marriage is 
giving each other rights to their bodies, thus preceding phases of the relationship should prepare the spouses 
for this special and important matter. The next factor is marital and extramarital chastity. Personal integrity 
allows for giving and receiving love maturely, which constitutes the moral order. Fiancés on the other hand, 
by abstaining from physical displays of affection, learn to respect each other and be faithful. The main purpose 
of marriage is childbearing, which is connected to the periodicity of fertility and infertility. The moral thing to 
do is to respect the fertility cycle of the woman and planning intercourses with fertile and infertile days in mind. 

58 Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, I ty kiedyś założysz rodzinę, dz. cyt., s. 31.
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A woman and a man endowed with free will are able to consciously manage the fruit of their sexual intercourse. 
Marital faithfulness is an element of the moral order of erotic love. It allows for realising the original purpose 
of marriage: a relationship between a woman and a man. It allows for the harmonious sexual life free from 
anxiety and the felling of conflict. It is also important for the functioning of the body. The last moral aspect 
of erotic love is the bond order, which undoubtedly allows for experiencing intimacy on the most unique level. 
Erotic love has a carnal and spiritual foundation, thus contributing to dignified – therefore moral – humanity.

Martyna Tomaszewska – ur. w 1995 roku w Ciechanowie, w latach 2014–2017 odbyła studia licencjackie 
na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku nauki o rodzinie. Obec-
nie jest magistrantką na tej samej uczelni i kierunku, specjalność mediacja rodzinna i wychowanie dziecka. Za-
interesowania: tematyka rodziny, wartości rodzinnych i wychowania. Rozwija je poprzez literaturę, wolontariat 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz czynne uczestnictwo w działalności Kościoła. 
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Panuje zgoda co do tego, że psalm responsoryjny w liturgii Kościoła pełni 
bardzo ważną funkcję. Jego biblijne pochodzenie nie pozostawia żadnych wąt-
pliwości, że mamy do czynienia ze słowem Bożym, w tym przypadku w po-
staci poezji. Dokumenty Magisterium jasno określają istotne zasady dotyczą-
ce tego zagadnienia. Powstało na ten temat także wiele prac naukowych. Jeśli 
chodzi o teorię, w zasadzie nie ma większych różnic w pojmowaniu roli psal-
mu responsoryjnego w liturgii. W ostatnim czasie wydano Dyrektorium homi-
letyczne, które również o niej przypomina. Powstaje więc pytanie, czy kolejne 
dokumenty wnoszą jakieś nowe treści, czy chodzi jedynie o nieustanne przy-
pominanie odpowiedzialnym za liturgię o znaczeniu psalmu. Poniższe opra-
cowanie jest próbą usystematyzowania podstawowych zagadnień związanych 
z  rolą psalmu responsoryjnego w  liturgii Kościoła, a  także próbą wskazania 
konkretnych rozwiązań pastoralnych. 

1. Rys historyczno-teologiczny

W pierwotnym Kościele psalm traktowano nie tylko jako czytanie, ale tak-
że jako modlitwę wiernych i odpowiedź na czytania1, choć wydaje się, że był on 
przede wszystkim lekturą Pisma Świętego2. Dla potwierdzenia tej tezy należy 
1 Por. B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 1259. 
2 Por. Z. Piasecki, Psalm responsoryjny jako aktualizacja czytań mszalnych, Warszawa 1977, 

s. 56.
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zauważyć, że pierwotnie w liturgii chrześcijańskiej psalm był raczej recytowa-
ny niż śpiewany3. Jak ważną funkcję pełnił on w liturgii rzymskiej, świadczy 
fakt, że podczas celebracji papieskich mógł go wykonywać tylko diakon.

Z  czasem zmieniała się forma psalmu. Dopiero od III wieku włączono 
krótką aklamację – respons (odpowiedź) ludu i w konsekwencji psalm nazy-
wano responsorium, później responsorium graduale, a od IX wieku graduale. 
Ta ostatnia forma wymagała wyszkolonych śpiewaków i dawna postać psalmu 
responsoryjnego zanikła. Przywrócił ją dopiero Sobór Watykański II.

Interesującym zagadnieniem jest rozumienie istoty psalmu we współczes-
nej teologii. Joseph Ratzinger poświęca mu kilka istotnych uwag. Według nie-
go, cały Psałterz jest pomostem łączącym Stary i Nowy Testament. O ile przed 
chrześcijaństwem psalmy uznawano za pieśni króla Dawida, o tyle wspólnota 
Kościoła rozumiała je jako pieśni p r a w d z i w e g o  Dawida – Chrystusa4. 
Teolog i  przyszły papież jednak proponuje uczynić krok dalej i  przedstawia 
Chrystusa jako kierownika chóru, „który uczy nas nowego śpiewu i wskazuje 
Kościołowi ton i sposób należytego wielbienia Boga i łączenia się z liturgią nie-
bieską”5. Z pewnością jest to tradycja przejęta od św. Augustyna, który powyż-
sze zagadnienia traktował raczej symbolicznie niż dosłownie. Antonina Kar-
powicz-Zbińkowska wyjaśnia Augustynową symbolikę w sposób następujący: 

Zagadnienie Chrystusa śpiewającego ma związek przede wszystkim z rolą Po-
średnika. Już w Starym Testamencie można dostrzec pewne zapowiedzi tego 
związku. Śpiewający Bogu jawi się jako występujący w  imieniu ludu, a  więc 
niejako pośredniczący pomiędzy Bogiem i ludem, wysławia wielkie dzieła Pań-
skie, składa dziękczynienie lub wstawia się za ludem, prosi o łaskę. Wystarczy 
wspomnieć Mojżesza śpiewającego po przejściu przez Morze Czerwone (Wj 
15, 1–21) oraz po spisaniu Prawa (Pwt 32, 1–43), Deborę śpiewającą po wy-
zwoleniu Izraela (Sdz 5, 1–31), Judytę wysławiającą Pana po zwycięstwie nad 
Holofernesem (Jdt 16, 1–17) czy Dawida śpiewającego po tym, jak Bóg wyzwo-
lił go z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół (2 Sm 22, 1–51)6.

Wracając do poglądów Ratzingera, należy zauważyć jeszcze jedną istotną 
koncepcję. Według teologa, Dawid został zainspirowany przez Ducha Święte-
go do śpiewu i modlitwy. To Duch Święty każe mu mówić o Chrystusie, każe 
mu stać się ustami Chrystusa, a zatem mamy tu do czynienia z trynitarnym 
3 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w  świetle dokumentów 

Kościoła, Lublin 2001, s. 312.
4 Por. J. Ratzinger, Teologiczne fundamenty muzyki kościelnej, w: tenże, Opera omnia. Teologia 

liturgii, tłum. W. Szymona, t. 11, Lublin 2012, s. 552. 
5 Tamże, s. 552. 
6 A. Karpowicz-Zbińkowska, Teologiczna symbolika śpiewu według „Objaśnień Psalmów” 

św. Augustyna, „Studia Theologica Varsaviensia” 40 (2002), nr 1, s. 58.
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rozumieniem psalmów, w których mówimy przez Chrystusa do Ojca w Du-
chu Świętym7. Mowa do Boga w psalmie jest jednocześnie słuchaniem. Tę rolę 
psalmu podkreśla bp Zbigniew Kiernikowski, twierdząc, że liturgia ma cha-
rakter przedziwnego dialogu, w którym Bóg przychodzi do człowieka, a  ten 
słuchając Go, odpowiada słowem, a później życiem. Autor ten uważa, że szcze-
gólną formą dialogu w liturgii jest psalm responsoryjny8.

2. Dokumenty Kościoła o psalmie responsoryjnym

Konstytucja o  liturgii Soboru Watykańskiego II wspomina dwukrotnie 
o roli psalmu responsoryjnego. Pierwszy raz, gdy mówi o doniosłym znacze-
niu Pisma Świętego w sprawowaniu liturgii. Według autorów, z czytań biblij-
nych, a także z psalmu przeznaczonego do śpiewu pochodzą natchnienie mo-
dlitwy i pieśni liturgiczne. Za drugim razem konstytucja zachęca, aby uaktyw-
nić uczestnictwo wiernych w celebracji poprzez wykonywanie m.in. psalmów 
(responsoryjnych)9. 

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego przypomina, że główną czę-
ścią liturgii słowa stanowią czytania pochodzące z  Pisma Świętego, a  także 
śpiewy pomiędzy nimi10. Z pewnością autorzy mają tutaj na myśli śpiew psal-
mu responsoryjnego. Następuje on po pierwszym czytaniu, będąc integralną 
częścią liturgii słowa. Ważne wydaje się podkreślenie w OWMR, że psalm ma 
wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie, sprzyja bowiem medytacji nad 
słowem Bożym. Przypomina się także, że psalm ze swojej istoty powinien być 
śpiewany. W sytuacjach wyjątkowych zachęca się, aby był śpiewany przynaj-
mniej refren, a jeśli i to nie jest możliwe, zezwala się na recytację tekstu psalmu 
„w sposób możliwie najbardziej sprzyjający medytacji nad słowem Bożym”11. 
Dopuszczalne jest również wykonanie go w całości bez refrenu. Autorzy przy-
pominają też o miejscu wykonywania psalmu przez psałterzystę, czyli kantora 
psalmu. Winna nim być ambona lub „inne odpowiednie miejsce”12. Przewi-
duje się również możliwość zaśpiewania zamiast psalmu responsorium gradu-
alnego z Graduału rzymskiego, psalmu responsoryjnego lub  allelujatycznego 

7 Por. J. Ratzinger, Muzyka i liturgia, w: tenże,  Duch liturgii, tłum. W. Szymona, Poznań 2002, 
s. 126. 

8 Por. Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzią ludu na słowo Boże, „Anamnesis” 11 (2005), nr 2, 
s. 29.

9 Por. KL, nr 24. 
10 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Pallottinum 2004, nr 55 (dalej: OWMR). 
11 Tamże, nr 61.
12 Tamże. 
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z  Graduale simplex13. Ważnym wskazaniem w  omawianym dokumencie jest 
zwrócenie uwagi na przygotowanie psałterzysty14.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego zawiera także cenne infor-
macje dotyczące samego psalmu responsoryjnego. Istnieje jednak kilka dys-
kusyjnych zapisów bądź nieprecyzyjnych wypowiedzi, które przekładają się 
na nieprawidłowości w praktyce duszpasterskiej. Pomijając obszerniejszą dys-
putę na temat zapisu sugerującego, że psalm responsoryjny sprzyja medytacji 
nad słowem Bożym, należy na użytek niniejszego opracowania poprzestać na 
stwierdzeniu, że medytacja chrześcijańska polega na słuchaniu słowa Bożego, 
jego rozważaniu, a  finalnym krokiem jest chrześcijańska actio. Jednak pod-
czas wykonywania psalmu w liturgii nie jest możliwe przejście wszystkich tych 
podstawowych etapów medytacji. Wydaje się w tym kontekście, że rację ma 
Ireneusz Pawlak, tłumacząc to istnieniem niegdyś ozdobnego śpiewu gradual-
nego, którego wierni nie rozumieli i nie byli w stanie wykonać15. 

Bardziej niepokojący zapis dotyczy miejsca wykonywania psalmu podczas 
liturgii. Autorzy stwierdzili, że można go wykonać na ambonie16 oraz w „in-
nym odpowiednim miejscu”17. Sformułowanie „inne odpowiednie miejsce” 
stało się powodem powszechnego błędu wykonywania psalmu responsoryj-
nego (integralnej części liturgii słowa) przede wszystkim z chóru muzycznego. 
Jak słusznie zauważa muzykolog Piotr Wiśniewski, aż dziwi, że jeszcze nikt 
nie wpadł na pomysł, by organista na chórze przeczytał czytania liturgiczne18. 

Brakuje również sprecyzowania przez OWMR kwestii, kto może wykonać 
psalm na sposób ciągły bez refrenu: czy tylko kantor, czy może cała wspólnota 
liturgiczna? Wreszcie autorzy dokumentu, opisując, jakie umiejętności powi-
nien posiąść psałterzysta, aby mógł poprawnie zaśpiewać psalm podczas litur-
gii, zapomnieli o pewnym technicznym drobiazgu. Według tekstu, wystarczy 
umiejętność prawidłowej wymowy i dykcji. Należy jednak wyrazić przekona-
nie, że do śpiewu psalmu potrzeba także, jeśli nie przede wszystkim, podstaw 
emisji głosu. 

Kolejnym ważnym dokumentem odnoszącym się do omawianego tema-
tu jest Ordo Lectionum Missae19. Zawiera on oczywiście wspólne elementy 
z OWMR. Przypomina, że psalm jest integralną częścią liturgii słowa, spełnia 
13 Por. tamże. 
14 Por. tamże, nr 102. 
15 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, dz. cyt., s. 318. 
16 Por. OWMR, nr 61 i 128. 
17 Tamże, nr 61. 
18 P. Wiśniewski, Psalm responsoryjny w  liturgii mszalnej, „Teologia i Człowiek” 10 (2007), 

s. 181–194. 
19 Por. Lekcjonarz mszalny, t. 1, Poznań 2015 (dalej: OLM), Wprowadzenie, s. 11–55. 
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ważną funkcję liturgiczną i pastoralną. Powtarza również informację, że z za-
sady powinien być śpiewany: responsoryjnie lub w sposób ciągły. Identycznie 
jak OWMR przypomina, że jeśli nie ma innej możliwości, ostatecznie można 
psalm recytować, i że powinien być wykonywany z ambony20. 

OLM zawiera jednak także ważne nowości w stosunku do OWMR. Auto-
rzy OLM wskazują, że „wierni powinni być ustawicznie pouczani o sposobie 
przyjmowania słowa Boga przemawiającego w  psalmach oraz o  zmienianiu 
tychże psalmów w  modlitwę Kościoła”21. Dokument bardzo jasno akcentu-
je rolę duszpasterzy, którzy najpierw sami muszą zrozumieć istotę psalmów 
w  liturgii, aby później przez odpowiednie katechezy formować wiernych22. 
Wskazuje się ponadto na potrzebę wyjaśnień uzasadniających wybór danego 
psalmu w celebracji liturgicznej, jak również ukazania połączeń tematycznych 
z czytaniami. Nowością, która wcześniej nie wybrzmiewała w dokumentach, 
jest zwrócenie uwagi na fakt, że psalm responsoryjny w naszym rozumieniu to 
połączenie refrenu (często parafraza słowa Bożego) oraz psalmu (słowo Boże 
w  czystej postaci). Dla przykładu można wskazać psalm responsoryjny na 
wspomnienie liturgiczne św. Stanisława Kostki. Główny korpus stanowi Ps 148 
oraz refren: „Chłopcy i dziewczęta, chwalcie imię Pana”.

OLM uzupełnia również brak uściślenia OWMR co do wykonania psalmu 
w sposób ciągły, wyjaśniając, że w taki sposób może psalm wykonać psałterzy-
sta albo wszyscy razem23. 

Wśród dokumentów dotyczących roli psalmu responsoryjnego w liturgii 
należy wymienić jeszcze dwa: instrukcję Musicam sacram24 oraz instrukcję 
Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II25. 

Instrukcja Musicam sacram zachęca, aby z  gorliwością doprowadzić lud 
uczestniczący w  liturgii do czynnego udziału m.in. poprzez śpiew psalmu 
responsoryjnego26. Autorzy wyróżniają psalm następujący po czytaniu jako 
szczególnie ważny wśród śpiewów części zmiennych. Przypominają również, 
że psalm responsoryjny ze swej natury należy do liturgii słowa, tak więc wierni 

20 Por. OLM, nr 21. 
21 OLM, nr 19. 
22 Por. tamże. 
23 OLM, nr 20. 
24 S. Congregatio Rituum, Instructio Musicam sacram (5 marca 1967), AAS 59 (1967), s. 300–

320 (dalej: MS).
25 Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (8 lutego 1979), 

w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1993, red. L. Adamowicz, 
Cz. Krakowiak, Lublin 1994, s. 287–297 (dalej: IEP).

26 Por. MS, nr 16.
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w trakcie jego wykonywania „siedzą i słuchają, a jeśli to możliwe, włączają się 
do śpiewu”27. 

Instrukcja Episkopatu Polski, akcentując integralność psalmu responso-
ryjnego z liturgią słowa, przypomina zasadę, że nie wolno zastępować go jaką-
kolwiek inną pieśnią, nawet posiadającą imprimatur władzy kościelnej28. 

Ostatnio wydanym dokumentem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów jest Dyrektorium homiletyczne z 2015 roku. Autorzy w kil-
ku miejscach zwracają uwagę, że integralność psalmu responsoryjnego z litur-
gią słowa wynika już z samej struktury lekcjonarza i  sposobu, w  jaki Pismo 
Święte jest głoszone w ciągu całego roku liturgicznego29. 

Oczywiście w  centrum liturgii słowa znajduje się fragment Ewangelii na 
dany dzień, czytanie ze Starego Testamentu, które wiąże się z Ewangelią, oraz 
psalm responsoryjny, oparty na czytaniu go poprzedzającym. Wynika z tego, że 
również psalm jest pośrednio związany z treścią Ewangelii, tym bardziej że, jak 
wcześniej zaznaczono, wspólnota Kościoła rozumie psalmy jako pieśni p r a w-
d z i w e g o  Dawida – Chrystusa30. W innym miejscu autorzy wprost podkre-
ślają, że nie wolno ignorować psalmu responsoryjnego, bowiem został tak do-
brany, żeby współbrzmiał z czytaniami ze Starego Testamentu i Ewangelii31. 

Dalej Dyrektorium, omawiając doniosłość liturgii słowa podczas Tridu-
um Paschalnego, a zwłaszcza podczas sprawowanej Wigilii Paschalnej, przy-
pomina, że psalm responsoryjny jest narzędziem do interpretacji fragmentów 
Pisma Świętego32. Przywołuje także zasadę, że psalmów nie wolno lekceważyć 
również w ciągu całego roku liturgicznego, „ponieważ świadczą one o tym, jak 
Kościół czyta Pismo w świetle Chrystusa”33. 

Dyrektorium zauważa, że poszczególne niedziele okresu zwykłego nie łą-
czą się w  tematyczną całość, traktując tę informację jako wyzwanie dla ho-
milistów. W tym kontekście przypomina się głosicielom słowa Bożego, że nie 
powinni na siłę wyjaśniać każdego z czytań czy za wszelką cenę poszukiwać 
łączników tematycznych pomiędzy nimi34. Główną zasadą powinno być ob-
jawienie i  celebrowanie paschalnej tajemnicy Chrystusa na zgromadzeniu 

27 Tamże, nr 33. 
28 Por. IEP, nr 13.
29 Por. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, 

Pallottinum 2015, nr 19 (dalej: DH). 
30 J. Ratzinger, Teologiczne fundamenty muzyki kościelnej, dz. cyt., s. 552. 
31 Por. DH, nr 146. 
32 Por. tamże, nr 50. 
33 Tamże.
34 Por. tamże, nr 149. 
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litur gicznym35. Stąd dalej wynika zachęta, aby homilista m.in. przeprowadził 
refleksję nad związkiem między fragmentem Ewangelii, czytaniem ze Starego 
Testamentu i psalmem responsoryjnym36. 

3. Funkcje psalmu responsoryjnego

Biorąc pod uwagę historię liturgii, dokumenty Kościoła oraz poglądy 
teologów, należy psalmowi responsoryjnemu przypisać najpierw funkcję ke-
rygmatyczną. Jest on bowiem słowem Bożym pochodzącym wprost z Pisma 
Świętego. Śpiew czy recytacja psalmu w trakcie liturgii to głoszenie słowa Bo-
żego37. Dlatego niektórzy autorzy mówią wprost o  psalmie responsoryjnym 
jako kolejnym czytaniu liturgicznym38, wprawdzie śpiewanym, ale przez to bę-
dącym szczególnym sposobem lektury Pisma Świętego39. 

Psalm responsoryjny ma także funkcję dialogową. Wynika to z samej jego 
natury i budowy40. Na głoszone słowo Boże wierni odpowiadają wspólnie sło-
wami refrenu. Zbigniew Kiernikowski sugeruje, że wspólnota uczy się też odpo-
wiadać Bogu: „w liturgii Bóg mówi, a człowiek odpowiada we wspólnocie z in-
nymi”41. W zamyśle tego autora chodzi jeszcze o jeden wymiar dialogu: „przez 
śpiew, szczególnie psalmu responsoryjnego, komunikujemy się nawzajem”42.

Kolejną funkcją psalmu wyróżnioną przez dokumenty Kościoła i różnych 
autorów jest funkcja medytacyjna. Wspomniany już Ireneusz Pawlak akcep-
tuje pogląd, że medytowanie nad psalmem było aktualne w  czasach, kiedy 
występował on w  formie figuracyjnego graduału, wykonywanego przez wy-
szkolonych muzyków. Z racji tego, że wierni nie rozumieli jego treści ani nie 
byli w stanie go wykonać, w tym czasie medytowali. Należy jednak zgodzić się 
z  poglądem, że w  dzisiejszej liturgii psalm responsoryjny pomaga wiernym 
w medytacji nad słowem Bożym43. 

Rudolf Pierskała wskazuje na jeszcze inne funkcje psalmu responsoryjne-
go: dydaktyczną lub formacyjną. Dzięki szerokiej tematyce psalmów wierni 
uczą się modlitwy, która nie ogranicza się jedynie do próśb. Autor ten uważa, 

35 Por. tamże. 
36 Por. tamże.
37 Por. R. Pierskała, Psalm responsoryjny w posoborowej reformie liturgicznej, w: Fundamentalne 

rzeczywistości liturgii, red. W. Świerzawski, Zawichost–Kraków–Sandomierz 2012, s. 199.
38 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, dz. cyt., s. 318. 
39 Por. R. Pierskała, Psalm responsoryjny, dz. cyt., s. 199.
40 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, dz. cyt., s. 318. 
41 Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzią ludu na słowo Boże, dz. cyt., s. 30. 
42 Tamże, s. 33.
43 OWMR, nr 61; por. P. Wiśniewski, Psalm responsoryjny, dz. cyt., s. 59. 
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że psalmy pełnią również funkcję mistagogiczną, wprowadzając uczestników 
liturgii w tajemnicę Boga44. 

4. Psałterzysta

Osobę wykonującą psalm responsoryjny nazywamy psałterzystą45 lub kan-
torem psalmu46. W pierwszych wiekach Kościoła często powierzano tę funk-
cję diakonowi47, lektorowi – kantorowi48 (gdy psalm miał formę recytatywu), 
subdiakonowi, klerykom49. Można powiedzieć, że od ok. VI–VIII wieku aż do 
Soboru Watykańskiego II, gdy psalm przybrał formę graduału, tę część litur-
gii słowa wykonywała grupa wyszkolonych śpiewaków. Sobór wyeksponował 
funkcję psałterzysty jako jedną z ważniejszych posług obok lektora i akolity. 

Zadania psałterzysty we współczesnej liturgii określa OWMR, przypisu-
jąc mu wykonywanie psalmu responsoryjnego50. Dokument omawia również 
przygotowanie tej osoby do pełnienia powierzonej jej posługi. Przede wszyst-
kim kantor psalmu powinien „koniecznie posiąść sztukę wykonywania psal-
modii oraz zdobyć umiejętność prawidłowej dykcji”51. Warunki te wydają się 
czymś oczywistym i  koniecznym, zwłaszcza że mowa jest cały czas o  psal-
mie responsoryjnym jako integralnej części liturgii słowa. Biorąc pod uwagę 
wszystkie wymienione wcześniej funkcje psalmu (kerygmatyczna, dialogowa, 
medytacyjna, mistagogiczna, formacyjna), nie można nawet pomyśleć o tym, 
by zadanie psałterzysty pełniła osoba przypadkowa, nieprzygotowana czy nie-
świadoma swojej roli w liturgii. 

Zbigniew Kiernikowski podkreśla, że psałterzysta powinien mieć świado-
mość, iż ten śpiew porywa do odpowiadania z wiarą serca wszystkich uczest-
ników zgromadzenia. Stąd też powstaje potrzeba komunikatywnego wykona-
nia psalmu tak, aby zgromadzenie dawało pewną odpowiedź Bogu52. Między 
innymi z  tych powodów powstaje dylemat: kim ma być wykonawca psalmu 
w  liturgii? OWMR wskazuje, że powinien on posiąść sztukę wykonywania 
psalmodii i  umiejętność prawidłowej wymowy i  dykcji. Powinna więc być 
to osoba spełniająca kryteria „techniczne” do śpiewania psalmu, ale również 
44 Por. R. Pierskała, Psalm responsoryjny, dz. cyt., s. 201.
45 M. Konieczny, Psałterzysta, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, Lublin 2012, kol. 824. 
46 OWMR, nr 61.
47 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, dz. cyt., s. 312. 
48 Por. M. Konieczny, Psałterzysta, dz. cyt., kol. 825. 
49 Por. tamże. 
50 OWMR, nr 102. 
51 Tamże. 
52 Por. Z. Kiernikowski, Psalm odpowiedzią ludu na słowo Boże, dz. cyt., s. 32.
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osoba, która dorasta do jego treści. Bywa, że w praktyce liturgicznej wykony-
wanie psalmu powierza się dzieciom. Ten zwyczaj raczej przeczy założeniom 
i  funkcjom psalmu responsoryjnego. Wydaje się, że lepiej byłoby powierzyć 
proklamację słowa Bożego osobie dojrzałej, muzycznie uzdolnionej, świado-
mej swojej roli w liturgii.

Wnioski

Przedstawione dokumenty Magisterium oraz opinie autorów mówią nie-
ustannie o ważnej roli psalmu responsoryjnego w liturgii słowa. Przypominają 
o tym nawet najnowsze dokumenty, co oznacza, że w praktyce osoby odpo-
wiedzialne za kształt liturgii powinny na nowo przemyśleć proponowane teo-
retyczne rozwiązania. 

W pierwszym rzędzie potrzeba nowego spojrzenia na homilie w kontek-
ście omawianego zagadnienia. Zbyt mało uwagi w praktyce poświęca się psal-
mom i jego związkom z czytaniami liturgicznymi. Dyrektorium homiletyczne 
wprost przestrzega, że nie wolno homilistom ignorować tej części liturgii sło-
wa. Istnieje więc potrzeba zwrócenia uwagi na ten temat podczas zajęć w se-
minariach duchownych. Uwrażliwienie nań przyszłych kapłanów może się 
okazać podstawą rozwiązania większości problemów. Z pewnością temat psal-
mów responsoryjnych powinni więc podjąć uczący w seminariach: homilety-
cy, bibliści, liturgiści oraz wykładowcy muzyki kościelnej. Nadto powinno się 
dołożyć wszelkich starań, aby podczas liturgii sprawowanych we wspólnotach 
seminaryjnych alumni wykonywali tę część liturgii słowa w sposób możliwie 
wzorcowy.

Z prezentowanych dokumentów wynikają również wnioski dotyczące po-
szczególnych diecezji oraz parafii. Coraz częściej na poziomie diecezjalnym 
organizowane są specjalne kursy dla psałterzystów. Z pomocą przychodzą też 
niektóre zgromadzenia zakonne, które mając w swoim charyzmacie szczegól-
ną troskę o liturgię, organizują kształcenie wykonawców psalmów responso-
ryjnych. Wydaje się jednak, że taka forma kształcenia powinna być normą 
w każdej diecezji. W programach edukacyjnych wspomnianych szkół psałte-
rzystów powinny znaleźć się przedmioty obejmujące problematykę biblijną, 
liturgiczną i muzyczną. 

Nasuwają się także wnioski dotyczące osób bezpośrednio odpowiedzial-
nych za liturgię we wspólnotach parafialnych. Powyższe dokumenty Kościo-
ła, interpretacje teologiczne, wszelkie rozważania teoretyczne służą przede 
wszystkim praktyce liturgicznej. Potrzeba więc na poziomie poszczególnych 
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wspólnot celebrujących Eucharystię zwrócenia uwagi na rolę psalmu respon-
soryjnego. To zadanie należy przede wszystkim do kapłanów, muzyków ko-
ścielnych, aby słowo Boże, w tym wypadku śpiewane, objawiało się wiernym 
w całej swej pełni. 

Summary 
Responsorial psalm as the integral part of the Liturgy of the Word

The author discusses the role of the responsorial psalm in the Liturgy of the Word. Based on the docu-
ments of the Church, as well as its comments in the form of the views of some theologians they have presented 
the basic principles of understanding of the responsorial psalm. The article also presents a brief history of the 
psalm development of forms in the liturgy, as well as its contemporary understanding. These facts gave rise to 
the definition of the role the responsorial psalm plays: kerygmatic, dialogue, meditation, formative and mysta-
gogic. The author also presents the main tasks of the person who performs the responsorial psalm. In addition 
to technical issues (the correct diction, ability to perform psalmody), the emphasis is on the proper maturity 
and psalmist formation. From the above content a number of specific conclusions are drawn – demands 
which, according to the author, allow a deeper and more conscious experience of the Liturgy of the Word.

Ks. Tomasz Lisiecki – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – muzykologii, asystent w Katedrze 
Liturgiki Pastoralnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, wykładowca w Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym w Lublinie. 
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Opcja na rzecz ubogich w ostatnich czasach coraz bardziej zyskuje na zna-
czeniu. Ma to związek z pogłębionym spojrzeniem na sytuację współczesnego 
człowieka w świetle nauki o Kościele – wspólnocie ludu Bożego. Od czasu So-
boru Watykańskiego II ożywiła się refleksja wokół rozumienia ubogich w Ko-
ściele, w tym także możliwości wyjścia im naprzeciw z ludzką i chrześcijańską 
pomocą. Ojcowie soborowi mówili, że w ubogich sam Chrystus odwołuje się 
do  miłości swoich uczniów, aby  zmniejszyć ucisk i  nędzę naszych czasów1. 
Natomiast św. Jan Paweł II w liście apostolskim Novo millennio ineunte wzy-
wał cały Kościół, by nikogo nie pozbawiał miłości, gdyż Chrystus przez swoje 
wcielenie zjednoczył się z  każdym człowiekiem, a  w  szczególny sposób jest 
obecny w ubogich. Z tego też względu Kościół ma być zwłaszcza dla nich, bo 
są oni uprzywilejowanym miejscem teologicznym i hermeneutycznym rozu-
mienia Ewangelii2.

Znakiem autentyczności posłannictwa Kościoła i zarazem gwarancją jego 
skuteczności była zawsze ewangelizacja ubogich. W  ten nurt włączyło się 
1 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes (dalej: KDK), w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, 
nr 88.

2 Por. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte do biskupów, duchowieństwa 
i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (dalej: NMI), Watykan 2001, 
nr 49; KDK, nr 22; V. Codina, Kościół wykluczonych. Teologia z perspektywy Nazaretu, Kra-
ków 2018, s. 155.
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Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Jego założyciel, św. Alfons Maria 
de Liguori, był wstrząśnięty nędzą duchową i materialną współczesnych so-
bie biedaków. Postanowił więc nieść tym właśnie ludziom obfite Odkupienie 
na wzór Jezusa, który głosił „Dobrą Nowinę ubogim”3. Do dzisiaj w Zgroma-
dzeniu Redemptorystów jednym z  najważniejszych elementów charyzmatu, 
a jednocześnie istotnym prawem i obowiązkiem każdego jego członka jest gło-
szenie słowa Bożego ludziom ubogim i opuszczonym.

Papież Franciszek zachęca redemptorystów do podjęcia na nowo refleksji 
o adresatach ich posłannictwa. Z tej racji ostatnia, XXV Kapituła Generalna, 
obradująca w listopadzie 2016 roku w Pattaya w Tajlandii, wyznaczyła kryteria 
dla działalności apostolskiej i dzieła misyjnego Zgromadzenia4. Są to:

– główne tematy nauczania papieża Franciszka zawarte w dokumentach: 
Evangelii gaudium, Laudato sì i Amoris laetitia;

– kryteria określone w Konstytucjach i Statutach Zgromadzenia;
– priorytety zaproponowane przez ostatnie Kapituły generalne;
– „znaki czasu” objawione nam przez Ducha w dzisiejszym świecie5.
W niniejszym artykule poddano krótkiej analizie Konstytucje i Statuty re-

demptorystów w celu wydobycia myśli prawodawcy odnośnie do posługi ubo-
gim przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela.

1. Ubodzy w misji redemptorystów

W posłannictwie redemptorystów od samego początku istnienia tego in-
stytutu zakonnego ubodzy zajmują uprzywilejowane miejsce. Wynika to nade 
wszystko z celu, jaki przyświecał św. Alfonsowi, gdy zakładał Zgromadzenie. 
O przetrwaniu do dziś tej pierwotnej idei świadczy zapis w odnowionych Kon-
stytucjach: 

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, założone przez świętego Alfonsa, 
jest kleryckim, zakonnym instytutem misyjnym, różnych obrządków, na prawie 
papieskim i  z  przywilejem egzempcji, którego celem jest: „Iść za przykładem 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc słowo Boże ubogim, tak jak On to o sobie 
powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (por. Łk 4, 18; Iz 61, 1)6. 

3 Iz 61, 1; Łk 4, 18.
4 Por. XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Dokumenty koń-

cowe. Wprowadzenie – Przesłanie – Decyzje, Rzym 2017. 
5 Por. Communicanda 1, Świadkowie Odkupiciela: Solidarni dla misji w poranionym świecie, 

Rzym, 9 listopada 2017, nr 27.
6 Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (dalej: Konst.), w: Konstytucje i Sta-

tuty Generalne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1986, 1.
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Z tego też względu ubodzy stanowią fundament i gwarancję tożsamości 
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Kościele. W prawodawstwie tego 
instytutu są oni opisani jako ci, którym brakuje wsparcia duchowego, czyli po-
zbawieni wystarczających środków zbawienia; jako ci, którzy jeszcze w ogóle 
nie słyszeli przepowiadania Kościoła czy też nie przyjmują go jako Ewangelii, 
wreszcie jako ci, którzy ponoszą szkody na skutek podziału Kościoła7.

Jak łatwo zauważyć, ubóstwo duchowe stanowi pierwsze kryterium dla 
ewangelizacji prowadzonej przez redemptorystów. Pojęcie ubogiego poszerza 
się jednak, gdy do niedostatku duchowego doda się ubóstwo ekonomiczne. 
Wtedy staje się ono jednym z kryteriów preferencji wśród tych, którzy cierpią 
niedostatek duchowy. Mamy zatem dwa podstawowe kryteria ubóstwa: du-
chowe i ekonomiczne. Według prawodawstwa redemptorystów, inspiracją do 
preferencji ubogich jest osoba Jezusa Chrystusa jako ewangelizatora tychże. 
Konstytucje, opisując cel Zgromadzenia, przedstawiają przykład Jezusa, za 
którym powinni pójść wszyscy redemptoryści8. W ten sposób najlepiej wyra-
ża się redemptorystowskie sequela Christi jako pełna identyfikacja z ubogimi. 
Konstytucje ujmują to w słowach: 

Pośród grup ludzi bardziej potrzebujących duchowej pomocy [redemptoryści] 
otoczą szczególną troską ubogich, słabszych i  uciśnionych, których ewange-
lizacja jest znakiem dzieła mesjańskiego (por. Łk 4, 18) i z którymi Chrystus 
zechciał się w pewien sposób utożsamić (por. Mt 25, 40)9. 

Pójście za Jezusem jawi się tutaj jako przepowiadanie słowa Bożego ubo-
gim z preferencją względem najsłabszych, uciśnionych, by czynić ich znakami 
ewangelizacji i w pewien sposób utożsamiać się z nimi. Stąd ubodzy są ludźmi 
najbardziej uprzywilejowanymi w  życiu i  posłannictwie Zgromadzenia Naj-
świętszego Odkupiciela.

O  tym zasadniczym wyborze przypomina redemptorystom św. Jan Pa-
weł II w liście skierowanym do nich z okazji dwustulecia śmierci św. Alfonsa: 

Będąc Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela rozprzestrzenionym po ca-
łym świecie, powinniście nadal poszukiwać dusz najbardziej opuszczonych – 
do czego przede wszystkim zmierzał Wasz Założyciel – zgodnie z obiecanymi 
wymogami czasu i miejsca, ale też z nieskalaną wiernością. W tych poszukiwa-
niach należy dać pierwszeństwo ludziom poniżonym i prostym, którzy zwy-

7 Por. Konst. 3.
8 Por. Konst. 1.
9 Konst. 4; por. Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Koście-

le Christus Dominus (dalej: DB), w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., nr 13; 
tenże, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: tamże, nr 8; tenże, Dekret 
o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, w: tamże, nr 6. 
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czajnie są najbiedniejsi. Wasze Zgromadzenie obecnie i w  latach następnych 
musi zaangażować się ofiarnie w realizację i aktualizację na wszystkich pozio-
mach tego właśnie duszpasterstwa priorytetu10.

W czasie audiencji u Ojca świętego uczestników Kapituły generalnej Zgro-
madzenia, obradującej w Rzymie w 2003 roku, papież zachęcił do rozwijania 
apostolatu z „twórczą wiernością”, która pozwoli redemptorystom zachować 
pierwotnego ducha, by proponować na nowo przedsiębiorczość, inicjatywy 
i świętość Założyciela jako odpowiedź na znaki czasu występujące w dzisiej-
szym świecie11.

W tym miejscu warto zauważyć, że redemptoryści nie tylko przepowiadają 
słowo Boże ubogim w ramach swego posłannictwa, ale są świadomi, że rów-
nież ubodzy ich ewangelizują. Wyrazili to przełożeni generalni w  Commu-
nicandzie nr 4 z 30 marca 1986 roku, zatytułowanej Evangelizare pauperibus 
et a pauperibus evangelizari. Stwierdzają oni, że „dialog misyjny” jest proce-
sem dwutorowym, w którym obydwie strony wzajemnie na siebie wpływają. 
W pracy apostolskiej także ewangelizatorzy doświadczają ubogacenia się dzię-
ki ludziom, którym służą i z którymi pracują12.

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, jak już zaznaczyliśmy, uczest-
niczy w  misyjnym posłannictwie Kościoła, głosząc Ewangelię i  wychodząc 
naprzeciw pilnym potrzebom duchowym ludzi najbardziej opuszczonych, 
a  wśród nich przede wszystkim ubogich13. Ta bardzo ogólna zasada została 
sprecyzowana w  dalszej części Konstytucji, w  rozdziale o  misyjnym dziele 
Zgromadzenia14. Zostały tam wyszczególnione cztery grupy, ku którym zwra-
ca się ten zakonny instytut z apostolskim posłannictwem.

2. Ubodzy bez wystarczających środków zbawienia

Pierwszą grupą wymienianą w prawodawstwie redemptorystów, do której 
kierują oni swą apostolską posługę, są ci, którym Kościół jeszcze nie zapewnił 
wystarczających środków zbawienia15. W praktyce bardzo trudno o szczegóło-
10 Jan  Paweł  II, List apostolski Spiritus Dominus z  okazji dwóchsetnej rocznicy śmierci 

św.  lfonsa de Liguori, „L’Osservatore Romano” 8 (1987), s. 4–5.
11 Por. tenże, Przemówienie do redemptorystów z  okazji XXIII Kapituły Generalnej, Rzym, 

3 października 2003, w: XXIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Najświętszego Odkupi-
ciela, Przesłanie. Wskazania. Decyzje. Przemówienie Ojca Świętego, Rzym 2003, nr 4.

12 Por. Communicanda 4, Evangelizare pauperibus et a pauperibus evangelizari. Refleksje Za-
rządu Generalnego dotyczące Głównego Tematu, Rzym, 30 marca 1986, nr 8.1.

13 Por. Konst. 1.
14 Zob. Konst., rozdz. I: Konst. 3–20.
15 Por. Konst. 3.
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wą listę czy charakterystykę takich ludzi, bo różne też mogą być powody tego, 
że Kościół jeszcze do nich nie dotarł z ewangelicznym przesłaniem. Próbę ich 
wskazania znajdujemy w Statutach generalnych, gdzie czytamy: 

Za takich uważane mogą być te grupy, które czy to z braku kapłanów, czy też 
z racji szczególnych warunków życia społecznego są opuszczone pod względem 
duchowym, jak np.: chłopi w niektórych krajach; wielu z licznych emigrantów, 
wygnańcy, uchodźcy i im podobni; mieszkający lub pracujący w wielkich sku-
piskach miejskich; ci, którzy ze względu na rasę lub kolor skóry uważają się 
za niesprawiedliwie pozbawionych zasadniczych praw przysługujących innym 
obywatelom16.

Z pewnością są to tylko wskazówki co do tego, jaką drogą winno iść Zgro-
madzenie, odczytując znaki czasu, gdyż ludzi pozbawionych opieki duszpa-
sterskiej ze strony Kościoła może być dużo więcej17. Powyższa statutowa nor-
ma zawiera jednak ważną uwagę. Ludzie opuszczeni duchowo to ludzie bez 
odpowiednich środków zbawienia. Służba ubogim oraz ich wybór nie powin-
ny więc ograniczać się jedynie do troski o zabezpieczenie ich potrzeb material-
nych18. Wśród nich jednak preferencję mają ludzie ubodzy, stojący niżej spo-
łecznie i uciśnieni –wybór zawsze ma się dokonywać na ich korzyść. W tym 
wyraża się pełny wymiar misji redemptorystów19.

Potwierdzenie tego znajdujemy w przykładzie św. Alfonsa. W licznych jego 
pismach można często spotkać wyrażenie „biedny lud wiejski”20. Istotnie, poza 
stolicą Królestwo Neapolu składało się prawie wyłącznie z ludności wiejskiej, 
mieszkającej w  małych miasteczkach i  wioskach. Św. Alfons nie ograniczył 
się więc do jednej tylko klasy społecznej. Chciał przede wszystkim prowadzić 
duszpasterstwo integralne, biorąc pod uwagę wzajemne społeczne oddziały-
wanie poszczególnych grup21. Założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odku-
piciela pragnął zaprowadzić do Chrystusa cały Jego rozproszony lud, dlatego 
można powiedzieć, że jego dewizą są słowa św. Łukasza: „Posłał Mnie, abym 
ubogim niósł Dobrą Nowinę” (Łk 4, 18).

16 Statuty Generalne Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (dalej: Stat. Gen.), w: Konsty-
tucje i Statuty Generalne Zgromadzenia…, dz. cyt., 010; por. Paweł VI, Encyklika Populo-
rum progressio. O popieraniu rozwoju ludów, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykli-
ki, Warszawa 1981, nr 63.

17 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do redemptorystów z okazji XXIII Kapituły…, dz. cyt., nr 4.
18 Por. J O’Donnell, Refleksje nad Konstytucjami CSsR, w: Redemptoryści w świetle odnowio-

nych Konstytucji, Kraków 2001, s. 32.
19 Por. Konst. 5; Communicanda 4, Evangelizare pauperibus…, dz. cyt., nr 6.3; KDK, nr 09.
20 Por. L. Vereecke, Kontynuacja czy przepowiadanie ciągłości?, w: Redemptoryści w  świetle 

odnowionych Konstytucji, dz. cyt., s. 78.
21 Por. tamże.
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W niektórych częściach świata, gdzie jest obecne Zgromadzenie, współ-
bracia angażują się konkretnie i bezpośrednio w życie biedoty, doświadczając 
ucisku, niesprawiedliwości i wyzysku, jakim jest ona poddana. Często właśnie 
bieda materialna jest powodem biedy duchowej. Rosnąca ogromna przepaść 
między bogatymi a ubogimi sprawia bowiem, że ubodzy staczają się w osa-
motnienie i rozpacz, opuszczeni przez wszystkich22.

Uwrażliwienie na ubóstwo ludzi potrzebujących ma zachęcić redempto-
rystów do jeszcze większej aktywności misyjnej, rozpalając na nowo ich zapał 
apostolski, bowiem „nie godzi się [im] pomijać wołania biedaków i uciśnio-
nych, owszem – powinni szukać sposobów pospieszenia im z pomocą, by oni 
własnymi siłami mogli przezwyciężyć dręczącą ich niedolę”23. Z tego też wzglę-
du „każdy rodzaj ubóstwa – materialnego, moralnego i duchowego – winien 
pobudzać ich gorliwość apostolską”24. Poza tą ogólną świadomością, jaką mają 
się na co dzień cechować, członkowie tego instytutu powinni się odznaczać 
szczególną wrażliwością na nędzę tych, wśród których żyją i pracują. Redem-
ptoryści sobie samym przypominają, że nie powinni czekać, aż ubodzy przyjdą 
do nich, ale – zgodnie z własnym charyzmatem i przykładem Założyciela – 
mają sami wychodzić im na spotkanie i kierować swoją gorliwość apostolską 
w stronę potrzebujących25.

3. Ubodzy, którzy nie słyszeli jeszcze Ewangelii

Orędzie zbawienia kierują redemptoryści także do ludzi, którzy nie słyszeli 
jeszcze przepowiadania Kościoła, zaliczając ich do ubogich26. Chodzi przede 
wszystkim o narody nieoświecone jeszcze światłem Ewangelii27. Ewangelizacja 
w ścisłym znaczeniu jest zwiastowaniem Dobrej Nowiny tym, którzy jej jesz-
cze nie poznali. Dlatego ludzi niewierzących można uważać za najbardziej ze 
wszystkich opuszczonych28. Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela uznaje, 
„że największym dziełem apostolskiej miłości i zasadniczą misją Kościoła jest 
przepowiadanie Ewangelii narodom, które nie znają Chrystusowego Orędzia 
i jego zbawczego miłosierdzia. Kościół rozumie, że w tej dziedzinie misyjnej 
22 Por. Communicanda 1, Troska o żywotność i wzrost tego, co istotne w naszym „życiu apostol-

skim”, Rzym, 1 sierpnia 1992, nr 1.5.
23 Stat. Gen. 09.
24 Stat. Gen. 044.
25 Por. Communicanda 4, Evangelizare pauperibus…, dz. cyt., nr 9.2.
26 Por. Konst. 3.
27 Por. S. Raponi, Il carisma dei Redentoristi nella Chiesa. Commento alle Costituzioni, Romae 

1993, s. 72.
28 Por. J O’Donnell, Refleksje nad Konstytucjami CSsR, dz. cyt., s. 31.
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ma jeszcze wiele do zrobienia”29. Misja kościelna tego zakonnego instytutu 
określona jest przez głoszenie słowa Bożego, jako szczególne uczestnictwo 
„w posłannictwie Kościoła, który będąc powszechnym sakramentem zbawie-
nia, z natury swej jest misyjny”30. Misja ta wypływa z troski o człowieka opusz-
czonego i z tej racji doświadczającego ubóstwa i grzechu31.

Dla działalności misyjnej Kościoła nowym i  szczególnym impulsem stał 
się soborowy dekret Ad gentes divinitus. Stawia on wszystkie instytucje ko-
ścielne, nawet zakony kontemplacyjne, wobec konkretnych zadań, zachęcając, 
jeśli byłaby taka potrzeba, nawet do zastąpienia tradycyjnych dzieł aktywno-
ścią misyjną w ścisłym tego słowa znaczeniu32. Apel ojców soborowych został 
usłyszany także przez redemptorystów. Żywa dyskusja wyższych przełożonych 
tego instytutu, zrodzona z  gorliwości apostolskiej oraz ze szczerej miłości 
do Zgromadzenia, objawiającej się w wierności jego tradycji, osiągnęła punkt 
kulminacyjny w godnym kompromisie, który uwzględniał różnorakie potrze-
by podniesione w czasie debaty, próbując pogodzić je w imię dynamizmu mi-
syjnego. Missio ad gentes uznano za pełnoprawną ewangelizację w środowi-
sku chrześcijańskim, jednak domagano się od działalności in medio Ecclesiae 
programowego preferowania najbardziej zaniedbanych terenów i sytuacji wy-
magających bezzwłocznej akcji misyjnej33. Sante Raponi komentuje, iż „missio 
ad gentes pozostanie w  sumieniu Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 
zadaniem pierwszorzędnym, choć nie priorytetowym w sensie absolutnym”34.

Opracowując tekst statutu 011, Kapituła generalna poświęciła najwięcej 
uwagi właśnie zagadnieniu głoszenia Ewangelii ubogim, którzy nie słyszeli 
przepowiadania Kościoła. Ten fakt wskazuje na prawdziwą troskę o ewange-
lizowanie narodów, co dokładnie obrazują słowa: „Zgromadzenie (…), już 
włączone w tę pierwszorzędną misję Kościoła, stara się jeszcze bardziej ją roz-
winąć”35. Lektura prawodawstwa redemptorystów jasno potwierdza, że misje 
pośród niewierzących powinny mieć wysoki priorytet w instytucie36. Pragnie-
29 Stat. Gen. 011; por. DB, nr 11.
30 Konst. 1; F. Ferrero, Doniosłe znaczenie Odkupienia w Konstytucjach CSsR, „Revertimini ad 

Fontes” 5 (1996), s. 36.
31 Por. Konst. 7, 19; F. Ferrero, Doniosłe znaczenie Odkupienia…, dz. cyt., s. 39.
32 Por. Sobór Watykański II, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus (da-

lej: DM), w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., nr 40; S. Raponi, Il carisma dei 
Redentoristi…, dz. cyt., s. 73.

33 Por. S. Raponi, Il carisma dei Redentoristi…, dz. cyt., s. 73.
34 Tamże, s. 123; Jan Paweł  II, Encyklika Redemptoris missio. O stałej aktualności posłania 

misyjnego (dalej: RM), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2000, nr 65–66, 
69–70.

35 Stat. Gen. 011; por. DM, nr 40.
36 Por. Stat. Gen. 011, 012.
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nie udania się na ewangelizację „niewiernych” – poczynając już od św. Alfon-
sa – było cechą bardzo wyróżniającą redemptorystów37. W swej historii Zgro-
madzenie działało jednak przede wszystkim wśród ochrzczonych, poszukując 
najbardziej opuszczonych pośród członków Kościoła. Różnorodna działalność 
apostolska, którą realizowało, stanowiła z pewnością część zdrowych tradycji, 
które Kościół z  naciskiem poleca zachować38. Aktualnie spojrzenie apostol-
skie obejmuje jednak również tych, którzy są z daleka od Kościoła. Dlatego 
też w  tym miejscu warto podkreślić, że  na  polu missio ad gentes Konstytu-
cje powróciły do pierwotnej formy, to jest do propozycji samego Założyciela, 
wcześniej bowiem zostały one wykreślone z tekstu zaaprobowanego przez Be-
nedykta XIV 25 lutego 1749 roku39.

Praktycznym zastosowaniem omawianej normy prawnej jest obecność 
redemptorystów w  krajach tzw. Trzeciego Świata40. Jest to jakby odpowiedź 
na wezwanie Jana Pawła II wyrażone w encyklice o stałej aktualności posłania 
misyjnego Redemptoris missio, gdzie czytamy: 

Kościół, wierny duchowi Błogosławieństw, jest wezwany do dzielenia się swo-
imi dobrami z  wszelkiego rodzaju ubogimi i  uciśnionymi. Zachęcam zatem 
wszystkich uczniów Chrystusa i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, od ro-
dzin do diecezji, od parafii do wspólnot zakonnych, do szczerej rewizji własne-
go życia pod kątem solidarności z ubogimi41.

Rozważając te słowa papieża i przypominając sobie swój charyzmat prze-
powiadania Ewangelii opuszczonym, zwłaszcza ubogim, redemptoryści czują 
się szczególnie wezwani do n o w e j  e w a n g e l i z a c j i  na wszystkich konty-
nentach świata, gdzie są obecni42. Przełożeni generalni podkreślają, że gorliwi 
misjonarze powinni nieustannie poszukiwać nowej jakości przepowiadania, 
która odpowiadałaby głębokim zmianom we współczesnym świecie, że są we-
zwani do rozeznawania w nim prawdziwych znaków obecności i  zamierzeń 
Bożych43. Adresatów swojego przepowiadania widzą oni w ludziach młodych, 
biednych mieszkańcach zeświecczonych miast i odległych wiosek, we wszyst-

37 Por. J. O’Donnell, Refleksje nad Konstytucjami…, dz. cyt., s. 30–32.
38 Tamże, s. 31.
39 Por. Historia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, red. F. Chiovaro, t. I, Tuchów 1997, 

s. 234–236; S. Raponi, Il carisma dei Redentoristi…, dz. cyt., s. 73; J O’Donnell, Refleksje nad 
Konstytucjami…, dz. cyt., s. 31.

40 Zob. Conspectus Generalis Congregationis Ss.mi Redemptoris Capituli Generalis XXIII, Ro-
mae 2003.

41 RM, nr 36.
42 Por. Communicanda 1, Troska o żywotność i wzrost…, dz. cyt., nr 1.4.
43 Por. Konst. 19; Communicanda 1, Troska o żywotność i wzrost…, dz. cyt., nr 1.4.
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kich opuszczonych, którzy pragną usłyszeć ewangeliczne orędzie prowadzące 
do Jezusa44. Wprost głoszą: „Naszych współczesnych trzeba zarazić pragnie-
niem Boga i głosić im Dobrą Nowinę”45.

4. Ubodzy nieprzyjmujący przepowiadania Kościoła

Obok dwóch wyżej wymienionych grup najbardziej opuszczonymi, do któ-
rych redemptoryści kierują swoją misję apostolską, są ci, którzy nie przyjmują 
przepowiadania Kościoła jako Ewangelii46. Zjawisko oddalenia od wspólnoty 
chrześcijańskiej osiąga dziś duże rozmiary. Istnieją ludzie lub całe grupy spo-
łeczne, wśród których Kościół już rozwinął swoją działalność, ale którzy nie są 
zainteresowani nauką Chrystusa i życiem według niej47. Wielu ochrzczonych 
żyje tak, jakby z chrześcijaństwem nie mieli nic wspólnego. Kryzys wiary za-
uważa się powszechnie. Dotyczy on przede wszystkim regionów o długiej tra-
dycji chrześcijańskiej, gdzie sama obecność Kościoła nie jest już postrzegana 
jako znak królestwa Bożego48. „Nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotarła wie-
le wieków temu, przestało już istnieć »społeczeństwo chrześcijańskie«, które 
mimo licznych ułomności, jakie cechują wszystko, co ludzkie, odwoływało się 
jednocześnie do wartości ewangelicznych”49. Dla tych wręcz zdechrystianizo-
wanych osób i społeczeństw konieczne staje się nowe przepowiadanie Ewan-
gelii. Dekret soborowy Ad gentes divinitus wspomina o tym zjawisku, mówiąc 
o  zupełnie nowych sytuacjach, wobec których staje Kościół. W  takim przy-
padku musi on ocenić, czy nie wymagają one ponownie odpowiedniej akcji 
misyjnej, czyli nowego „zaszczepiania” Ewangelii50.

Po ukończeniu pierwotnego przepowiadania Ewangelii i wszczepieniu Ko-
ścioła w te narody lub grupy, które dotąd nie wierzyły w Chrystusa, działalność 
misyjna jeszcze nie ustaje. Na istniejących już Kościołach partykularnych ciąży 
obowiązek jej kontynuowania i przepowiadania Ewangelii ludziom, którzy na-
dal pozostają poza obrębem wspólnoty wiernych51. Ojcowie soborowi przypo-
minają w dekrecie Ad gentes divinitus:

44 Por. Communicanda 1, Troska o żywotność i wzrost…, dz. cyt., nr 1.4.
45 Tamże.
46 Por. Konst. 3.
47 Por. Stat. Gen. 012; DM, nr 6; KDK, nr 19, 22.
48 Por. S. Raponi, Il carisma dei Redentoristi…, dz. cyt., s. 75.
49 NMI, nr 40.
50 Por. DM, nr 6.
51 Tamże.
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Ponieważ Kościół partykularny jest zobowiązany jak najdoskonalej reprezen-
tować Kościół powszechny, niech dokładnie uświadomi sobie, że został posła-
ny także do tych, którzy wraz z nim żyją na tym samym obszarze, a nie wie-
rzą w Chrystusa, aby przez świadectwo życia poszczególnych wiernych i całej 
wspólnoty był znakiem wskazującym im na Chrystusa52.

Ten sam dokument zachęca szczególnie prezbiterów w młodych Kościo-
łach, aby gorliwie podejmowali dzieło ewangelizacji, nawiązując współpracę 
z cudzoziemskimi misjonarzami, nie tylko w celu opieki duszpasterskiej nad 
wiernymi, lecz także w celu przepowiadania Ewangelii tym, którzy są poza Ko-
ściołem53. Wzywa ich do gotowości i dyspozycji wobec ich ordynariusza, pod-
jęcia dzieła misyjnego na peryferyjnych i opuszczonych obszarach ich diecezji 
lub poza jej granicami. Ta sama posługa ma być udziałem zakonników i za-
konnic, a także świeckich wobec ich współobywateli, zwłaszcza uboższych54.

Działalność ewangelizacyjna ma zatem zawsze dwa rodzaje adresatów: 
już schrystianizowanych i  tych, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny. 
W obu tych grupach są także ludzie nieprzyjmujący przepowiadania Kościo-
ła55. Szczegółowo tę kwestię przedstawia encyklika Redemptoris missio o stałej 
aktualności posłania misyjnego. Wyróżnia ona trzy sytuacje misyjnego zaan-
gażowania Kościoła. W pierwszej Kościół prowadzi swą działalność misyjną 
w takich środowiskach, w których Chrystus i Jego Ewangelia nie są znane albo 
w których brak wspólnot chrześcijańskich wystarczająco dojrzałych, by mogły 
być autentycznymi świadkami wiary56. Druga dotyczy wspólnot chrześcijań-
skich, które posiadają zorganizowane struktury kościelne, mają żarliwą wiarę 
i promieniują świadectwem życia ewangelicznego oraz czują się zobowiązane 
do misji powszechnej57. Kościół prowadzi w nich systematyczną działalność 
duszpasterską. Wreszcie sytuacja pośrednia ma miejsce zwłaszcza w krajach 
o tzw. chrześcijaństwie dawnej daty, jak również w Kościołach młodych, gdzie 
niektóre grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważa-
ją się za członków Kościoła58.

52 DM, nr 20.
53 Por. tamże: „(…) jest rzeczą bardzo właściwą, by młode Kościoły jak najszybciej włączyły 

się w dzieło na rzecz powszechnej misji Kościoła, posyłając także ze swej strony misjonarzy, 
którzy głosiliby Ewangelię na całym świecie, choćby same cierpiały na brak duchowień-
stwa. Łączność z Kościołem powszechnym zostanie w pewnym sensie dopełniona, kiedy 
i one wezmą aktywny udział w działalności misyjnej wśród innych narodów”.

54 Tamże.
55 DM, nr 6.
56 Por. RM, nr 33.
57 Tamże.
58 Tamże.
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Można więc powiedzieć, że granicy pomiędzy opieką duszpasterską nad 
wiernymi, nową ewangelizacją a specyficzną działalnością misyjną nie da się 
wyraźnie określić – a nawet nie jest to konieczne. Ważne jest, by stale dążyć 
do przepowiadania i zakładania nowych wspólnot chrześcijańskich, gdyż jest 
to pierwsze zadanie Kościoła, który został posłany do wszystkich narodów 
i ludzi59.

Ubodzy, którzy nie przyjmują głoszonej Ewangelii, stanowią wyzwanie nie 
tylko dla Kościoła instytucjonalnego, ale też dla wszystkich wiernych chrześci-
jan, ponieważ

Większość Kościołów odczuwa brak osób przygotowanych do pracy ewange-
lizacyjnej: głoszenie Ewangelii, wychowanie w wierze nowo nawróconych po-
przez chrześcijańskie kształcenie, docierania zarówno do tych, którzy poszuku-
ją wiary, jak i tych, którzy odeszli od Kościoła i stali się obojętni60.

Wyzwaniem dla Kościoła jest dziś również zjawisko migracji. Niechrze-
ścijanie coraz liczniej przybywają do krajów o starej tradycji chrześcijańskiej, 
stwarzając nowe okazje do kontaktów i wymiany kulturalnej, pobudzając Ko-
ściół do przyjęcia ich, do dialogu, pomocy i braterstwa61. Wspólnota Kościoła 
winna ich zatem wciągnąć w krąg swej troski apostolskiej62. Zgodnie z włas-
nym prawodawstwem, redemptoryści także podążają tą misyjną drogą.

5. Ubodzy z powodu podziału Kościoła

Prawodawstwo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela ubogimi na-
zywa także tych, którzy ponoszą szkodę z powodu podziału Kościoła63. „Po-
dział wśród chrześcijan – czytamy w dekrecie Ad gentes divinitus – przynosi 
bowiem szkodę najświętszej sprawie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stwo-
rzeniu i  wielu zamyka dostęp do  wiary”64. Z  tej właśnie przyczyny wszyscy 
ochrzczeni wezwani są do dawania świadectwa o jednej wierze w Chrystusa 
Pana lub przynajmniej obdarzania się wzajemnym szacunkiem i  miłością65. 
Papież Paweł VI w  adhortacji apostolskiej o  ewangelizacji w  świecie współ-
czesnym jako przeszkodę dla misyjności Kościoła wskazywał na pierwszym 
59 Por. RM, nr 34.
60 K. Raiser, Być Kościołem. Wyzwania i nadzieje na Nowe Millennium, Warszawa 1998, s. 29.
61 Por. RM, nr 37.
62 Tamże.
63 Por. Konst. 3
64 DM, nr 6. Por. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio (dalej: 

DE), w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., nr 1; RM, nr 36.
65 DM, nr 6; DE, nr 7.
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miejscu brak gorliwości, a zwłaszcza brak radości i nadziei u wielu głosicieli 
Ewangelii66. Jednak jedną z najważniejszych przyczyn słabego angażowania się 
większości chrześcijan w misję przekazywania wiary jest postawa obojętności 
względem tej sprawy67. Stawia to przed wiernymi zadanie bardziej wyrazistego 
świadczenia o szczególnych cechach własnej tożsamości, mimo osamotnienia 
i trudności68.

W omawianym zagadnieniu działalność ekumeniczna i misyjna łączą się 
ściśle ze sobą, dlatego należy brać pod uwagę dwa związane ze sobą czynni-
ki. Z jednej strony rozłam między chrześcijanami szkodzi głoszeniu Ewangelii 
i wielu zamyka drogę do wiary69, z drugiej zaś nie można zapomnieć, że wszel-
kie wysiłki w kierunku jedności stanowią same w sobie znak pojednania.

W takiej właśnie opcji mają się odnaleźć się redemptoryści ze swoją apo-
stolską posługą pośród ludzi cierpiących z powodu podziału Kościoła. Apo-
stolat taki, zwłaszcza pośród braci odłączonych, pełnili już pierwsi członko-
wie instytutu. 18 lipca 1758 roku ówczesna Kongregacja Rozkrzewienia Wiary 
zwróciła się do redemptorystów z prośbą o przygotowanie misjonarzy dla lud-
ności nestoriańskiej na Bliskim Wschodzie70. O. Cimino w imieniu ówczesne-
go przełożonego generalnego tak zakomunikował tę prośbę ojcom, studentom 
i nowicjuszom Zgromadzenia: 

Ojciec nasz polecił mi przekazać wam tę prośbę o  pomoc naszym młodym 
współbraciom w misjach zagranicznych, a mianowicie wśród ludów nestoriań-
skich, które pragną być pouczone o  dogmatach katolickich, gdyż zamierzają 
połączyć się z Kościołem rzymskim71. 

Wezwanie to, mimo że przyjęte z radością, nie zostało zrealizowane z po-
wodu warunków stawianych przez Kongregację. Jednym z nich było wystąpie-
nie ze Zgromadzenia72. Niemniej jednak można śmiało powiedzieć, że apo-
stolat pośród braci odłączonych był jedną z  intencji św. Alfonsa obecną już 
u początków instytutu.

66 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. O ewangelizacji w świecie współ-
czesnym, w: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II, Encykliki, dz. cyt., nr 80.

67 Por. RM, nr 36.
68 Por. NMI, nr 36.
69 Por. RM, nr 50; DM, nr 6.
70 Por. L. Vereecke, Kontynuacja czy przepowiadanie…, dz. cyt., s. 80.
71 Tamże.
72 Tamże.
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Podsumowanie

Dokonana w artykule analiza prawodawstwa Zgromadzenia Najświętsze-
go Odkupiciela w kontekście współczesnych dokumentów Kościoła wyraźnie 
pokazuje, jak ważną rolę w życiu osoby konsekrowanej, w tym redemptorysty, 
odgrywa głoszenie Dobrej Nowiny ludziom ubogim i opuszczonym. Należy 
ono do istotnych elementów misji Kościoła do tego stopnia, iż od jakości prze-
powiadania uzależnia się nawet możliwość ujawnienia się królestwa Bożego 
na ziemi. Z tego też względu apostolat taki trzeba pielęgnować i zachowywać, 
rozwijać i dostosowywać do wymagań czasów.

Kościół, będący przedłużeniem działalności Jezusa, za przykładem swe-
go Pana bierze w obronę ubogich i otacza ich szczególną troską. W licznych 
swoich wypowiedziach zachęca cały wierny lud nie tylko do dobrowolnego 
praktykowania ubóstwa, ale też do wyczulenia na ludzi potrzebujących.

Redemptoryści, idąc śladem swego założyciela św. Alfonsa Marii de Ligu-
oriego, czynią ubogich i opuszczonych głównymi adresatami swej działalności 
ewangelizacyjnej. Jego pragnienie, by żyć dla ludzi biednych i pozbawionych 
pomocy duchowej, przerodziło się w myśl założenia nowego instytutu zakon-
nego, nastawionego na pracę misyjną i  duszpasterską wśród takich właśnie 
grup i  osób. Cel  swój zrealizował, zakładając Zgromadzenie Najświętszego 
Odkupiciela, które w  sposób radykalny i  całkowity poświęca się głoszeniu 
Dobrej Nowiny wśród ludzi najbardziej opuszczonych. Apostolat ten stał się 
prawem i obowiązkiem wszystkich członków instytutu oraz racją ich istnienia 
w Kościele.
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Summary  
An option for the poor in the light of the Constitutions and Statutes  

of the Most Holy Redeemer Congregation

Congregation of the Most Holy Redeemer, taking an example of St Alfons Maria de Liguori, chooses the 
poor and abandoned man as a purpose of his evangelizing activity. The Redemptorist Congregation includes 
various groups of poor and abandoned people to whom it is sent to bring them abundant redemption. The 
addressees of the proclamation of the word of God are the poor without sufficient means to live, that is, those 
to whom the Church has not yet reached with the message of salvation, whether due to the lack of priests or 
due to the special conditions of social life. The next group are the poor who have not yet heard the Gospel, to 
which the Church has not arrived with the Good News. The most abandoned group are those who do not accept 
or reject the proclamation of the Gospel in the Church. These are people or groups of people, among whom the 
Church has already developed his activities, but who disregard Christ or have departed from the Church. The 
last of these groups of their apostolate are those who suffer damage as a result of the division of the Church. 
By proclamation of the word and their presence, the members of this institute want to be the bearers of unity 
and peace in the wounded world.
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Studia Redemptorystowskie

Historia





Maciej Sadowski CSsR
ORCID: 0000-0003-2124-0751 
UPJPII – Kraków

Redemptoryści na drogach polskiej niepodległości

Słowa kluczowe: redemptoryści, I wojna światowa, niepodległość Polski 
Keywords: Redemptorists, First World War, the Polish independence

Zawsze, ilekroć niepodległość Polski była zagrożona, Kościół stawał w jej 
obronie. Czas prześladowań i zagrożenia narodowego bytu nigdy jednak nie 
był większy niż wtedy, gdy Ojczyzna na 123 lata zniknęła z map Europy, a na-
stępnie musiała zmierzyć się ze złowrogą nawałnicą niemieckiego i  sowiec-
kiego totalitaryzmu. A jednak, „jeszcze Polska nie zginęła…”! Ocalenie naro-
dowej tożsamości i własnej państwowości zawdzięczamy roztropnym mężom 
stanu, wybitnym artystom, patriotycznym działaczom oraz wielu sławnym, ale 
też anonimowym Polakom, którzy z orężem w ręku bronili swej niepodległo-
ści. Wielki dług wdzięczności naród polski zaciągnął także u ludzi Kościoła, 
którym brzmiały w uszach i sercach najdroższe słowa: Bóg, honor, Ojczyzna. 
Celem niniejszego opracowania jest zarysowanie wkładu polskich redempto-
rystów w utrwalanie i propagowanie idei niepodległości Ojczyzny na różnych 
polach ich działalności pastoralnej i społecznej. Inspiracją zaś do jego powsta-
nia jest jubileusz stulecia odrodzenia suwerennej Rzeczpospolitej w pamięt-
nym 1918 roku. Bazę źródłową dla tego artykułu stanowić będą zachowane 
kroniki i dokumenty przechowywane w archiwach Zgromadzenia Najświęt-
szego Odkupiciela w Polsce i Rzymie oraz ważniejsze opracowania podejmu-
jące tę problematykę. 
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1. Rola Kościoła rzymskokatolickiego w zachowaniu  

polskiej tożsamości narodowej w dobie zaborów

U schyłku upadającej I Rzeczypospolitej, w obliczu nieudanych prób za-
chowania, a  następnie odzyskania samodzielnego państwa, zawiązała się 
szczególna więź Kościoła i narodu polskiego. Do rangi symbolu urosło rozpo-
wszechniane wtedy przez epigonów oświecenia pojęcie „Polak-katolik”, które-
go jednym z większych propagatorów był Julian Ursyn Niemcewicz. Był to też 
jeden z czynników skupiających społeczeństwo wokół Kościoła. Z późniejszej 
korespondencji cara Mikołaja I z namiestnikiem Iwanem Paskiewiczem wyni-
ka jednoznacznie, iż zamierzał on dokonać likwidacji metropolii warszawskiej 
i przeniesienia jej do Wilna, po to by odebrać „im [Polakom] to, co ich łączy 
i wyróżnia od Rosjan”1.

Dowodem patriotyzmu księży diecezjalnych i  zakonnych w dobie zabo-
rów była ich aktywna służba w  oddziałach kolejnych powstań narodowo-
wyzwoleńczych. Zgłaszali się do nich ochotniczo, nawet wbrew przepisom 
prawa kanonicznego i niejednokrotnie pomimo zakazów swych przełożonych, 
tak jak w  czasie powstania listopadowego kapucyni krakowscy czy pijarzy 
z kolegiów w Łowiczu i Łukowie. Niektórzy z nich dosłużyli się stopni oficer-
skich i orderów Virtuti Militari2.

Oprócz kultywowania polskiej tradycji i historii duchowi przewodnicy na-
rodu bardzo mocno stawiali na jego odnowę moralną. Zdawali sobie bowiem 
sprawę, że wolność będą mogli wywalczyć jedynie ludzie prawego sumienia. 
Duszpasterze wiedzieli, że zaborcy nie zrezygnują z planowej i systematycznej 
demoralizacji Polaków: propagowania alkoholizmu, relatywizacji zasad życia 
społecznego, a także przekupywania urzędami, tytułami i odznaczeniami. Ta-
kim pokusom mogły się oprzeć tylko osoby o wysokich walorach moralnych. 
Przy różnych okazjach, np. podczas prowadzonych ofiarnie misji czy rekolek-
cji parafialnych, pasterze Kościoła konsekwentnie przekonywali, że Polacy nie 
mogą godzić się na jawną bądź ukrytą kolaborację z wrogiem. W konsekwencji 
wielu kapłanów i zakonników przypłaciło to zsyłką na Sybir lub innymi prze-
śladowaniami. Należy podkreślić, że Kościół w tych trudnych latach niewoli 
zawsze solidaryzował się z narodem, a nawet częściowo zastępował państwo 
wymazane przez zaborców z mapy Europy. To w świątyniach Polacy dowia-

1 J. Ziółek, Jedność Kościoła i narodu w dążeniu do niepodległości, „Studia Płockie” 13 (1985), 
s. 64; por. M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, t. I, Poznań 1883, 
s. 285; E. Jabłońska-Deptuła, Z  problematyki ideologii religijnej i  życia religijnego okresu 
powstania listopadowego, „Roczniki Humanistyczne” 28 (1980), z. 2, s. 37–38.

2 Por. J. Ziółek, Jedność Kościoła…, dz. cyt., s. 66.
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dywali się o kolejnych powstaniach i brankach do zaborczych wojsk. Plebanie 
stawały się naturalnym miejscem wymiany informacji, tajnej poczty i działal-
ności konspiracyjnej. W czasie walki zbrojnej Kościół organizował duchową, 
materialną i medyczną pomoc dla walczących oraz ich rodzin3.

Ks. Daniel Olszewski wykazywał dobitnie, iż nad Wisłą 

mamy do czynienia z nieznanym w krajach zachodnich sprzężeniem religii ze 
sprawą narodową. Ta polska swoistość tradycji historycznych zadecydowała 
o trwałości na ziemiach polskich trydenckich struktur kościelnych i ram dusz-
pasterskiego oddziaływania, które określały charakter konformizmu religijnego 
ogółu polskiego społeczeństwa aż po wiek XX. Te ogólnokościelne i barokowe 
tradycje religijne zespoliły się na ziemiach polskich ze społecznymi struktura-
mi kultury ludowej, wiejskiej, stały się niewątpliwą siłą i szansą Kościoła w Pol-
sce. Ten właśnie swoisty chrystianizm ludowy, zakorzeniony głęboko w  ma-
sach, uchronił u schyłku XIX w. polską religijność przed ogólnoeuropejskim 
procesem dechrystianizacji, która nie wystąpiła w Polsce w skali masowej4.

Można śmiało zaryzykować tezę, że dzięki temu Polacy nigdy nie utra-
cili nadziei na odzyskanie wolności kraju, zaś o żywotności tego przekonania 
świadczą nie tylko ofiary poniesione na polu walki, lecz także wysiłki zmierza-
jące do utrzymania tożsamości narodowej, podejmowane na polu kultury i na-
uki. Wymownym wkładem dziewiętnastowiecznego polskiego duchowieństwa 
w to dziedzictwo jest indeks 596 autorów, którzy pozostawili po sobie dorobek 
naukowy5.

2. Redemptoryści na ziemiach polskich w XIX wieku

Początki obecności redemptorystów na ziemiach polskich sięgają 1787 
roku, kiedy to przy kościele św. Benona w Warszawie św. Klemens Hof auer 
i o. Tadeusz Hübl założyli pierwszy klasztor Zgromadzenia poza Alpami6. Re-
3 Por. M. Deszczyńska, Naród bez państwa, w: Kościół na straży polskiej niepodległości, red. 

M. Deszczyńska, A. Nowak, Kraków 2018, s. 66–72.
4 D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1982, s. 212–213.
5 Por. F. Stopniak, Kościół na ziemiach polskich w latach 1848–1978, w: Historia Kościoła, red. 

R. Aubert i in., t. V, Warszawa 1985, s. 575.
6 Por. J. Wojnowski, Ciernista droga kapłaństwa św. Klemensa Dworzaka. Na 150-lecie zgo-

nu 15 III 1820–1950, „Homo Dei” 39 (1970), s. 210–211, 300–303; por. A. Owczarski, Le 
relazioni tra il vicariato transalpino (di Varsavia) e il governo generale dei Redentoristi du-
rante il soggiorno di S. Clemente M. Hofbauer a Varsavia (1778–1808), „Spicilegium Hi-
storicum Congregationis Ssmi Redemptoris” (dalej: SHCSR) 46 (1998), s. 311–323; tenże, 
Redem ptoryści Benonici w Warszawie 1787–1808, Kraków 2000, s. 9 passim; W. Szołdrski, 
Redemptoryści w Polsce, t. III [Wrocław 1953], s. 4–6 (mps w bibliotece nowicjatu Warszaw-
skiej Prowincji Redemptorystów w Lubaszowej).
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demptoryści, wtedy nazywani benonitami, przez 20 lat prowadzili tam inten-
sywną działalność apostolską, a  ich specyficzny i nowatorski model duszpa-
sterski nazwano „misją nieustanną”7. Po dwóch dekadach owocnej pracy na 
polu społeczno-religijnym w czerwcu 1808 roku, z rozkazu Napoleona, 28 war-
szawskich benonitów zostało eksmitowanych ze swego klasztoru i przewiezio-
nych do twierdzy w Kostrzynie nad Odrą. Podczas śledztwa władze francuskie 
nie potwierdziły stawianych wspólnocie św. Benona zarzutów zdrady i podbu-
rzania nastrojów społeczeństwa stolicy. 17 lipca aresztowani zakonnicy zostali 
zwolnieni, jednak bez prawa powrotu do Warszawy, lecz z nakazem udania się 
w „rodzinne strony”8. Wypędzenie redemptorystów ze stolicy nie zakończyło 
jednak ostatecznie ich działalności na ziemiach polskich. Niektórzy polscy wy-
chowankowie św. Klemensa powrócili w granice zaboru rosyjskiego i z czasem 
rozpoczęli pracę jako księża diecezjalni, m.in. w Pruszynie na Podlasiu. Nie 
powiódł się plan założenia redemptorystowskiej wspólnoty w Janowie Podol-
skim, jednak w latach 1824–1834 o. Jan Podgórski wraz z pięcioma współbrać-
mi podjął kolejną próbę życia według wskazań św. Alfonsa w tajnym klasztorze 
w Piotrkowicach koło Kielc9.

Ojcowie przyjęli propozycję osiedlenia się w  Piotrkowicach, ponieważ 
tamtejsze sanktuarium maryjne i istniejąca przy nim szkoła wymagały więk-
szej liczby duchownych i  nauczycieli, co stanowiło uzasadnienie dla władz 
państwowych. W 1824 roku zapoczątkowano działalność potajemnej wspól-
noty, która została zorganizowana przez Podgórskiego na wzór wspólnoty św. 
Benona. Prowadzono przy niej seminarium duchowne oraz szkołę parafialną. 
Nowa wspólnota miała zgodę władz kościelnych, jednak wobec prawa pań-
stwowego formalnie nie istniała. Mimo podejmowanych prób władze carskie 
odrzucały prośby o  zatwierdzenie klasztoru. Wspólnota pozostawała więc 
„tajnym klasztorem”, w którym pod przykryciem pracy duszpasterskiej i szkol-
nej prowadzono życie zakonne. W 1829 roku liczyła sześciu kapłanów, dwóch 
braci zakonnych oraz dziesięciu kleryków10. Władze carskie w 1830 roku zli-

7 Por. J. Heinzmann, Der ,,Homo apostolicus” Klemens Maria Hofbauer, SHCSR 34 (1986), 
s. 357–378; A. Owczarski, Redemptoryści Benonici…, dz. cyt., s. 157–183.

8 Por. M. Brudzisz, W diasporze i w tajnym klasztorze w Piotrkowicach 1808–1834 (1841). 
Karta z dziejów redemptorystów-benonitów w Polsce, Kraków 1994, s. 136.

9 Por. B. Łubieński, O. Jan Podgórski, redemptorysta, towarzysz św. Klemensa, Kraków 
1913, s. 93–97; K. Szrant, Redemptoristi in Polonia dispersi post suppressionem conventus 
S. Bennonis an. 1808, SHCSR 7 (1959), s. 134–144; M. Brudzisz, W diasporze i w tajnym 
klasztorze…, dz. cyt., s. 21–25, 45–47.

10 Por. M. Brudzisz, W diasporze i w tajnym klasztorze w Piotrkowicach koło Chmielnika 1808–
1834/1841, w: Redemptoryści w Tuchowie 1893–1993, red S. Bafia, J. Chaim, S. Stańczyk, t. I, 
Kraków 1993, s. 163.
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kwidowały seminarium i szkołę, a cztery lata później dokonały ostatecznej ka-
sacji wspólnoty.

Likwidacja klasztoru w Piotrkowicach zahamowała na ponad pół wieku 
duszpasterskie zaangażowanie synów św. Alfonsa na ziemiach polskich. Do 
ponownego przybycia redemptorystów nad Wisłę przyczynił się sługa Boży 
o. Bernard Łubieński, którego pradziadek Feliks w czasach Księstwa Warszaw-
skiego jako minister sprawiedliwości podpisał dekret o wygnaniu benonitów 
z  Warszawy11. Wzorem wielu rodzin arystokratycznych Bernard Łubieński 
rozpoczął w  1858 roku naukę w  katolickim kolegium w  angielskim Ushaw. 
Po zakończeniu edukacji wstąpił do redemptorystów prowincji londyńskiej. 
Następnie przez prawie dekadę pełnił obowiązki sekretarza prowincjała an-
gielskich redemptorystów o. Roberta Coffina12. Łubieński, pracując w Anglii, 
odczuwał wciąż pragnienie, by jego ukochane Zgromadzenie powróciło na 
ziemie polskie. Za zgodą prowincjała i z pomocą swojego brata Rogera roz-
począł więc realizację planu powrotu redemptorystów do Polski. Ważnym wy-
darzeniem w tym kontekście był wyjazd Łubieńskiego do Babicy k. Rzeszowa 
na zjazd rodzinny. Przy tej okazji prowadził on rozmowy o założeniu klasz-
toru redemptorystów m.in. z  bpem Albinem Dunajewskim, ordynariuszem 
krakowskim, ks. Ignacym Łobosem, wikariuszem generalnym diecezji prze-
myskiej, oraz Alfredem Potockim, namiestnikiem Galicji. Tylko tu bowiem 
istniała realna możliwość założenia nowej polskiej fundacji.

Do planów o. Łubieńskiego przychylnie odniósł się generał redemptory-
stów o. Nicolas Mauron. Polecił on prowincjałowi wiedeńskiemu o. Andrea-
sowi Hamerlemu, aby pomógł w założeniu nowej placówki. Wśród rozważa-
nych lokalizacji klasztoru brano pod uwagę Żywiec, Jarosław, Mużyłowice, 
Oświęcim i  Sambor13. Ostatecznie wybrano Mościska nieopodal Przemyśla, 
gdzie na wiosnę 1883 roku ponownie zainaugurowała swą działalność wspól-
nota redemptorystów14. Ich aktywność duszpastersko-misyjna na tych tere-
nach zapoczątkowała dynamiczny rozwój Zgromadzenia na ziemiach polskich. 
W 1893 roku redemptoryści objęli sanktuarium maryjne oraz pobenedyktyń-
ski klasztor w Tuchowie. Na zaproszenie kard. Jana Puzyny w 1903 roku zało-
żyli też klasztor w podkrakowskim wówczas Podgórzu. Udało się im również 

11 Por. B. Łubieński, Wspomnienia, oprac. S. Pawłowicz, Kraków 2009, s. 18.
12 Por. S. Stańczyk, Ojciec Bernard Łubieński drugi fundator zgromadzenia redemptorystów na 

ziemi polskiej, „Homo Dei” 3 (1983), s. 188.
13 Por. M. Sadowski, Geneza i początki Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, „Homo Dei” 

3 (2009), s. 33.
14 Por. A. Bazielich, Udział o. Bernarda Łubieńskiego w ponownym przybyciu redemptorystów 

do Polski w 1883 r., Tuchów 1995, s. 35.
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powrócić do Warszawy, gdzie w latach 1906–1909 przy kościele Najświętszego 
Zbawiciela utworzyli tymczasową wspólnotę zakonną.

8 grudnia 1909 roku o. generał Patrick Murray utworzył Polską Prowincję 
Redemptorystów. Jej pierwszym przełożonym został o. Teofil Pasur. W chwili 
powstania składała się z pięciu klasztorów: w Mościskach, Tuchowie, Krako-
wie, Maksymówce oraz Warszawie. Liczyła 77 członków (27 ojców, 30 braci 
zakonnych, 10 kleryków)15. Posiadała własny nowicjat, założony w 1896 roku, 
oraz seminarium duchowne, powstałe w 1903 roku.

3. O. Bernard Łubieński – sługa obfitego Odkupienia  

i polskiej niepodległości 

Nestorem redemptorystowskiej wspólnoty pozostawał niezmiennie przez 
ponad pół wieku o. Bernard Łubieński, cieszący się niekłamanym autorytetem 
wśród polskich elit duchowych, intelektualnych i społecznych przełomu XIX 
i XX wieku. Widział on ocalenie Ojczyzny przede wszystkim w przestrzega-
niu Bożych przykazań i prawa naturalnego, zwłaszcza w poszanowaniu życia 
i  godności ludzkiej. Jako wzięty misjonarz i  rekolekcjonista rozwijał wraż-
liwość swych słuchaczy i penitentów na te niezbywalne wartości oraz starał 
się o właściwe wychowanie młodego pokolenia i odnowę duchową narodu16. 
Równolegle zabiegał o dźwignięcie sił i zasobów narodowych, nie tylko mate-
rialnych, lecz przede wszystkim tych, które – jak dobitnie określił to św. Zyg-
munt Szczęsny Feliński – „odrębny charakter narodu stanowią i tym samym 
zlać się z sąsiadami nie pozwalają”17.

Gorliwość apostolska w służbie obfitego Odkupienia jest jednym z najważ-
niejszych rysów świętości o. Bernarda Łubieńskiego, który w polskiej histo-
riografii jest jednogłośnie zaliczany do najbardziej zasłużonych pracowników 
na niwie kościelnej czasu przełomu polskiej niewoli i odzyskanej niepodległo-

15 Por. Zakon OO. Redemptorystów w Polsce, „Chorągiew Maryi” 11 (1932), s. 353. 
16 Por. M. Sadowski, O. Bernard Łubieński na ścieżkach polskiej niepodległości w służbie Ob-

fitego Odkupienia, w: Polonia sacra. Ze skarbca Archidiecezji Krakowskiej, red. J. Skrabski, 
A. Witko, Kraków 2018, s. 325–326

17 Św. Zygmunt Szczęsny Feliński pisał w  1862 roku: „Polakiem jestem i  Polakiem pragnę 
umrzeć, ponieważ to mi nakazują prawa boskie i ludzkie. Uważam nasz język, nasze oby-
czaje narodowe, naszą historię z drogocenną spuścizną naszych przodków, którą z nabożeń-
stwem powinniśmy przechować dla potomności, wzbogaciwszy majątek narodowy naszą 
własną pracą. Razem z wami szczycę się naszymi starymi polskimi cnotami, szlachetnością 
synów Polski, ich poświęceniem, odwagą i  miłością Ojczyzny”; Wyjątki z  pism Świętego 
abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/abp_felinski/
pisma.htm (dostęp: 14 listopada 2018).
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ści18. Sam twierdził dobitnie: „Jeśli będę szukał krzyża i rzucę się w jego ramio-
na, On będzie czynił cuda, ale nie bez mojej aktywności. Bóg złączył zbawienie 
dusz z moją pracą. Jeśli nie będę tego czynił, one będą potępione”19. W prze-
powiadaniu misyjnym i rekolekcyjnym stawiał wysokie wymagania zarówno 
sobie (pomimo długoletniego kalectwa), jak i  swym słuchaczom, wskazując 
zarazem sposoby i środki pomocne w sprostaniu im. Skalę jego zaangażowania 
określają także liczby. Swą pracę misyjno-rekolekcyjną rozpoczął sługa Boży 
jeszcze w Anglii, gdzie przez 12 lat uczestniczył w ponad 30 pracach apostol-
skich. Na ziemiach polskich brał udział w 244 misjach i 58 renowacjach oraz 
przeprowadził w sumie 508 serii rekolekcji. Po śmierci o. Łubieńskiego w 1933 
roku wiele ważnych osobistości życia kościelnego oraz zwykłych wiernych 
przesłało wspomnienia o nim, z których jasno wynikało, że zmarły misjonarz 
cieszył się opinią świętości. Wszystkie te wypowiedzi zostały podsumowane 
w  świadectwie metropolity warszawskiego kard. Aleksandra Kakowskiego, 
który w imieniu Episkopatu Polski napisał: 

Umarł bowiem wielkich i nieocenionych zasług zakonnik w powszechnym po-
jęciu święty: in odore sanctitatis; umarł kapłan wierny, który według serca Boże-
go i według duszy Bożej czynił; umarł misjonarz, apostoł Polski, po wszystkich 
bowiem dzielnicach naszego kraju rozlegał się głos jego natchniony przez lat 
kilkadziesiąt, wszystkie warstwy społeczeństwa naszego korzystały z jego żarli-
wej pracy w konfesjonale i na ambonie. (…) Na ambonie w kazaniach swoich 
występował z całą powagą i majestatem prawdy Chrystusowej (…). Miał trzy 
miłości – a tymi był Bóg, Matka Najświętsza i Polska nasza20.

4. Redemptoryści wobec rodzącej się polskiej niepodległości

Wybuch I wojny światowej spowodował ostateczne zerwanie sojuszu trzech 
cesarzy. Dotychczasowi sojusznicy i zaborcy Rzeczypospolitej stanęli teraz na-
przeciw siebie we wrogich obozach. Przed Polakami pojawiła się pierwsza od 
100 lat geopolityczna szansa na odzyskanie własnej suwerennej państwowo-
ści. Przyszło ją jednak okupić kolejną daniną krwi i wielkimi stratami mate-
rialnymi.

W okresie wielkiej wojny uległy w dużej mierze rozproszeniu redempto-
rystowskie wspólnoty w Mościskach, Maksymówce, Tuchowie i Krakowie. Do 
wojska powołano kilku braci zakonnych, kleryków i ojców. Juwenistów ode-

18 Por. A. Sapieha, [Przedmowa], w: M. Pirożyński, O. Bernard Łubieński, Wrocław 1946, s. 5.
19 AWPR, sygn. BŁ, C 35, s. 4.
20 A. Bazielich, O. Bernard Lubieński apostoł Chrystusowego odkupienia, Tuchów 1991, s. 88–89.
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słano do domów, pozostali tylko nieliczni21. Prowincjał przewiózł do Wied-
nia wszystkie oszczędności prowincji polskiej. We wrześniu 1914 roku ewa-
kuowano seminarium z  Maksymówki do austriackiego Mautern, podobnie 
nowicjat przeniesiono z  Mościsk do Eggenburga. Pod koniec grudnia tego 
roku zdecydowano też o ucieczce z Tuchowa części wspólnoty i przewiezieniu 
cudownego obrazu Matki Bożej do Wiednia. Niektórzy współbracia udali się 
do zaprzyjaźnionych biskupów i kapłanów, np. kilku zakonników z Mościsk 
znalazło schronienie u metropolity lwowskiego św. abpa Józefa Bilczewskiego, 
który żywo interesował się losem wspólnoty mościskiej, interweniując kilka-
krotnie u władz wojskowych w jej sprawie. W lutym 1915 roku udzielił azy-
lu w seminarium duchownym we Lwowie pięciu redemptorystom z Mościsk, 
usuniętym stamtąd przez Rosjan po denuncjacji za rzekome rozpolitykowanie 
na ambonie22.

W Krakowie o. prowincjał Pasur zarządził, że „wszystkim zostawia się wol-
ność wyjechania z  Podgórza, dla chorych i  nerwowych jest to nawet wska-
zane”23. W klasztorze pozostał on sam oraz ojcowie Władysław Bohosiewicz 
i Józef Palewski, którzy z nakazu władz wojskowych pełnili posługę kapelanów 
w krakowskich szpitalach wojskowych24. Jeśli sytuacja na to pozwalała, pro-
wincjał odwiedzał wszystkie wspólnoty i rozproszonych współbraci. W 1915 
roku wizytował redemptorystów „uchodźców” w prowincji praskiej i wiedeń-
skiej. W Wiedniu spotkał się odpowiedzialnymi za formację ojcami Adolfem 
Żółtowskim i  Emanuelem Trzemeskim. Po ustabilizowaniu się sytuacji na 
frontach przyszły pierwsze listy od współbraci z wojska, a większość ewaku-
owanych w 1915 roku wróciła do swoich klasztorów25.

21 Por. Archiwum Generalne Redemptorystów w Rzymie (dalej: AGHR), sygn. 30170009.0047, 
O. L. Golnik do o. P. Murraya, 11 marca 1915 r., s. 1–3; AWPR, Kronika Prowincji Polskiej, 
t. I, s. 81.

22 Por. J. Wołczański, Redemptoryści polscy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej do 
I połowy XX w., w: Wierni tradycji – otwarci na znaki czasu. Materiały Sympozjum na Stulecie 
Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i  kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera, 
Tuchów, 9–10 października 2009 (Studia do dziejów redemptorystów polskich  1), red. 
M. Sadowski, Kraków 2009, s. 115.

23 Archiwum Klasztoru Redemptorystów w Krakowie-Podgórzu (dalej: AKRK), Kronika 
klasztoru w Krakowie, t. II, s. 20. 

24 Por. AWPR, sygn. BŁ, E 104, O. B. Łubieński do s. M. Weroniki od Przenajświętszego 
Oblicza, Mościska, 4 sierpnia 1914 r., s. 57; AKRK, Protocolon gestionis Podgórsensis 
archivi 1909–1953, s. 12–18. 

25 Por. AGHR, sygn. 30170009.0124, O. Maksymilian Napiątek do o. Patryka Murray, 14 mar-
ca 1915 r., s. 1–4; AWPR, sygn. BŁ, E 97, O. Bernard Łubieński do abp. Józefa Bilczewskie-
go, Mościska, 8 sierpnia 1915 r., s. 5; por. „Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae 
Pragensis Congregationis Ss. Redemptoris” 1915, s. 6–9, 30–32. 
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4.1. Patriotyczne postawy zakonnej młodzieży

Ważny moment patriotycznej refleksji redemptorystowskich kleryków 
w czasie wielkiej wojny nastąpił w trakcie ich pobytu w studentacie austriac-
kich współbraci w  Mautern. Polscy alumni ewakuowali się tam z  Mościsk 
jesienią 1914 roku z  powodu ofensywy rosyjskiej. Gdy po kilku tygodniach 
odwiedził ich rektor klasztoru tuchowskiego o. Emanuel Trzemeski, studen-
ci spędzili z  nim całe popołudnie na rozmowach o  rozwijającej się sytuacji 
na froncie i o możliwości powrotu w rodzinne strony. Na kanwie inwokacji 
z Pana Tadeusza seminaryjny kronikarz zanotował znamienne słowa: 

Trzeba było tylko nieraz podsłuchać nasze rozmowy o polskim języku, polskiej 
literaturze, polskich obyczajach, polskim usposobieniu, śpiewach, sztuce, ka-
znodziejstwie itd., a łatwo było można poznać, że aż nadto stwierdzamy prawdę 
słów poety [„Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, / Kto cię stracił]. Wiele 
mamy powodów do tęsknoty za swojskim otoczeniem26.

Młodzi redemptoryści byli uwrażliwieni na wszystko, co wiązało się z wy-
marzoną niepodległością zniewolonej Ojczyzny. Świadczy o tym dobitnie ich 
reakcja na list kard. Desiré Feliciena Merciera do Belgów, doświadczonych 
okupacją niemiecką. Seminaryjny kronikarz z nadzieją zapisał słowa hierar-
chy: „Kraj podbity czy najechany, nie jest poddany, a tym samym mieszkańcy 
nie są zobowiązani do posłuszeństwa względem najeźdźcy”27. Podczas tego 
kilkumiesięcznego pobytu w Austrii klerycy dowiedzieli się z miejscowych ga-
zet o istnieniu legionów polskich także w służbie rosyjskiej, co skomentowali 
w słowach: „Oprócz galicyjskich legionów są także te z Królestwa; stoją więc 
we dwóch wrogich nawzajem usposobionych obozach. Jakie też bywa spotka-
nie obu rodzajów tych legionistów?”28.

Klerycy redemptoryści sprawę niepodległości Polski podkreślali poprzez 
szczególnie uroczyste obchody rocznic narodowych, np. w  stulecie śmierci 
Tadeusza Kościuszki oprócz okolicznościowej akademii odprawiona została 
śpiewana Msza św. ze specjalnym kazaniem, które wygłosił o. Adolf Żółtow-
ski29. Szczególne nadzieje na odzyskanie niepodległości wzbudził ostatni rok 
wojny. 1 stycznia 1918 roku kronikarz seminaryjny pytał retorycznie: „Co bę-
dzie z naszą Polską? Od grudnia [1917] trwa zawieszenie broni między Niem-
cami i Rosją, a z układów nie wynika Polska niepodzielona. Może ograniczy 
się ona tylko do Królestwa…? Wola Boża! Będziemy czekać dalszych wnio-
26 AWPR, Kronika Studentatu, t. III (1911–1924), k. 59.
27 Tamże.
28 Tamże, k. 60.
29 Por. tamże.
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sków”30. W lutym tego samego roku z gazet dowiedzieli się oni o planie poko-
jowym prezydenta Woodrowa Wilsona, który w słynnym punkcie 13 odnosił 
się do odbudowy suwerennej Polski, z dostępem do morza, jednak w grani-
cach etnicznie polskich. Studenci nie wiedzieli wtedy jeszcze, co sądzić o tych 
propozycjach31.

Odzyskanie wolności łączyło się z problemem ustalenia nowych granic od-
rodzonego państwa polskiego. Wzburzenie w studentacie spowodowała wia-
domość o pokoju brzeskim pomiędzy bolszewikami i Niemcami: „jak widać, 
Niemcy zwyciężają – dyktują bowiem pokój, a państwa zachodnie stoją zupeł-
nie bezradne, nie wiedząc, co począć. (…) Upadek Rosji pokazuje jedno, że 
rządy socjalistyczne i komunistyczne są tylko ruiną państw i narodowości”32. 
Kiedy w czerwcu 1918 roku w prasie głośno było o planach oderwania przez 
Rzeszę Wielkopolski od przyszłej Rzeczpospolitej, kronikarz studentatu okre-
ślił Niemców jednym słowem: „gałgany”33. Z radością zaś przyjęto wiadomość, 
że Polska będzie miała dostęp do Bałtyku34. O wydarzeniach związanych z po-
wrotem do Warszawy Józefa Piłsudskiego i przekazaniu mu władzy przez Radę 
Regencyjną 11 listopada 1918 roku bracia klerycy dowiedzieli się dopiero dwa 
tygodnie później, i to z ukraińskiej gazety „Nowa Żitja”35. Studentat przebywał 
wówczas w Maksymówce k. Wełdzirza, która po wybuchu wojny z Ukraińcami 
znalazła się po stronie ukraińskiej.

Konflikt polsko-ukraiński był wówczas w centrum zainteresowania36. Na 
początku listopada 1918 roku z zaniepokojeniem przyjęto wiadomość o mo-
bilizacji wśród Ukraińców oraz informacje o tym, iż „podobno we Lwowie ma 
leżeć pełno trupów z powodu bójek z Rusinami, a w Przemyślu wysadzono 

30 O preliminariach pokojowych pomiędzy państwami centralnymi i Rosją sowiecką klerycy 
dowiedzieli się z gazety „Głos Narodu”; tamże, k. 88.

31 Por. tamże, k. 92.
32 Znamienna była też reakcja na rewolucje bolszewicką: „W Rosji nowa rewolucja skrajniejsza 

obala dawną, umiarkowańszą; Kiereński uwięziony – Lenin (zruszczały żyd-bolszewik) sta-
nął na czele nowej republiki i ogłasza podobno podział gruntów między chłopów i natych-
miastowy pokój z Austrią i Niemcami. Obawa, wskutek tego żeby i u nas z tej przyjaźni nie 
wybuchnęły podobne stosunki jak w Rosji, do czego prą socjaliści. Obawa również o prze-
śladowania Kościoła; gdyby się rozszalała rewolucja w Europie”; tamże, k. 84.

33 AWPR, Kronika Studentatu, t. III, k. 108.
34 Por. tamże, k. 121.
35 „Niemcy zawarły pokój [sic! – właściwie rozejm] z Francją, wydając im wielką ilość broni, 

okrętów i rezygnując z ziem aż po Ren”; tamże, k. 124.
36 Już na początku marca 1918 r. kronikarz zanotował: „Rusini obchodzili 3 marca święto 

powstania państwa ukraińskiego [w dniu podpisania pokoju brzeskiego – M.S.], z którego 
podobno są bardzo dumni. Gdy im to ich duchowni ogłosili w cerkwiach, jakoś z ukosa już 
spoglądają na Polaków”; tamże, k. 96.



253Maciej Sadowski CSsR

most na Sanie”37. Od początku nowego roku o wydarzeniach na froncie do-
wiadywali się z  wydawanego w  Stanisławowie polskiego periodyku „Znicz”. 
Stamtąd też pochodziły radosne wieści o przybyciu Ignacego Paderewskiego 
i wybuchu powstania wielkopolskiego oraz zaślubinach z morzem gen. Józefa 
Hallera38. Wreszcie z końcem listopada 1918 roku pojawiły się lapidarne zapi-
sy: „Polacy zajęli podobno Lwów, cesarz Wilhelm internowany, wszyscy królo-
wie i książęta w Niemczech abdykowali, legiony polskie idą na Poznań, wojna 
na frontach już ustała, wszędzie górę biorą socjaliści…”39.

Szczególnie mocno wpisała się w klerycką codzienność ofensywa bolsze-
wicka w lipcu i sierpniu 1920 roku. Młodzi redemptoryści solidaryzowali się 
z zagrożoną Ojczyzną, czego wyrazem są znamienne słowa kronikarza semi-
naryjnego: 

W sercu naszym także zadrgała i wzburzyła się krew, boć przecież każdy ko-
chał tę, dawno uciśnioną, a przed chwilą z kajdan uwolnioną Ojczyznę. Jakże 
jej przyjść z pomocą? Karabinu chwycić nie można, bo najpierw musielibyśmy 
wystąpić z drogiego nam Zgromadzenia. Wszyscy modlitwami i wzdychaniem 
korzyliśmy się przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i przed Jego 
Matką, aby przyszli wojsku naszemu z pomocą, aby mu dali mądrych wodzów, 
odwagę i powodzenie40.

Wreszcie 9 sierpnia 1920 roku sam prowincjał Emanuel Trzemeski wraz ze 
swą radą podjął decyzję o umożliwieniu klerykom wzięcia udziału w mobili-
zacji. Do ochotniczej armii poszli wszyscy alumni, otrzymali kategorię C2, co 
oznaczało: „zdolny do służby bez broni”41. Tuż po decydującej polskiej kontro-
fensywie 17 sierpnia studenci otrzymali mundury i zostali przeszkoleni na sa-
nitariuszy42. Przyjęli te wydarzenia i decyzje z przejęciem: „Co wpłynęło na to, 
że opuszczamy te ukochane mury. Dawno już tliło w sercu naszym pragnienie, 
aby w jakiś sposób okazać, że nie jesteśmy wyrodnymi synami Ojczyzny”43.
37 Tamże, k. 123.
38 Por. tamże, k. 127.
39 Tamże, k. 123 n.
40 Tamże, k. 160 n.
41 Przepustka i zaświadczenie wystawione przez komendę miejską żandarmerii w Tuchowie 

dla kl. Józefa Sochackiego, który jako „teolog ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów, ur. 
w Kresowicach 16.03.1900, jedzie do Krakowa, by jako ochotnik stawić się tamże przed 
komisją poborową”; tamże, k. 101, załącznik.

42 „Zaczynamy nasz kurs sanitarny: 5 godzin dziennie. Pierwsza godzina: bandażowanie. Jest 
to nauka bardzo praktyczna. Prawie każdy musi pokazać, jak się zakłada bandaż na czole, 
oku, nosie, szczęce, szyi, ramieniu, piersi itd. Co się robi po złamaniu kości, jak się zakłada 
szyny”. Pozostałe tematy szkolenia obejmowały podstawy anatomii, higieny i  podziału 
służby sanitarnej; tamże, k. 165.

43 Tamże.
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Klerycy w mundurach nie zostali jednak wysłani na front, lecz przydzielo-
no ich jako sanitariuszy do załogi wojskowego szpitala nr 3 w Krakowie. Swój 
pobyt tam opisał barwnie kronikarz: 

Komendantem naszego bastionu jest lekarz kpt Labuda. Jest to stary kawaler, 
człowiek spokojny, nam życzliwy, chwali nas, gdzie tylko może i za wzór innym 
stawia. Najwięcej jednak mamy styczności z jego pomocnikiem por. Marzyń-
skim. Cichutki i słodki jak cukierek, pokochał nas prawdziwie. Ćwiczy nas plut. 
Marczewski. Ten rubacha stary krzyczy i śmieje się na cały bastion, a ulubio-
nym jego okrzykiem jest: „prawda” i  „klawo”. Pali papierosów bardzo wiele, 
których mu klerycy pod dostatkiem dostarczają, mając w tym własny interes, 
aby nas zbyt bardzo nie męczył. (…) Poprosiliśmy naszego plutonowego, aby 
nam nie intonował nigdy wśród marszu zbyt głupich piosenek, zwłaszcza Mia-
ła baba koguta…44.

Sami zaś chętnie śpiewali Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani45. 
W tym czasie klerycy nie zostali pozbawieni stałej opieki duchowej. Z koń-

cem sierpnia 1920 roku dzień skupienia przeprowadził dla nich sam o. Ber-
nard Łubieński, który podjął temat zawierzenia Bożej Opatrzności. 

Przyjdzie bieda, trzeba wierzyć, że Pan Bóg to w dobro obróci. Powołał nas do 
wojska, po ludzku mówiąc, jest to dla nas nieszczęście, ale i z tego skorzystać 
możecie i in bonum zmienić. (…) Pana Boga kochać musimy, bo [On] sam nas 
ukochał, stworzył, odkupił, powołał do Zgromadzenia, dał nam papu, zdro-
wia użyczył. Musimy Go kochać zawsze, wszędzie (…), we wszystkim i przez 
wszystko, przez bandażowanie chorych i przez tę głupią musztrę nawet!46

Ostatecznie 25 października 1920 roku klerycy zostali zwolnieni ze służby, 
przeniesieni do rezerwy i wrócili do życia seminaryjnego już w wolnej i nie-
podległej Polsce47.

 4.2. Redemptoryści w mundurach

Szczególnie ofiarną daninę krwi, łącznie z utratą życia, złożyli na ołtarzu 
odradzającej się Ojczyzny ojcowie i bracia redemptoryści. Zwłaszcza ci ostatni 
doświadczyli dramatu wielkiej wojny światowej. Niemal od samego jej począt-
ku sukcesywnie zwoływani byli do armii państw centralnych bracia koadiu-
torzy, którzy pełnili w wojsku różne funkcje i posługi, zależnie od kategorii 

44 Tamże, k. 164 n.
45 Por. tamże, k. 166.
46 Tamże, k. 166 n.
47 Por. E. Nocuń, Alumni WSD Redemptorystów wobec wydarzeń polityczno-społecznych w la-

tach 1903–1945, „Studia Redemptorystowskie” 1 (2003), s. 46–47.
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przypisywanej przez komisje poborowe. Większość z nich kierowana była do 
służb sanitarnych i aprowizacyjnych.

Cały okres wielkiej wojny miał spędzić w  kamaszach br. Szczepan Józef 
Kurzeja, kapral w oddziale sanitarnym, powołany do c. k. armii już 1 sierp-
nia1914 roku. Brał on udział m.in. w wielkiej bitwie pod Limanową w grudniu 
pierwszego roku wojny. 

Ów dzień – wspominał po latach – święto Niepokalanego Poczęcia [8 grudnia], 
póki żyw będę pamiętał. W dniu tym najwięcej kulek przeleciało koło mej gło-
wy. Oczekiwałem w każdej chwili śmierci; niczego nie pragnąłem, ani żyć, ani 
umrzeć, tego tylko chciałem, czego Bóg chce. Dostaliśmy rozkaz zabezpieczyć 
naszą artylerię z lewego skrzydła. Weszliśmy na wysoką górę obok Mordarki, 
rozciągamy linię. Wtem nieprzyjaciel z boku lasu się wysypał i  strzela w nas 
straszliwie. Kilka kulek przeleciało koło mnie, nim go zobaczyłem, i  tak całe 
cztery dni zostaliśmy przy armatach, kryjąc je z  lewego skrzydła. Przez cały 
czas walk byliśmy odcięci od batalionu. Bijemy się, jeść się chce, a tu nic nie 
ma. Nasze wozy z żywnością uciekły. Wychodzę ze swej dziury i idę, aby coś 
znaleźć do jedzenia. Było to w lesie, a tu pęka szrapnel nad moją głową, łamie 
i gruchoce drzewa koło mnie… już mi się i jeść odechciało48.

W następnych miesiącach br. Szczepan brał udział w walkach na Lubelsz-
czyźnie i na Wołyniu. W sierpniu 1916 roku znalazł się w okolicach Drohoby-
cza, pod Panowicami49. Tu znów doświadczył ciężkiej przeprawy: 

Dnia 31 sierpnia mieliśmy wielką bitwę, aż się ziemia trzęsła. Najpierw armaty, 
potem co tylko świat wymyślił, wszystko tutaj było. Myślałem, że to już sądny 
dzień. Czekałem, rychło Michał Archanioł zatrąbi. Moskale bez ustanku sztur-
mują do nas, nareszcie nas przemogli i weszli do naszych okopów50.

Następnie br. Szczepan dostał się na Bukowinę, a  w  październiku 1917 
roku wyjechał jako sanitariusz na front włoski i tam pełnił służbę do 16 czerw-
ca 1918 roku, kiedy to nad rzeką Piawą dostał się do niewoli. Przebywał w obo-
zie jeńców w Santa Maria del Campo k. Neapolu, gdzie był zatrudniony do 
pracy jako krawiec. 

Tymczasem we Francji organizowała się słynna Błękitna Armia gen. Józefa 
Hallera. Br. Kurzeja 30 grudnia 1918 roku zgłosił się do niej i pięć dni później 
udał się już w podróż. Pod koniec kwietnia 1919 roku jego oddział wyruszył 
do Polski. 
48 W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, t. III, dz. cyt., s. 183.
49 W drodze na front galicyjski latem 1916 roku spędził trzy dni i trzy noce. Pisał do swych 

przełożonych, że „zdecydowany jest na wszystko i tęskni już za niebem”; AWPR, Kronika 
domu mościskiego OO. Redemptorystów, t. IV (1916–1925), k. 9.

50 W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, t. III, dz. cyt., s. 183–184
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Dnia 1 maja – pisał – przyjechaliśmy do Hrubieszowa. Tu się zatrzymaliśmy 
8 dni, po czym rozpoczęliśmy walkę z Ukraińcami, która trwała blisko miesiąc, 
pędząc przed sobą nieprzyjaciela, zajmując wioski i miasta: Uhrynów, Topo-
rów, Radziechów, Sokal, Busk itd. Pełniłem służbę sanitarną. Potem nas wyco-
fali z frontu, a nasze miejsce zajęły wojska Piłsudskiego; nas odwieziono nad 
pruską granicę do Chrzanowa. Za staraniem przełożonych zostałem zwolniony 
z wojska dnia 22 sierpnia 1919 r.51.

W  sierpniu 1916 roku podobny los spotkał br. Tomasza Nuckowskiego, 
który został przydzielony jako pomocnik szpitalnego kapelana wojskowe-
go ks. Alojzego Kozłowskiego. Jego szlak bojowy zaczął się od Lwowa, gdzie 
w  szpitalu wojskowym spotkał „wielu rannych Prusaków, a  także Polaków 
z Poznańskiego”52. W następnych miesiącach wraz ze swym kapelanem trafił 
m.in. do rumuńskiego Marmaros-sziget (obecnie Sighetu Marmaţiei), gdzie 
pomagał w stworzeniu tymczasowej kaplicy polowej. W korespondencji z rek-
torem klasztoru w Mościskach o. Łubieńskim prosił o obraz Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. W ciągu dwóch tygodni oleodruk został wysłany i  zawisł 
w centralnym miejscu tej polowej kaplicy53. W styczniu 1917 roku br. Tomasz 
po artyleryjskim ostrzale przez Rosjan Körös na Węgrzech przedostał się przez 
Wiedeń do Lwowa54.

Całą wojnę spędził w armii austro-węgierskiej również br. Antoni Zyga-
dło, który w Zgromadzeniu pełnił posługę krawca. Początkowo został skiero-
wany jako służący i podkomendny oberleutnanta Milika z Węgierskiej Górki 
k. Żywca i przebywał w Kraśniku oraz Lublinie55. Jesienią 1916 roku wraz ze 
swym dowódcą udał się przez Budapeszt do Podgoricy w Czarnogórze, skąd 
26 października pisał: 

Okolica na razie zdaje mi się bardzo nieprzyjazna: góry ponure nieba dosięgają. 
Naród nieprzychylny. Nie będzie tu można chyba żyć długo. Wprawdzie jest tu 
ciepło, nie ma żadnej zimy, ale już bym wolał ponosić wszelkie zimno galicyj-
skie, aniżeli żyć tu bez kościoła i bez księdza. W tym dla mnie największa bieda. 
Ale niech się dzieje wola Boża we wszystkim56.

51 Tamże, s. 184.
52 AWPR, Kronika domu mościskiego…, t. IV, k. 9.
53 Por. tamże.
54 Por. tamże, k. 46–47.
55 Por. tamże, k.9.
56 Na skromnej kartce pocztowej z datą 18 listopada 1916, pisanej w Cetynii, stolicy królestwa 

Czarnogóry, br. Antoni dał świadectwo szczególnej Bożej opieki: „Dziś tu na tych górach 
ponad Cetynią jestem na drodze z Dalmacji, gdzie Matka Boża Nieustającej Pomocy i św. 
Gerard uczynili cud nad cudy. Jechałem 17.11 samochodem z 5 kolegami i 2 motorowymi. 
Rozpędzony automobil z najwyższych gór leci z nami w przepaść wielką; motorowy (szofer) 
nie może go wstrzymać. Wyskoczyłem wtedy bez szkody. Cóż, ale co z resztą się stanie? 
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Dramatu wojny pozycyjnej na froncie francuskim doświadczył natomiast 
br. Jacek Władysław Łączka. Został powołany do armii pruskiej jako rodowity 
Wielkopolanin. Brał on udział m.in. w szóstej fazie słynnego „piekła Verdun”57. 
Z okopów pod Malancourt pisał 20 października 1916 roku: „Jestem w bitwie 
toczonej już trzeci dzień przeciw Francuzowi. Francuz nas przemógł i odebrał 
nam 2 linie okopów, skąd go wyganiamy i potyczki robimy po 3 razy dziennie. 
Dotąd jestem cały, przy zdrowiu i szczęśliwy w Jezusie i Maryi. Módlcie się za 
mnie!”58. Kilka dni później donosił w jeszcze bardziej dramatycznych słowach: 

Piszę wam przy schyłku słońca, zanim pójdę dzisiaj w nocy na pozycję, w ten 
wir walki piąty dzień już trwającej. (…) Jestem gotów tu i życie położyć, gdy 
Bogu będzie się tak podobało, choć mi życie tak miłe. Mówię wam, że zawsze 
czuję się szczęśliwy w Nim. Wiara mi wszystko osładza…59.

Z  tragicznych okopów Verdun ocaliła go paradoksalnie żółtaczka, przez 
którą 6 listopada trafił na oddział szpitala polowego najpierw w Linselles i Va-
lenciennes, a z końcem roku do szpitala rezerwowego w Oldenburgu i wreszcie 
w Hildesheim60.

Podobne wojenne doświadczenia zebrali bracia: nowicjusz br. Jan Ko-
zak, który na froncie wołyńskim „nieraz spał na trupie poległego” kolegi61; br. 
Michał, służący na froncie włoskim jako infirmarz w 20. Galicyjskim Pułku 
Piechoty Księcia Pruskiego Henryka62; bracia Franciszek Zięba i Alfons Sta-
nisław Czajkowski, którzy służyli razem w 9. Pułku Piechoty Austro-Węgier63; 
br. Michał Rojek, posługujący jako szewc na froncie rumuńskim64; br. Alojzy 
Józef Rataj, który w 1916 roku trafił do niewoli rosyjskiej i jako jeniec wojenny 

Śmierć niechybna ich czekała. Wtem zawołałem: Matko Boża Nieustającej Pomocy i  św. 
Gerardzie, ratujcie ten automobil! I tuż nad przepaścią, jakby wryty automobil stanął ku 
zdumieniu wszystkich. Oczy wznieśliśmy w górę, dziękując za łaskę ocalenia”; tamże, k. 29.

57 W lipcu 1916 roku w drodze na front francuski jechał przez Gliwice i Wrocław. W Lille 
odwiedził dwa kościoły, w których napotkał kopie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
co było dla niego wielkim pocieszeniem; tamże, k. 9.

58 Tamże, k. 37.
59 Tamże.
60 Por. tamże, k. 37–38.
61 Tamże, k. 9.
62 Por. tamże, k. 29.
63 Br. Alfons pracował jako kołodziej, zaś br. Franciszek pisał do przełożonych na początku 

1917 roku: „Pokoju trudno się doczekać. Nie można Boga uprosić, ażeby pogodził tych, 
których nic nie dotyka. Nie wypada prosić tylko, ażeby kamienie stały się dla nas chlebem. 
(…) Cieszyłem się, że może ten Nowy Rok zawita szczęśliwie, że usłyszę organy, a  tu 
w najlepsze zagrały armaty…”; tamże, k. 37.

64 „Bijemy Rumuna. Już przeszliśmy prawie całą Rumunię i do Rusa się bierzemy. (…) Proszę 
jeszcze o modlitwę, żebym jeszcze do klasztoru wrócił i rekolekcje odprawił. Teraz jestem 
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przebywał m.in. w Taszkiencie w dalekim Turkmenistanie65; br. Alfons Stani-
sław Czajkowski, służący jako kołodziej na froncie wołyńskim, pod Równem, 
a następnie na Bukowinie66; br. Gerard Tomasz Buner, przydzielony do pracy 
w  tartaku i  folwarku ziemskim k. Ołomuńca z  wyjaśnieniem: „Das ist Klo-
sterbruder”67. Wyjątkowy był przypadek krawca br. Jozafata Franciszka Bed-
narza, który przeznaczony przez komisję wojskową do służby pomocniczej 
przebywał w Rzeszowie i Przemyślu, ale ze względu na zły stan zdrowia wrócił 
do klasztoru w Mościskach przez końcem wojny w czerwcu 1917 roku68.

Największą daninę krwi w czasie wojennej zawieruchy zapłacił jednak br. 
Bernard Józef Wąż. Po rocznej kandydaturze w Masymówce 2 sierpnia 1914 
roku rozpoczął swój kanoniczny nowicjat, otrzymał habit i imię zakonne69. Już 
następnego dnia wezwany do wojska, musiał udać się do Tarnowa, do stacjo-
nującego tam 57. pułku, w  którym służył też inny brat koadiutor, Klemens 
Stanisław Czernecki70. W czasie służby wojskowej często pisywał do Mościsk 
i wyrażał pragnienie powrotu do klasztoru, m.in. 11 sierpnia 1916 roku do-
niósł z Przerowa na Morawach, iż wyjeżdża na front: „Polecam się modlitwom 
wszystkich w tej intencji, abym wszystkie trudy, które mnie czekają, z miłości 
ku Panu Jezusowi cierpiącemu cierpliwie mógł znosić i szczęśliwie mógł po-
wrócić do ukochanych Mościsk, gdzie sercem i myślą zawsze przebywam”71. 
Najpierw był na froncie galicyjskim, lecz po kilku miesiącach przeniesiono go 
na front rumuński. 2 lutego 1917 roku otrzymano kartkę zaadresowaną jego 
dłonią, lecz napisaną przez jednego z jego towarzyszy broni, który donosił, że 
br. Bernard 23 stycznia poległ na Bukowinie, ugodzony w czoło nieprzyjaciel-
ską kulą. Na prośbę rektora klasztoru mościskiego kancelaria pułku potwier-
dziła okoliczności jego śmierci. Pochowano go na cmentarzu w  Jakobenach 
k. Suczawy, w grobie pod numerem 1407772.

przy komendzie dywizji jako szewc”; tamże, k. 46–47; por. W. Szołdrski, Redemptoryści 
w Polsce, t. III, dz. cyt., s. 68.

65 Por. AWPR, Kronika domu mościskiego…, t. IV, k. 37.
66 Por. tamże, k. 67.
67 Dziwił się, że tak mało ludzi w kościołach na nabożeństwach w Ołomuńcu. „Co powiedzieć, 

w Krakowie, co tak dużo jest kościołów, a ludzi nigdzie nie brak”. Prosił o przesłanie lektury 
duchowej; AWPR, Chronica Collegii Tuchoviensis C.Ss.R., t. III (1917–1933), k. 9.

68 Por. AWPR, Kronika domu mościskiego…, t. IV, k. 54, 99.
69 Por. W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, t. III, dz. cyt., s. 46–47.
70 Por. AWPR, Kronika domu mościskiego…, t. IV, k. 37.
71 Tamże, k. 9–10.
72 23 stycznia 1917 roku donosił o tej tragicznej śmierci także br. Klemens: „Br. Bernard Józef 

Wąż zabity 23.01, dostał kulą karabinową w czoło. Prawdopodobnie była to kula dum-dum. 
Ciało zabrano i pochowano na parafialnym cmentarzu”; tamże, k. 50.
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Do armii zaborczych wcielano również kapłanów redemptorystów. Tak 
było w przypadku pochodzącego z Poznańskiego o. Zygmunta Obera, którego 
w lipcu 1916 roku władze niemieckie powołały do wojska pruskiego73. Jako sa-
nitariusz i kapelan szpitalny pracował we Wrocławiu, Poznaniu i w Rawiczu74. 
Po tym jak pod koniec 1917 roku otrzymał zwolnienie, nie mogąc powrócić 
do Galicji, do końca wojny pozostał w  Wielkopolsce, pomagając w  duszpa-
sterstwie parafialnym różnym proboszczom, m.in. w Żninie ks. Stanisławowi 
Okoniewskiemu, późniejszemu biskupowi chełmińskiemu75.

Podsumowaniem tej ofiarnej służby polskich redemptorystów na frontach 
I wojny światowej niech będzie znamienny zapis w kronice studentatu: „Bracia 
Franciszek i Alfons przytaczali wiele przykładów, jako po ich zachowaniu się 
w wojsku, jakkolwiek byli w świeckim ubraniu, poznawali ich inni żołnierze, 
że nie są ze świata, ale z zakonu”76.

Epilog – niepodległość wymodlona

Większość współbraci, którzy postali w czasie wojny w klasztorach, rów-
nież na swój sposób angażowała się w sprawę narodową. Priorytetem działal-
ności redemptorystów było zawsze bezpośrednie przepowiadanie słowa Boże-
go na misjach parafialnych oraz poprzez różnego rodzaju rekolekcje. Warunki 
wojenne mocno ograniczyły tę działalność, jednak jej nie zniosły: np. w 1916 
roku o. Łubieński zaproponował serię prac misyjnych w  diecezji kieleckiej 
i lubelskiej. Inicjatywę tę podjął ks. Zenon Kwiek, administrator lubelski. Ze 
względu na okoliczności wojny niemieckie władze wojskowe zabroniły misji 
w czasie prac polowych pomiędzy lipcem i wrześniem77. Podobne zakazy wy-
dawano z racji panoszących się wówczas epidemii różnych chorób78. Pomimo 
tych ograniczeń w latach 1916–1918 w samej tylko diecezji lubelskiej misjona-
rze redemptoryści przeprowadzili aż 52 misje, zaś w diecezji kieleckiej 11 prac 
misyjnych79.

73 Por. tamże, k. 9.
74 Por. tamże, k. 8–9.
75 Por. W. Szołdrski, Redemptoryści w Polsce, t. III, dz. cyt., s. 60–61.
76 AWPR, Kronika Studentatu, t. III, k. 99.
77 Por. E. Nocuń, Misje parafialne redemptorystów polskich w latach 1886–1918, Kraków 1998, 

s. 53.
78 Taki zakaz przeprowadzenia misji redemptorystów w Chełmie na piśmie wydał miejscowy 

komisarz dystryktu wojskowego, Chełm 31.03.1916, [podp. Zabl]; por. AWPR, Kronika 
domu mościskiego…, t. IV, zał., k. 1.

79 Por. E. Nocuń, Misje parafialne…, dz. cyt., s. 215–217, 228–234.
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Podczas misji i  rekolekcji oraz w  kościołach, w  których posługiwali re-
demptoryści, organizowali oni również okolicznościowe nabożeństwa o cha-
rakterze patriotycznym. Tak było np. w Mościskach w listopadzie 1917 roku, 
gdy urządzono „nabożeństwo solenne za wskrzeszoną do nowego życia poli-
tycznego ojczyznę naszą, by uprosić błogosławieństwa Bożego dla nowego rzą-
du polskiego, czyli Rady Regencyjnej”80. W reakcji na groźny dla przyszłości 
odrodzonej Polski tzw. pokój brzeski, zawarty 3 marca 1918 roku pomiędzy 
Niemcami, Austrią i Rosją sowiecką, redemptoryści solidaryzowali się ze spo-
łeczeństwem, biorąc udział w ogólnonarodowym proteście. Kronikarz domu 
tuchowskiego określił pokój brzeski wprost jako czwarty rozbiór Polski: 

Przygnębienie, oburzenie i rozgoryczenie w narodzie za zdradziecką Austrię, 
której dotychczas Polacy, szczególnie w Galicji, jeszcze ufali, nie da się opisać. 
Nas redemptorystów również bardzo boleśnie dotknęła ta wiadomość. Jednak 
nie przygnębiła nas na tyle, byśmy mieli zwolnić się z gorliwej, a ciężkiej pracy 
w 40-godzinnym nabożeństwie81.

Kilka dni później, 18 marca, urządzono „protest miasta Tuchowa” przeciw 
owemu „czwartemu rozbiorowi Polski” w ramach akcji prowadzonej w całej 
Galicji. „Wszędzie zarządzono ogólny i powszechny strajk. Od namiestnictwa 
do ostatniego pisarczyka sądowego, od wielkich miast do najuboższej wie-
śniaczej rodziny, wszystko wstrzymało się od pracy na znak smutku i żałoby”. 
Bardzo liczna manifestacja zakończyła się na wzgórzu klasztornym, w sanktu-
arium Matki Bożej Tuchowskiej. Kronikarz podkreślił: 

aby okazać, że my redemptoryści solidaryzujemy się najzupełniej z całym naro-
dem, wyszliśmy wszyscy ojcowie przed wielki ołtarz. Śpiewano Boże, coś Polskę. 
Nastrój wzruszenia był wielki. Na zakończenie wyszedł w kapie o. [Maksymi-
lian] Geruszczak i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem82.

Polscy redemptoryści z radością przyjęli wiadomość z Rzymu, że generał 
Zgromadzenia o. Patrick Murray w lutym 1918 roku pozwolił, aby „przy do-
mowych pacierzach w litanii loretańskiej na końcu dodawać inwokację Regina 
Regni Poloniae, ora pro nobis!”83.

W połowie czerwca 1918 roku przełożonym prowincjalnym został miano-
wany o. Emanuel Trzemeski84. Prowincja u progu odrodzonej II Rzeczpospo-
litej liczyła 58 ojców, 11 kleryków, 36 braci i 36 juwenistów. „Ta liczba, choć 
80 AWPR, Kronika domu mościskiego…, t. IV, k. 126.
81 AWPR, Chronica Collegii Tuchoviensis…, t. III, k. 20.
82 Tamże, k. 21.
83 Tamże, k. 35.
84 Por. AKRK, Kronika klasztoru w Krakowie, t. II, s. 99–106, 132–134, 283–284.
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jako tako wystarczała, póki prowincja pozostawała w  granicach Galicji Au-
striackiej, była jednak zbyt mała po wskrzeszeniu Polski, gdy Królestwo Kon-
gresowe, część Litwy, Wołynia zlały się w jedno z Galicją, Wielkim Księstwem 
Poznańskim”85.

Rozwój polskich redemptorystów był możliwy w tych tragicznych czasach 
także dzięki solidarności współbraci innych prowincji (m.in. austriackiej, cze-
skiej, belgijskiej, francuskiej, amerykańskiej i niemieckiej), szczególnie w ra-
mach pomocy personalnej, formacyjnej, materialnej i wspólnego prowadzenia 
prac apostolskich. Ze strony prowincji amerykańskich w trakcie wojny z bol-
szewicką Rosją od kwietnia do października 1920 roku była przekazywana dla 
juwenatu pomoc żywnościowa i finansowa (w sumie ok. 500 dolarów)86.

W  czasie trwającej wojny polsko-sowieckiej wiosną 1919 roku prowin-
cjał Trzemeski udał się do Rzymu, gdzie z  Zarządem generalnym omówił 
sytuację prowincji w  warunkach inwazji sowieckiej87, a  następnie 1 czerw-
ca został przyjęty na prywatnej audiencji przez Benedykta XV. Audiencja 
„trwała 20 minut. Ojciec święty wypytywał się bardzo pilnie o polskie sprawy 
i oświadczył, że pragnie gorąco, aby Polska stała się państwem wielkim i po-
tężnym, żeby tym lepiej mogła spełniać swe zadanie jako przedmurze praw-
dziwego chrześcijaństwa”88.

W relacjach z czasu wielkiej wojny przewija się wciąż motyw prawdziwej 
hekatomby, której świadkami i uczestnikami byli sami zakonnicy. Jeden z kro-
nikarzy usprawiedliwiał się nawet w dramatycznych słowach: 

Jeżeli często w tej kronice wspominamy o smutnych i nieszczęśliwych czasach, 
to niechże potomni nie uważają tego jako nałogowe żale i narzekania synów 
ludzkich, ale jako wyraz nędzy i biedy nie do zniesienia… (…) Nie ma klęski, 
którą by zagniewana sprawiedliwość Boża nie dotknęła grzesznej ludzkości, 
a  z nią i naszego narodu. Ledwie ustała wojna światowa, która takie spusto-
szenia sprowadziła, a wybuchły wojny narodowe – nasza z bolszewikami trwa 
w całej sile i zaciekłości. (…) Ład i spokój wewnętrzny ulotniły się ze wszelkich 
społeczeństw, a  bandytyzm, rabunki, morderstwa szerzą się w  zastraszający 
sposób. (…) Mróz i wszelakie zarazy szerzą straszne spustoszenia89.

85 Wspomnienie o śp. o. Emanuelu Trzemeskim, „Nasze Wiadomości” 23 (1968), s. 104.
86 Por. „Litterae Annales de Rebus Gestis Provinciae Pragensis Congregationis Ss. Redem-

ptoris” 1901, s. 38; por. M. Sojka, Redemptoryści polscy w latach 1883–1939, Kraków 2016, 
s. 70–71.

87 Por. AKRK, Kronika klasztoru w Krakowie, t. II, s. 139–150, 252.
88 Wieści ze świata katolickiego, „Chorągiew Maryi” 15 (1919), s. 224–225; por. M. Sojka, Re-

demptoryści polscy…, dz. cyt., s. 55.
89 AWPR, Kronika domu mościskiego…, t. IV, k. 225.
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 W innym miejscu kronikarz domu tuchowskiego pisał: „Polska stała się 
w czasie wojny ziemią mogił i krzyżów”90. Trudna sytuacja materialna i spo-
łeczna przeplatała się jednak z niekłamaną radością związaną z powstaniem 
niepodległej Ojczyzny: „Piłsudski jest najwyższym Naczelnikiem Państwa, 
a  sejm w  Warszawie odbył się bardzo uroczyście w  towarzystwie biskupów 
i  nuncjusza [Achillesa] Rattiego”91. Niepodległość została bowiem nie tylko 
wywalczona, ale też wymodlona, stąd we wszystkich redemptorytowskich ko-
ściołach i klasztorach, tak jak w Tuchowie, „na podziękowanie za odzyskanie 
wolności Polski odbyło się uroczyste nabożeństwo”92.

Podsumowaniem opisanych losów polskich redemptorystów na drodze ku 
polskiej niepodległości niech będą znamienne słowa ich nestora, czcigodnego 
sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, który w swoistej inwokacji zwracał się 
do uciemiężonego pod zaborami narodu:

Dziękujcie gorąco Bogu i  chwalcie Pana za to, żeście katolikami i Polakami! 
Czyż nie widzicie, że naród nasz, choć tak ubogi, choć przez potężnych tej zie-
mi dławiony, nie da w sobie zgnębić ducha i czuje się zawsze jeden? Co mu tę 
siłę moralną daje? Co sprawia, że tego narodu po stu latach niewoli boją się 
właśnie jego gnębiciele, choć przecie są silni i mają miliony wojska na zawo-
łanie? Oto wiara katolicka! Ona w nas ducha umacnia, w siłę moralną bogaci, 
w jedno nas sprzęga i wrogów zmusza, że się z nami liczą. Dlatego, drogi ludu 
polski, zachowaj świętą wiarę, język po przodkach odziedziczony! Nie daj sobie 
wydrzeć tych największych skarbów, bo w dniach niedoli wiara i język to jedy-
na tarcza, co skutecznie broni przed wrogiem zdławić nas pragnącym93.

90 AWPR, Chronica Collegii Tuchoviensis…, t. III, k. 66.
91 AWPR, Kronika domu mościskiego…, t. IV, k. 132 n.
92 AWPR, Chronica Collegii Tuchoviensis…, t. III, k. 31.
93 AWPR, sygn. BŁ, B 17: B. Łubieński, Rekolekcje, cz. 1, k. 124.
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XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (faza 
kanoniczna), obradująca w listopadzie 2016 roku w Pattaya w Tajlandii, pod-
kreśliła wielkie bogactwo misyjnej pracy redemptorystów na całej ziemi, które 
służy Kościołowi i dzisiejszemu światu1. Ewangelizacja w posłudze redempto-
rystów dokonuje się przede wszystkim poprzez głoszenie słowa. Ustawodaw-
stwo Zgromadzenia oraz Kapituły generalne na pierwszym miejscu stawiały 
misje ludowe. I  tak Kapituła z  1764 roku w  123 punktach omówiła sprawę 
dzieł misyjnych. Jednocześnie kategorycznie zabroniła przeprowadzania in-
nych prac, które mogłyby z nimi kolidować. Z kolei Kapituła z 1793 roku do-
dała zakaz przyjmowania szkół, z  wyjątkiem tych, które przeznaczone będą 
do kształcenia przyszłych powołań. Przez pierwsze 250 lat istnienia Zgro-
madzenia misje i  rekolekcje stanowiły zasadnicze zadanie redemptorystów2. 

1 Por. Decyzje XXV Kapituły Generalnej, cz. III, nr I, w: XXV Kapituła Generalna Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela, Dokumenty końcowe. Wprowadzenie – Przesłanie – Decyzje, 
Rzym 2017. 

2 Por. Communicanda nr 60, Misja redemptorystów w Kościele – bezpośrednie głoszenie Słowa 
Bożego, nr 20, w: Redemptoryści w świetle odnowionych Konstytucji, red. W. Kawecki, J. Se-
rafin, W. Gonczaruk, Kraków 2001, s. 152–153; M. Sojka, Redemptoryści polscy w  latach 
1883–1939, Kraków 2016, s. 142.
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Natomiast obecnie Konstytucje Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 
nie preferują żadnej formy dzieła apostolskiego jako uprzywilejowanej ani 
jakiejś metody ewangelizacyjnej jako skuteczniejszej i „bardziej autentycznie 
redemptorystowskiej”. Nie wspominają nawet o misjach ludowych, które cha-
rakteryzowały pracę redemptorystów od początku Zgromadzenia i były znane 
w różnych częściach świata3. Wskazują natomiast, że ważne jest jedynie, aby na 
konkretne potrzeby dać autentycznie misyjną odpowiedź4. Natomiast Statuty 
generalne wymieniają kilka form działalności misyjnej. Należą do nich: misje 
ludowe, duszpasterstwo parafialne, katechizacja, rekolekcje, apostolstwo przez 
środki społecznego przekazu5. Przy wyborze określonej formy stosują zasadę 
ogólną, że „tam, gdzie [te formy] okazują się skuteczne, powinny być wytrwale 
i pieczołowicie przystosowane do potrzeb duszpasterskich”6. 

Od momentu przybycia na ziemie polskie i powstania jednostki admini-
stracyjnej zwanej prowincją redemptoryści polscy to głosiciele słowa Bożego. 
Czynią to głównie poprzez misje ludowe i rekolekcje. Do tej posługi przygo-
towywali się w tzw. drugim nowicjacie, a od lat sześćdziesiątych XX stulecia 
w tirocinium pastoralnym. Była to i jest formacja w duchu św. Alfonsa, który 
zdawał sobie sprawę, że osobowość misjonarza redemptorysty zależy od inte-
lektualnego przygotowania oraz od świętości, na którą składa się umiłowanie 
nade wszystko Jezusa Chrystusa, wypełnianie heroiczne posłuszeństwa zakon-
nego, zachowanie ubóstwa i Reguły Zgromadzenia, praktyczne realizowanie 
Ewangelii i duch modlitwy7. Formacja ta ukazana zostanie w niniejszym arty-
kule wraz z instytucjami formacyjnymi: drugim nowicjatem oraz tirocinium 
pastoralnym. 

1. Misyjne dzieło Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela 

Misje ludowe pozostają dla redemptorystów zasadniczym środkiem konty-
nuowania dzieła Odkupienia. Statut generalny 017 charakteryzuje misję ludową 
w aspekcie teologiczno-pastoralnym, który ma swoje centrum w kerygmacie 
oraz w nawróceniu. Misje ludowe określane są jako nadzwyczajne posługiwanie 
3 Por. J. O’Donnell, Refleksje nad Konstytucjami CSsR, w: Redemptoryści w świetle odnowio-

nych Konstytucji, dz. cyt., s. 42; M. Saj, Przygotowanie do życia apostolskiego w Zgromadze-
niu redemptorystów – odpowiedzią na oczekiwania współczesnego świata i Kościoła, „Studia 
Redemptorystowskie” 2 (2014), s. 241–258.

4 Konst. nr 14, w: Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1986. 
5 Por. SG, nr 017–022, w: tamże.
6 SG, nr 016.
7 Por. B. Słota, Duchowość redemptorystowska, w: Redemptoryści w Tuchowie 1893–1993, t. I, 

red. S. Bafia, J. Chaim, S. Stańczyk, Kraków 1993, s. 240.
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duszpasterskie zwiastujące zbawienie i nawołujące do nawrócenia. Tekst tego 
statutu przytacza formułę starych Konstytucji z 1764 roku (rozdz. I, nr 40), 
wskazując na „Odkupienie, które Syn Boży nieustannie sprawuje w świecie”8. 
Dalej statut odwołuje się do odnowy ducha poprzez „renowację misji”. Stanowi 
ona rys charakterystyczny Instytutu od samego początku jego istnienia i jest 
nadal aktualna9. François-Xavier Durrwell definiuje pracę misyjną Zgroma-
dzenia, cytując Konstytucje z 1764 roku (nr 40), w następujący sposób: „misje 
święte nie są czymś innym, jak kontynuacją Odkupienia”10. Redemptoryści re-
alizują własne powołanie apostolskie poprzez misje, będące kontynuacją Od-
kupienia, którego Syn Boży dokonuje w świecie przez swoich ministrów. One 
wspomagają Kościół i  podtrzymują go w  jego dynamizmie. Jest to jeden ze 
środków najważniejszych i potężnych, żeby nie powiedzieć jedyny, aby zacho-
wać wiarę i utrzymywać ją stale na skale, którą jest Chrystus11. Takim środ-
kiem pozostają misje również w obecnym czasie, w epoce nowej ewangelizacji. 

2. Formacja misyjna w Zgromadzeniu Redemptorystów

Zgromadzenie Redemptorystów realizuje swój charyzmat, „głosząc z mi-
syjnym zapałem Ewangelię i wychodząc naprzeciw naglącym potrzebom dusz-
pasterskim ludzi najbardziej opuszczonych, a  przede wszystkim ubogich”12. 
Praca misjonarza-rekolekcjonisty wymaga odpowiedniego przygotowania 
merytorycznego i specyficznej duchowej formacji. Formacja w Zgromadzeniu 
Redemptorystów w ścisłym znaczeniu miała dwa etapy: nowicjat i studentat, 
z dołączeniem tzw. drugiego nowicjatu. Wskazują na to głównie Konstytucje 
z 1764 roku, które stanowiły, że 

po ukończeniu całego kursu studiów, włącznie z  teologią moralną, aby nasi 
młodzi mogli ożywić na nowo być może nieco osłabionego ducha, upadłego 
jakoś w ciągu studiów, powinni otrzymać sześć miesięcy skupienia (…) i w tym 
czasie (…) jeszcze lepiej przygotować się do kazań oraz innych zadań właści-
wych misjonarzom (nr 991)13. 

8 SG, nr 017.
9 Por. tamże; Communicanda nr 1, Evangelizare pauperibus – Ewangelizacja niosąca nadzieję 

ubogim, w: M. Kotyński, Zanieść nadzieję ubogim. Ewangelizacja w  dokumentach CSsR, 
Kraków 2006, s. 42.

10 F.X. Durrwell, Kontynuacja Chrystusa Zbawiciela, w: Redemptoryści w świetle odnowionych 
Konstytucji, dz. cyt., s. 123.

11 Por. Codex regularum et constitutionum CSSR (1749–1894), Romae 1896, nr 24–26.
12 Konst. nr 1.
13 S. Raponi, Duchowość redemptorystowska w okresie początków, w: Historia Zgromadzenia 

Najświętszego Odkupiciela. Powstanie i  rozwój Zgromadzenia (1732–1793), t. I/2, red. 
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Obowiązywały one, z uwzględnieniem marginesowych poprawek, do Ka-
pituły nadzwyczajnej, która odbyła się w latach 1967–196914. Instytucja dru-
giego nowicjatu została zmodyfikowana w kontekście konstytucji apostolskiej 
Sedes Sapientiae Piusa XII z 1956 roku15. Obecne prawodawstwo Zgromadze-
nia nie przewiduje drugiego nowicjatu16.

3. Drugi nowicjat jako bezpośrednie przygotowanie do pracy  

misyjno-rekolekcyjnej w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Po święceniach kapłańskich bezpośrednim etapem przygotowawczym do 
pracy misyjnej dla redemptorysty był drugi nowicjat, w pewnym sensie nawią-
zujący do pierwszego. Reguła oraz dokumenty Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela dokładnie określały czas jego trwania, który wynosił sześć mie-
sięcy17. W  początkowych latach Wiceprowincji Polskiej (1894–1909) istnia-
ły trudności personalne ze zorganizowaniem drugiego nowicjatu we wspól-
notach. Początkowo redemptoryści polscy odbywali go więc w  domach au-
striackich. Jako pierwszy odbył go w Eggenburgu na przełomie 1886/87 roku 
o.  Teofil Pasur. Zazwyczaj po święceniach i  zakończeniu formacji ojcowie 
z Wiceprowincji Polskiej byli kierowani do polskich klasztorów, gdzie przygo-
towywali się do przepowiadania misyjno-rekolekcyjnego18. Początkowo prak-
tyki te miały charakter tymczasowy. Pierwszy kurs drugiego nowicjatu w 1901 
roku prowadził o. Engelbert Janeček. Kolejny na przełomie 1903/04 roku zor-
ganizowano pod kierownictwem o. Władysława Bohosiewicza. Następny, od 
2 sierpnia 1908 do 30 stycznia 1909 roku, prowadził o. Józef Stach. Prowincja 

F. Chiovaro, J.R. Fenili, tłum. K. Stopa, Tuchów 2011, s. 153. 
14 Por. tamże, s. 145.
15 31 maja 1956 roku Pius XII podpisał konstytucję apostolską Sedes Sapientiae, w której znala-

zło się polecenie, aby formacja członków zakonów i zgromadzeń zakonnych po ukończeniu 
studiów seminaryjnych (absoluto tandem theologico curriculo) była dopełniana przez specjal-
ne tirocinium (peculiare tirocinium consummenda) w  celu bezpośredniego przygotowania 
do pracy duszpasterskiej. Pius XII, Konstytucja apostolska Sedes Sapientiae, AAS 48 (1956), 
s.  346, http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-48-1956-ocr.pdf (20  paździer-
nika 2017). W Prowincji Warszawskiej Redemptorystów tirocinium (łac. tiroonis – rekrut, 
początkujący, uczeń) zostało połączone z odbywanym na mocy Reguły drugim nowicjatem, 
a od 1963 roku stało się instytucją kształcącą misjonarzy i rekolekcjonistów.

16 Por. S.J. Boland, A Dictionary of the Redemptorists, Romae 1987, s. 360.
17 Por. Constitutiones et Regulae Congregationis Sacerdotum sub titulo Sanctissimi Redemptoris, 

Romae 1923, nr 1273; Formula systematis S.P.N. Alphonsi circa labors apostolicos una cum 
statutis et missionum rituali Provinciae CSsR, Ratisbonae 1897, nr 3. 

18 Por. A. Bazielich, Misje redemptorystów w Polsce 1800–1985 (I), „Homo Dei” 1989, nr 1, 
s. 41.
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polska19, kiedy przyjęła na siebie obowiązek kształcenia misjonarzy, wiernie 
zachowywała nakaz Reguły w tej kwestii. Oprócz wcześniejszych prób, o któ-
rych wspomniano, pierwszy w historii prowincji polskiej drugi nowicjat zorga-
nizowany od podstaw odbył się w Mościskach w okresie od 2 sierpnia 1912 do 
31 stycznia 1913 roku, a jego prefektem był o. Bernard Łubieński20. Zazwyczaj 
kurs rozpoczynał się w sierpniu i kończył w lutym następnego roku. Niekiedy 
zdarzały się przypadki jego skracania. Powodem mogły być m.in. pilne potrze-
by misyjne, zaangażowanie do innej pracy, choroba itp. Według relacji o. Tade-
usza Sitki z  25 czerwca 1995 roku, znalazł się on właśnie w takiej sytuacji. 
Swój czas na przygotowanie do pracy misyjno-rekolekcyjnej przeżywał w roku 
1946/47 w Gliwicach pod kierunkiem o. Józefa Biłki. Jak wspominał: „Mnie 
skrócono i posłano z pracą na misję w Tuchowie, albowiem nawał misji po 
wojnie był ogromny”21. W czasie drugiego nowicjatu ojcowie przygotowywali 
się do przyszłej pracy misjonarskiej. Na zakończenie formacji odbywały się 
kilkudniowe rekolekcje oraz uroczystość wręczenia krzyży misyjnych22. 

3.1. Uczestnicy drugiego nowicjatu

Do drugiego nowicjatu byli oddelegowywani ojcowie w pierwszych latach 
kapłaństwa, by odbyć formację duchową oraz intelektualną. Pod kierunkiem 
starszego i doświadczonego misjonarza poprzez teoretyczne i praktyczne za-
jęcia uczestnicy przygotowywali się do pisania i  wygłaszania kazań. Inaczej 
przebiegał on w  przypadku ojców, którzy wstępowali do Zgromadzenia jako 
księża diecezjalni. Czas formacyjny podzielony był dla nich na dwie części. 
Pierwsza, teoretyczna, polegała na wprowadzeniu w zagadnienia z teologii mo-
ralnej św. Alfonsa; druga, praktyczna, przygotowywała do pracy misjonarskiej. 
19 9 grudnia 1909 roku o. generał Patrick Murray podpisał w Rzymie dokument erygujący 

prowincję polską jako siedemnastą z  rzędu prowincję Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela; K. Zabawa, Stan prawny Redemptorystów polskich na tle ustroju Zgromadzenia, 
w: Redemptoryści w  Tuchowie 1893–1993, dz. cyt., s. 123; Catalogus CSsR 1910, Romae 
1910, s. 178–182.

20 Por. Littere annales de Rebus gestis Provinciae Polonicae CSsR ab anno 1911 – ad 1918, 
Cracoviae 1918, s. 31; Archiwum Prowincji Warszawskiej Redemptorystów (dalej: APWR), 
Kronika Polskiej Prowincji Zgromadzenia Najśw. Odkupiciela czyli Redemptorystów, t. I, 
s. 24; zob. APWR, Kronika domowa w Mościskach, t. III, s. 29–61.

21 J. Krupa, Drugi Nowicjat jako bezpośrednia formacja misjonarzy Warszawskiej Prowincji 
Redemptorystów, Tuchów 1997 (mps), s. 29, przyp. 28.

22 Krzyż misjonarski był i jest aktualnie używany przez redemptorystów podczas wszystkich 
prac apostolskich. Według przyjętego zwyczaju, misjonarze głosili kazania bez stuły, lecz 
z krzyżem misyjnym na piersi. Po II wojnie światowej zaczęto używać również stuły i tak 
pozostało do dnia dzisiejszego; J. Krupa, Drugi Nowicjat jako bezpośrednia formacja misjo-
narzy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, dz. cyt., s. 30, przyp. 31.
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Przygotowanie duchowe przyszłych misjonarzy było pierwszorzędnym celem 
formacji w drugim nowicjacie. Nie uległ on zmianie nawet pod koniec istnienia 
tej instytucji formacyjnej, gdy przekształciła się w tirocinium pastoralne23. 

Przed 1909 rokiem, kiedy klasztory polskie należały najpierw do prowincji 
austriackiej (1883–1894), a później do prowincji praskiej (1894–1909), mia-
ło miejsce kilka kursów formacyjnych drugiego nowicjatu. Jak wspomniano, 
o. Teofil Pasur ukończył go w Eggenburgu w roku 1886/87, następnie o. Józef 
Palewski w Mautern w roku 1893/94. Natomiast w roku 1895/96 formację mi-
syjną przeszli o. Józef Stach w Leoben, a o. Władysław Bohosiewicz w Mautern. 
Pierwszy zorganizowany na terenie polskiego klasztoru kurs misyjny odbył się 
w Mościskach i trwał od 2 sierpnia 1896 do 2 lutego 1897 roku. Prefektem był 
o. Alojzy Polak, a uczestnikiem o. Jan Śliż. Dwa lata później, 2 sierpnia 1899 
roku, również w  Mościskach rozpoczął się kurs o. Marcina Nuckowskiego, 
a jego prefektem został o. Engelbert Janeček. Klasztor ten był przez kolejne lata 
miejscem drugiego nowicjatu, zorganizowanego w Polskiej Prowincji od pod-
staw według Reguły Zgromadzenia. Czytano w nim regułę pierwszego nowi-
cjatu oraz pisano kazania, które poprawiał prefekt. Po korekcie kazania autor 
miał nauczyć się go na pamięć. W 1901 roku o. Janeček przygotowywał do pra-
cy misyjnej o. Stanisława Chochleńskiego. Niewiele wiemy z przekazów kroni-
karskich o tym kursie, jak i następnym, gdy na misjonarza przygotowywał się 
o. Alfons Żółtowski, również pod prefekturą o. Janečka. Natomiast o kolejnym 
wypowiada się jego uczestnik o. Antoni Grabe. Wspomniał on w swojej krót-
kiej autobiografii, że odbył pod kierunkiem o. Władysława Bohosiewicza dru-
gi nowicjat, który trwał zaledwie trzy miesiące (od 2 listopada 1903 do 2 lutego 
1904). Ponieważ studia teologiczne kończył w Austrii, jak zanotował: dopiero 
„dnia 4.10.1903 r. po raz pierwszy [miałem] kazanie po polsku w Mościskach, 
miejscu mego stałego pobytu. Pod kierunkiem o. Bohosiewicza odprawiłem 
drugi nowicjat aż do 2 II 1904 roku”24. Od 2 sierpnia 1908 do 30 stycznia 
1909 roku pod prefekturą o. Józefa Stacha, który szlify misjonarskie zdobywał 
w drugim nowicjacie w Leoben, formację misyjną odbyli ojcowie: Wojciech 
Nipocki, Zygmunt Ober oraz Tadeusz Doliński. Na zakończenie o. Stach podał 
im szkic kazania misyjnego o Najświętszej Maryi Pannie i wygłosił konferen-
cję, na którą składały się ostatnie wskazówki i napomnienia25. 

23 Por. A. Wilczek, Redemptoryści i ich praca przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Krakowie 1945–1972, Tuchów 1996 (mps), s. 74.

24 APWR, Akta personalne o. Antoniego Grabe: rkps A. Grabe, Krótki przebieg mego życia – 
Grabe, Zamość, 25 stycznia 1952.

25 Por. E. Nocuń, Misje parafialne Redemptorystów polskich w  latach 1886–1918, dz. cyt., 
s. 62–63.
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Uczestnikami drugiego nowicjatu w  Mościskach na przełomie 1912/13 
roku byli ojcowie po kilku latach kapłaństwa: Franciszek Majgier, Leon Begin, 
Maksymilian Napiątek, Józef Kania i Wiktor Waroux. W 1915 roku natomiast 
przygotowanie do pracy misyjno-rekolekcyjnej ukończyli ojcowie, którzy 
kilka miesięcy wcześniej wstąpili do Zgromadzenia jako kapłani diecezjalni: 
Henryk Kotyński, Aleksander Piotrowski, Edmund Górski oraz Józef Erdman. 
Kolejny drugi nowicjat był nietypowy, ponieważ trwał niecałe cztery miesiące. 
Rozpoczął się 8 grudnia 1916, a  zakończył 30 marca 1917 roku. Prefektem 
był o. Bernard Łubieński, a ojcem nowicjuszem Wojciech Witkowski. Na ko-
lejnym kursie misyjnym znalazł się m.in. o. Franciszek Świątek, który bardzo 
pragnął być misjonarzem, dlatego prowincjał przeznaczył go do tej pracy. Jak 
wspomina w swoim Pamiętniku misjonarskim, pod koniec stycznia 1917 roku 
został przeniesiony do Mościsk. Tutaj pod kierunkiem o. Łubieńskiego odbył 
drugi nowicjat razem z o. Marcelim Polakowskim i o. Alfredem Müllerem. Po-
legał on głównie na codziennych prelekcjach o treściach misyjnych i rekolek-
cyjnych. W ten sposób przygotowywano się do roli misjonarza. W Pamiętniku 
misjonarskim o. Świątek zanotował: „rekolekcje spisywaliśmy w  brulionach, 
mój skonfiskowano mi w Brasławiu podczas rewizji w r. 1958. Jest to nieod-
żałowana strata”26. O. Łubieński wygłaszał im prelekcje trzy razy w tygodniu, 
natomiast w  maju codziennie po dwie. Podyktowane to było koniecznością 
skrócenia tego okresu, co faktycznie nastąpiło 2 czerwca 1918 roku27.

Specyficzną formę drugiego nowicjatu przechodził o. Jan Biłko. Wstąpił 
on do Zgromadzenia jako kapłan diecezjalny. Wcześniej pracował w  parafii 
w Zebrzydowicach w diecezji wrocławskiej jako proboszcz. Jego czas formacji 
podzielono, tak jak w 1915 roku, na dwie części: teoretyczną, czyli wprowa-
dzenie w zagadnienia teologii moralnej św. Alfonsa, oraz praktyczną, przygo-
towującą do pracy misyjno-rekolekcyjnej. Pierwszą część, od 4 listopada do 
13 grudnia 1918 roku, odbył w Tuchowie, gdzie studiował zasadnicze traktaty 
teologii moralnej św. Alfonsa, jak również nowe prawo kanoniczne pod kie-
runkiem rektora o. Franciszka Marcinka. Drugą część przeżył w Krakowie pod 
kierunkiem o. Łubieńskiego. Ponadto codziennie słuchał godzinnego wykładu 
o zasadach retoryki, którą stosował Założyciel redemptorystów, oraz o jego ka-
zaniach misyjnych, ale przystosowanych w kontekście misji polskich. Wykłady 
dotyczyły również sposobu prowadzenia rekolekcji. Jednocześnie o. Biłko pisał 
kazania. W sumie napisał ich tylko pięć: Zbawienie, Święcenie niedziel i świąt, 
26 APWR, Akta personalne o. Franciszka Świątka: rkps F. Świątek, Pamiętnik Misjonarski 

O. Franc. Świątka redemptorysty, s. 4.
27 Por. E. Nocuń, Misje parafialne Redemptorystów polskich w latach 1886–1918, dz. cyt., s. 63; 

Kronika domu w Mościskach, t. IV, s. 81, 97.
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Pijaństwo, Modlitwa, Nauka dla młodzieńców. Były one poprawiane i zaapro-
bowane przez prowadzącego. Okres formacji zakończył się rekolekcjami pod 
przewodnictwem prefekta o. Bernarda Łubieńskiego28. Prowadził on też na-
stępny kurs w Mościskach (od 7 października 1920 do 7 kwietnia 1921 roku), 
a ukończyło go czterech ojców29. 

Po ośmioletniej przerwie 1 czerwca 1929 roku rozpoczął się w Warszawie 
drugi nowicjat dla jednego redemptorysty, zakończony dziesięciodniowymi 
rekolekcjami30. Był nim o. Marian Pirożyński. O. Łubieński był przy nim od 
początku jego powołania do Zgromadzenia. Pirożyński w 1920 roku wstąpił 
do wojska i brał udział w kampanii kijowskiej, gdzie dostał się do niewoli. Po 
udanej ucieczce, spełniając ślub, że zostanie kapłanem, wstąpił do redempto-
rystów. Pod kierownictwem o. Bernarda odprawił rekolekcje i rozpoczął nowi-
cjat. 19 marca 1922 roku złożył śluby zakonne, a 28 czerwca 1925 roku otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Po święceniach studiował na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim matematykę31. W czasie jego drugiego nowicjatu ówczesny prowincjał 
o. Emanuel Trzemeski polecił o. Łubieńskiemu opracowanie Modus agendi in 
missionibus in Provinciae Polonicae. Pirożyński został jego sekretarzem, po-
magając mu w pracy nad tym dokumentem oraz przepisując ułożone przez 
o. Łubieńskiego Ordo32. 

Ostatni kurs drugiego nowicjatu jako jego prefekt, również dla jednego re-
demptorysty, o. Bernard rozpoczął rekolekcjami w Warszawie w dniach 3–12 
sierpnia 1930 i  zakończył dziesięciodniowymi rekolekcjami (22–31 stycznia 
1931)33. Po nim funkcję tę sprawował o. Józef Stach. Przygotowywał on o. Ry-
szarda Vettera do dzieła misyjnego w 1933 roku w Mościskach. W tym samym 
roku wychowanek o. Łubieńskiego o. Franciszek Świątek jako prefekt w klasz-
torze tuchowskim przygotowywał do pracy misyjnej o. Kazimierza Gołębiew-
skiego. Prefektem kolejnych roczników był o. Jan Biłko, który w latach 1933–
1937 w  Toruniu przygotował do pracy misyjnej 14 redemptorystów. Trzeba 
jeszcze wspomnieć o prefekcie o. Józefie Palewskim, który od 2 sierpnia 1935 
do 15 lutego 1936 roku wprowadzał w pracę apostolską o. Józefa Hermana. 

28 Por. AWPR, Akta personalne o. Jana Biłki: rkps J. Biłko, Wspomnienia, t. II, s. 337–339, 
E. Nocuń, Misje parafialne Redemptorystów polskich w latach 1886–1918, dz. cyt., s. 63–64.

29 Por. Chronologia życia i działalności Sł. B. O. Bernarda Łubieńskiego, oprac. A. Bazielich, 
Tuchów 1998 (mps), s. 13.

30 Por. tamże, s. 14.
31 Por. K. Plebanek, Tamte pionierskie lata. Działalność redemptorystów we Wrocławiu 1945–

1949, Tuchów 2005, s. 18.
32 Por. K. Pelczarski, Działalność wychowawcza o. Mariana Pirożyńskiego (1899–1964), Lublin 

2006, s. 189.
33 Por. Chronologia życia i działalności Sł. B. O. Bernarda Łubieńskiego, dz. cyt., s. 14–15.
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Ostatni przed wybuchem II wojny światowej kurs drugiego nowicjatu odbył 
się klasztorze tuchowskim w roku 1937/38. Prowadził go o. Józef Kania dla 
o. Jana Jakubowskiego i o. Marcina Karasia. Tak więc do września 1939 roku 
tę instytucję formacyjną ukończyło 53 polskich redemptorystów, z czego 41 
przygotowywało się w polskich klasztorach34. 

Do wybuchu II wojny światowej polscy redemptoryści posiadali siedem 
klasztorów. Do prowincji należało 160 zakonników, w  tym 66 kapłanów, 57 
braci zakonnych i 37 kleryków. Podczas wojny stracili ok. 16% stanu personal-
nego35. Pomimo trudnych warunków oraz okupacyjnych ograniczeń w pracy 
misyjnej Polska Prowincja nie zrezygnowała z tej specyficznej formacji misyj-
nej, która oprócz posiadania walorów wychowawczo-ascetycznych stanowiła 
ważny etap w przygotowaniu do realizacji najważniejszego celu Zgromadze-
nia, czyli przepowiadania Ewangelii podczas misji i  rekolekcji parafialnych. 
2 sierpnia 1939 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Alfonsa, sześciu redemp-
torystów rozpoczęło drugi nowicjat w murach klasztoru warszawskiego. Ich 
prefektem został wyznaczony rektor wspólnoty o. Kania. Do grupy ojców no-
wicjuszy dołączył również ewakuowany z Torunia były dyrektor tamtejszego 
juwenatu o. Aleksander Kałużewski. Brał on udział w  praktykach ascetycz-
no-formacyjnych drugiego nowicjatu, choć oficjalnie nie figurował na liście 
uczestników. 12 lutego 1940 roku na zakończenie formacji prowincjał oso-
biście wręczył każdemu z nich krzyż misyjny. Klasztor św. Klemensa w War-
szawie był też miejscem kolejnego kursu, trwającego od 2 sierpnia 1940 do 
2 stycznia 1941 roku. Ponownie na jego czele stanął o. Kania. Tym razem drugi 
nowicjat ukończyło czterech ojców. Na przełomie 1941/42 roku funkcjonowa-
nie tej instytucji zostało zawieszone ze względów personalnych: w prowincji 
nie było wówczas młodych ojców, którzy mogliby odbyć przepisaną prawem 
formację misyjno-rekolekcyjną. Jednak już 2 sierpnia 1942 roku podczas uro-
czystych nieszporów drugi nowicjat rozpoczęło aż 10 redemptorystów. Ze 
względu na tak dużą liczbę ojców nowicjuszy kurs przeniesiono do klasztoru 
w Tuchowie, ponieważ wspólnota warszawska miała poważne problemy loka-
lowe. Tuchowski dom studentatu miał w  tej materii większe możliwości, po 
tym jak w maju 1942 roku władze niemieckie nakazały opuszczenie klasztoru 
przez najmłodszych kleryków. Za lokalizacją drugiego nowicjatu w Tuchowie 
przemawiał jeszcze jeden ważny argument: obecność o. Jana Biłki, który pełnił 

34 Por. Sekretariat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Catalogus Generalis Choristarum 
Professoru C. SS. R. Provinciae Polonicae ab anno 1909, rkps.

35 Por. W. Sadłoń, Zakony w Polsce, w: Główny Urząd Statystyczny. Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego SAC, 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 2016, s. 201, 206; A. Mirek, 
Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL, Ząbki 2015, s. 22.



274 Studia Redemptorystowskie  ∙  Historia

już funkcję jego prefekta w latach 1933–1937 w Toruniu. W dalszych latach 
wojennej okupacji roczniki drugiego nowicjatu nie były już tak liczne, jednak 
ciągłość tej specyficznej redemptorystowskiej formacji nie została przerwana. 
W roku formacyjnym 1943/44 drugi nowicjat odbyło trzech ojców: Franciszek 
Brzoskowski, Fryderyk Kowalczyk i Stefan Ryznar. Z kolei w roku następnym 
jedynym nowicjuszem był o. Antoni Skoczeń. Niezmiennie do końca wojny 
prefektem drugiego nowicjatu pozostał o. Biłko, który dopiero na wiosnę 1945 
roku opuścił Tuchów, by zająć się odbudową klasztoru w  Warszawie36. Tak 
więc w latach okupacji hitlerowskiej formację misyjno-rekolekcyjną w drugim 
nowicjacie ukończyło 25 redemptorystów.

W latach powojennych, od 1945 do 1962 roku, a więc w okresie oficjal-
nego trwania instytucji drugiego nowicjatu, Polska Prowincja wykształciła 
65 misjonarzy37. Miejscem kursów był Toruń z prefektem o. Karolem Szran-
tem w roku 1945/46 i o. Franciszkiem Brzoskowskim w roku 1956/57; dalej 
klasztor w Warszawie z prefektem o. Józefem Sochackim w latach 1954–1956 
oraz o. Franciszkiem Brzoskowskim od 1958 do 1960 roku; Gliwice w latach 
1946–1949 z o. Janem Biłką; Kraków pod prefekturą o. Józefa Sochackiego na 
przełomie 1949/1950 roku oraz o. Józefa Bułki w  latach 1960–1962; po jego 
śmierci przygotowania kontynuował o. Stanisław Kwiatkowski.

3.2. Program dnia

Uczestnicy drugiego nowicjatu mieli wyznaczony plan dnia, zajęć oraz mo-
dlitw. Dzienny rozkład zajęć w dużej mierze opierał się na porządku dnia obo-
wiązującym w danej wspólnocie domowej. Ponadto ojcowie nowicjusze mieli 
swoje zajęcia, związane z  realizacją celu tego etapu formacji. Obowiązywały 
ich jutrznia, nieszpory, rozmyślanie, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
odprawiane ze wspólnotą. Natomiast czytanie duchowe, inne godziny brewia-
rza, jedną cząstkę różańca odprawiali prywatnie. Byli również zobowiązani do 
dwukrotnego sprawozdania w miesiącu. Spowiedź miała miejsce raz w tygo-
dniu, zazwyczaj w sobotę. Reguła zakazywała spowiedzi przed prefektem, dla-
tego uczestnicy drugiego nowicjatu korzystali z tych samych spowiedników co 
inni ojcowie w danym klasztorze. Zalecano im również spowiedź generalną od 
święceń kapłańskich. Ponadto mogli czasami korzystać z posługi spowiednika 

36 Por. M. Sadowski, Redemptoryści polscy w latach 1939–1945, Kraków 2005, s. 183–185.
37 Por. Sekretariat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Catalogus Generalis Choristarum 

Professoru C. SS. R. Provinciae Polonicae ab anno 1909, dz. cyt.; J. Krupa, Aneks: Kursy Dru-
giego Nowicjatu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, w: Drugi Nowicjat jako bezpośred-
nia formacja misjonarzy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, dz. cyt., s. 110–112.
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nadzwyczajnego. Na mocy decyzji prowincjała od 1912 roku uczestniczyli na-
tomiast we wszystkich wspólnotowych modlitwach, godzinach kanonicznych 
odprawianych w chórze, odbywali wspólne rekreacje oraz pomagali w kościele 
klasztornym. Reguła Zgromadzenia Redemptorystów normowała ogólnie po-
rządek dnia uczestników drugiego nowicjatu w sposób następujący:
–  czas przed południem oprócz ćwiczeń wspólnotowych wykorzystany był 

na zajęcia związane z przygotowaniem kaznodziejskim: wykłady, ćwicze-
nia, pisanie kazań;

–  czas popołudniowy przeznaczony był na indywidualną pracę kaznodziej-
ską, oprócz ćwiczeń wspólnych.
Według zachowanych przekazów źródłowych (m.in. relacji ojców nowi-

cjuszy, które zebrał o. Jerzy Krupa), dzień w  drugim nowicjacie zazwyczaj 
rozpoczynał się wspólnym rozmyślaniem. Następnie każdy z ojców oddziel-
nie sprawował Mszę św. (nie było wówczas Mszy koncelebrowanych). Po 
śniadaniu odbywały się wykłady, ćwiczenia oraz praca indywidualna. Przed 
południem miało miejsce wspólne odmawianie godzin brewiarzowych, po 
obiedzie rekreacja. Praktykowano także rozmyślanie popołudniowe i  wie-
czorne, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, czytanie duchowe i wspólne 
nieszpory w chórze. Czas wolny pomiędzy ćwiczeniami wspólnymi także był 
wykorzystywany na zajęcia kaznodziejskie. Po kolacji następowała rekreacja, 
modlitwy wieczorne, a po nich cisza nocna. 

Dokładny czas konkretnych punktów programu dziennego różnił się 
w poszczególnych kursach drugiego nowicjatu. Dzień zasadniczo rozpoczy-
nał się o 5.00, a kończył o 22.00. O godzinie 5.30 miało miejsce rozmyślanie, 
pomiędzy 6.00 a 8.00 – Eucharystia, sprawowana oddzielnie. Od godziny 8.30 
do godziny 11.00 były wykłady wspólne lub praca indywidualna, a po niej go-
dziny brewiarzowe w chórze. O godzinie 22.00 następowała cisza nocna i obo-
wiązkowe gaszenie świateł38. 

Obok dni pracy były w  każdym tygodniu dwa dni wolne, niedziela 
i czwartek – tzw. dzień rekreacyjny39. W piątek natomiast ojcowie nowicju-
sze odprawiali rekolekcje, które odbywały się dwa razy w miesiącu, co drugi 
38 J. Krupa oparł się głównie na relacjach uczestników drugiego nowicjatu: o. Tadeusza Sitki 

z 25 czerwca 1995, o. Stefana Ryznara z 17 czerwca 1995, o. Józefa Zdunka z 20 czerw-
ca 1995, o. Stanisława Kwiatkowskiego z 24 czerwca 1995, o. Franciszka Szymskiego z 23 
czerwca 1995, o. Stanisława Zdunka z 15 sierpnia 1995; J. Krupa, Drugi Nowicjat jako bez-
pośrednia formacja misjonarzy Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, dz. cyt., s. 30–32.

39 Zgodnie z tradycją Zgromadzenia, czwartek jako dzień rekreacyjny był dniem wolnym od 
zajęć tak w seminarium, jak i w pierwszym oraz drugim nowicjacie. Odbywały się wówczas 
dłuższe przechadzki, a  także inne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Por. Constitutiones et 
Regulae Congregationis Sacerdotum sub titulo Sanctissimi Redemptoris, dz. cyt., nr 496.
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tydzień40. Niekiedy dniem rekolekcji była sobota. Wtedy miała miejsce kon-
ferencja prefekta oraz kapituła z samooskarżeniem41. Ponadto wtorek i sobo-
ta były dniami przechadzkowymi – przechadzki zazwyczaj odbywały się po 
południu, zaś w sobotę możliwy był nawet dłuższy wyjazd, np. do jakiegoś 
sanktuarium.

W każdym dniu danego tygodnia miały miejsce pewne charakterystyczne 
dla drugiego nowicjatu zajęcia, które służyły realizacji celu tej instytucji w ra-
mach formacji duchowej i intelektualnej. W środę i w sobotę o godzinie 10.30 
pod przewodnictwem prefekta urządzano tzw. akademię misyjną, która gro-
madziła wszystkich ojców z klasztoru i trwała do dwóch godzin. Omawiano na 
niej schematy kazań, jak również zagadnienia związane z aktualizacją systemu 
misyjnego św. Alfonsa42. 

Następnym punktem tygodniowego programu były tzw. kazusy, czyli 
wspólne spotkania i  rozwiązywanie zagadnień z  różnych dziedzin teologii. 
W poniedziałek miał miejsce kazus ascetyczny lub liturgiczny (tzw. rubryki), 
we wtorek kazus moralny (casus conscientiae)43. Ponadto w ramach poznawa-
nia prawodawstwa zakonnego raz w  tygodniu odbywało się czytanie Reguł 
Zgromadzenia. Prefekt dodawał wówczas swoje uwagi i wyjaśniał trudniejsze 
zagadnienia, zastosowując poszczególne przepisy do życia zakonnego, pięt-
nując wykroczenia itp. W  środę i  w  piątek miała miejsce konferencja asce-
tyczna prefekta44. Konferencja środowa odbywała się z oskarżeniem zelatora45. 
W pierwszy i trzeci piątek lub sobotę miesiąca urządzano rekolekcje ze ścisłym 
milczeniem i odosobnieniem. Nie odbywały się wówczas żadne zajęcia, jedy-
nie konferencje duchowe. 

Po części teoretycznej następowała część praktyczna, czyli pisanie co naj-
mniej 30 kazań misyjnych, niezbędnych misjonarzowi w czasie prac apostol-
skich. Przygotowanie kaznodziejskie redemptorystów wymagało, aby przed 
40 Por. tamże, nr 1278; B. Łubieński, De secundo Novitiatu, Mościska 1912–1913 (mps), s. 2.
41 Tradycja samooskarżania była mocno związana ze Zgromadzeniem Redemptorystów 

i  przetrwała aż do Soboru Watykańskiego II. Polegało ono na publicznym wyznaniu – 
wobec wspólnoty i przełożonego – wszystkich swoich wykroczeń przeciwko Regule; por. 
B. Łubieński, De secundo Novitiatu, dz. cyt., s. 3.

42 Por. tamże, s. 195–196.
43 Por. tamże, s. 3.
44 Por. Constitutiones et Regulae Congregationis Sacerdotum sub titulo Sanctissimi Redempto-

ris, dz. cyt., nr 1276; por. B. Łubieński, De secundo Novitiatu, dz. cyt., s. 3.
45 Praktyka ta, podobnie jak samooskarżenie, rozpowszechniona była w Zgromadzeniu. Rolę 

zelatora pełnił ojciec wyznaczony przez przełożonego. Jego zadaniem było wychwytywanie 
wykroczeń poszczególnych współbraci przeciwko Regule, a następnie publiczne podawa-
nie tego do wiadomości na wspólnotowych spotkaniach, zwanych kapitułami; por. B. Łu-
bieński, De secundo Novitiatu, dz. cyt., s. 3.
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wyjazdem na misje każdy miał dobrze opracowane i  wyuczone na pamięć 
kazania. Statuty prowincjalne wyliczały ich 3546. Wszystkie przed wygłosze-
niem przedstawiano prefektowi do zaakceptowania. W praktyce były one kil-
kakrotnie poprawiane. Potem następowała prezentacja w kościele w obecności 
wspólnoty, która na żywo wypowiadała swoje opinie. Zresztą praktyką i na-
kazem prawodawstwa zakonnego była zasada sprawdzania przed wygłosze-
niem kazań ojców, którzy nie ukończyli 10 lat kapłaństwa. Cenzorami byli do-
świadczeni misjonarze. Równocześnie przygotowywano materiały ze szkicami 
kazań dla uczestników drugiego nowicjatu47. Młodzi ojcowie wyjeżdżali też 
z prefektem na prace apostolskie. Zazwyczaj prowadzili tam niektóre nabożeń-
stwa i katechezy lub spowiadali i przyglądali się pracy apostolskiej. Włączono 
ich także w działalność duszpasterską w kościołach przyklasztornych. 

W  drugim nowicjacie bardzo podkreślano element duchowy formacji. 
W pierwszych trzech miesiącach kładziono nacisk na formację duchową, a na-
stępnie misyjną. Mówiono bardzo dużo o powołaniu misjonarza i o tym, jaką 
ma prezentować postawę. Charakteryzować ją miało posłuszeństwo, pokora, 
umartwienie, pobożność, roztropność w  kontaktach z  ludźmi48. Realizację 
programu drugiego nowicjatu wieńczyły kilkudniowe rekolekcje, na których 
zakończenie wręczano krzyż misyjny, używany później przez redemptorystów 
w czasie wszystkich prac apostolskich49.

3.3. Prefekci drugiego nowicjatu

Prefekt drugiego nowicjatu, którego wyznaczał prowincjał po zasięgnię-
ciu opinii Rady prowincjalnej oraz seminaryjnych formatorów, powinien był 
mieć odpowiednią osobowość, wykazywać się sumiennością w wypełnianiu 
Reguły oraz niezbędną wiedzą; odznaczać się żarliwym duchem misyjnym 
oraz teoretyczną i praktyczną znajomością metody misyjnej redemptorystów. 
Prawa i obowiązki prefekta drugiego nowicjatu w stosunku do podwładnych 
były analogiczne do uprawnień magistra nowicjatu i przełożonego studentatu. 
Prefekt wygłaszał wykłady z zakresu homiletyki i prowadził praktyczne ćwi-
czenia, które miały na celu zapoznanie przyszłych misjonarzy z redemptory-
stowską tradycją kaznodziejską. Pierwszym prefektem w historii Polskiej Pro-
wincji Redemptorystów, który od podstaw zorganizował w niej drugi nowicjat, 

46 Por. Statuta Prowincji Polskiej C. SS. R., Kraków 1933, s. 2–3. 
47 Por. J. Biłko, Zbiór szkiców dla użytku Polskiej Prowincji OO. Redemptorystów, Lwów 1939.
48 Por. B. Łubieński, De secundo Novitiatu, dz. cyt., s. 133–189.
49 Por. tamże, s. 190–192. 
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był o. Bernard Łubieński50, wybitny kaznodzieja i teoretyk misji, kandydat do 
chwały ołtarzy.

W 1912 roku o. Łubieński jako nestor polskich misjonarzy redemptory-
stów podjął się próby opracowania stałych teoretycznych i praktycznych zasad 
jego prowadzenia. Przygotował w  Mościskach pierwszy projekt De Secundo 
Novitiatu51. O. Antoni Bazielich, opracowując materiały do procesu beatyfika-
cyjnego Sługi Bożego, tak opisuje to dzieło we wprowadzeniu do niego:

Tytuł De secundo Novitiatu pochodzi od O. Łubieńskiego. Zawiera szkice wy-
kładów i  konferencji dla uczestników Drugiego Nowicjatu mającego na celu 
dokształcanie misjonarskie. Treść wykładów obejmuje zagadnienia związane 
z jego organizacją, z teorią i praktyką kaznodziejstwa, z tematyką misji ludo-
wych, w tym z renowacją misji, z problematyką rekolekcji w szczególności do 
kapłanów, kleryków, sióstr zakonnych, świeckich oraz dodatki praktyczne. 
Rękopis zawiera także konferencje ascetyczne dla uczestników drugiego no-
wicjatu oraz rekolekcji, które odbywali ojcowie przed ukończeniem drugiego 
nowicjatu. Rękopis powstał w  zasadzie w  czasie od 2 sierpnia 1912 r. do 31 
stycznia 1913 r. Są również pośród szkiców wykładów i konferencji fragmenty 
późniejsze. Miejscem jego napisania był klasztor w Mościskach oraz częściowo 
w Krakowie, zwłaszcza dotyczy to fragmentów późniejszych, po 1920 roku52.

O. Łubieński opracował plan zajęć drugiego nowicjatu oraz przygoto-
wywał materiały do wykładów. Prowadził je codziennie w wymiarze jednej 
godziny. Ponadto w każdą środę wygłaszał godzinną konferencję53. Sam był 
prefektem osiem razy54. On też na polecenie o. Emanuela Trzemeskiego od 
1919 roku przygotowywał dla prowincji polskiej Directorium missionum. 
Z  tej racji napisał w  latach 1920–1921 Materyał do ułożenia Directorium 
Missionum (Materiale ad componendum Directorium Missionum). Zawarte 
w nim uwagi dotyczące teorii i praktyki misji ludowych oraz plany kazań mi-
syjnych i nauk rekolekcyjnych zostały w znacznym stopniu oparte na dzie-

50 Kronikarz klasztoru w Mościskach na zakończenie drugiego nowicjatu 31 stycznia 1913 
roku napisał: „A więc tak ukończył się Drugi nowicjat po pierwszy raz w Prowincji Polskiej, 
na wielką skalę i planowo, i konsekwentnie – ściśle według reguły i wyczerpująco prze-
prowadzony pod kierownictwem bądź co bądź – starego i doświadczonego i wytrawnego 
misjonarza O. Bernarda Łubieńskiego – Rektora domu Mościckiego, co nam na całe życie 
żywą pozostanie pamiątką”; APWR, Kronika domowa w Mościskach, t. III, s. 29.

51 Zob. APWR, Akta personalne o. Bernarda Łubieńskiego: mps B. Łubieński, Materiały do 
ułożenia Directorium Missionum oraz plany kazań i nauk na misje, renowacje i rekolekcje.

52 A. Bazielich, Wprowadzenie, s. I–II, w: B. Łubieński, De secundo Novitiatu, dz. cyt.
53 Por. M. Pirożyński, O. Bernard Łubieński (1846–1933), Wrocław 1946, s. 194.
54 Por. Chronologia życia i działalności Sł. B. O. Bernarda Łubieńskiego, dz. cyt., s. 10–15. 
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łach innych autorów55. Konsultacje prowincjalne w latach 1924, 1930 i 1935 
uzupełniały opracowanie o.  Łubieńskiego. Ostatecznie materiały te stały 
się podstawą zbioru instrukcji dotyczących życia i działalności misjonarzy 
Polskiej Prowincji Redemptorystów. Wydane zostały przez o. Jana Biłkę 
w dwóch częściach w 1936 i 1938 roku pod tytułem Drugi Nowicjat. Pierw-
szą część stanowiło praktyczne przygotowanie do posługi głoszenia słowa 
Bożego, drugą część ascetyczna56. Stało się ono „tak dla kształtujących się 
nowych, jak i starych misjonarzy pomocą w dawaniu misji, renowacji i reko-
lekcji w duchu św. Alfonsa”57 i stanowiło podstawę formacji redemptorystów 
podczas odbywania drugiego nowicjatu.

Oprócz o. Łubieńskiego drugi nowicjat prowadzili jako prefekci następują-
cy ojcowie: Stanisław Chochleński, Józef Stach, Franciszek Świątek, Jan Biłko, 
Józef Palewski, Józef Kania, Karol Szrant, Józef Sochacki, Franciszek Brzoskow-
ski, Józef Bułka, a po jego śmierci przez kilka miesięcy Stanisław Kwiatkowski.

4. Tirocinium pastoralne jako instytut duszpasterski

Tirocinium pastoralne w  Prowincji Warszawskiej Redemptorystów roz-
poczęło działalność w 1958 roku. Było ono połączone z drugim nowicjatem. 
Początkowo miało charakter międzyzakonny. Do ukończenia takiego instytu-
tu pastoralnego po studiach seminaryjnych zobowiązywał członków zakonów 
papież Pius XII w  konstytucji apostolskiej Sedes Sapientiae. Redemptoryści 
odbywali w nim formację pastoralną, zaś przygotowanie misjonarskie miało 
miejsce w klasztorze w postaci przystosowanego do warunków formacji mi-
syjnej drugiego nowicjatu58.

4.1. Instytuty pastoralne jako forma przygotowania  
do pracy duszpasterskiej

Instytucja drugiego nowicjatu została zmodyfikowana w kontekście kon-
stytucji apostolskiej Sedes Sapientiae Piusa XII z  1956 roku. Papież zwrócił 

55 Por. B. Łubieński, Materyał do ułożenia Directorium Missionum (Materiale ad componendum 
Directorium Missionum), (rkps); Pisma Sługi Bożego O. Bernarda Łubieńskiego C.SS.R. 
Wykaz pism (Scripta Servi Dei P. Bernardi Łubieński C.Ss. R. Elenchus scriptorum), Warszawa 
1993, s. 15.

56 Por. J. Biłko, Drugi Nowicjat, Kraków1936; tenże, Drugi Nowicjat. Część ascetyczna, Toruń 
1938.

57 Tamże, s. 4.
58 Por. A. Wilczek, Redemptoryści i  ich praca przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Krakowie 1945–1972, Tuchów 1996 (mps), s. 74.
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w niej uwagę na wykształcenie pastoralne kapłanów, które miało być przysto-
sowane do potrzeb czasu59. Miało do tego przygotowywać nie tylko studium 
filozofii i teologii w seminarium, ale formacja miała trwać również po otrzy-
maniu święceń. Młodzi kapłani mieli zdobywać doświadczenie pastoralne 
pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych formatorów. Według Stolicy 
Apostolskiej, miało to dokonywać się poprzez wykłady z teologii pastoralnej 
ogólnej, pastoralno-społecznej, duszpasterstwa rodzin, homiletyki, katechety-
ki oraz liturgiki60. W konstytucji apostolskiej Ab uberrima vitae z 3 czerwca 
1958 roku Pius XII powołał Papieski Instytut Pastoralny w  Rzymie. Pośród 
dyscyplin teologicznych i  pastoralnych postulował również uwzględnienie 
nauk psychologicznych i pedagogicznych61. Za tworzeniem instytutów dusz-
pasterskich opowiedział się Sobór Watykański II w Dekrecie o  formacji ka-
płańskiej Optatam totius (nr 22).

4.2. Międzyzakonne tirocinium pastoralne i drugi nowicjat

Pierwsze tirocinium pastoralne redemptoryści polscy zainaugurowali 
w  roku akademickim 1958/59 w  Warszawie. Powołał je prowincjał o. Kazi-
mierz Hołda dekretem z 2 sierpnia 1958 roku. Jak zaznaczył, 

na mocy postanowień Statutów Generalnych Kongregacji do Spraw Zakon-
nych oraz poleceń N. O. Generała, – otwieram »Tirocinium Pastorale«, czyli 
rok duszpasterski. Na siedzibę przeznaczam klasztor zgromadzenia w Warsza-
wie. Czas trwania ustalam od 15 sierpnia 1958 do kwietnia 1959 r.62. 

Było ono połączone z  drugim nowicjatem, prowadził je jako prefekt 
o.  Franciszek Brzoskowski. Program obejmował problematykę specyficzne-
go apostolstwa alfonsjańskiego, czyli misje, renowacje, rekolekcje i inne prace 
apostolskie. Oprócz przygotowania misyjno-rekolekcyjnego znalazły się w nim 
zagadnienia z  zakresu duszpasterstwa teoretycznego i  praktycznego według 
programu „roku duszpasterskiego” w  Papieskim Instytucie Duszpasterskim 
w Rzymie. Do tego dochodziły ćwiczenia praktyczne z zakresu misji, rekolek-

59 Por. Pius XII, Konstytucja apostolska Sedes Sapientiae, dz. cyt., s. 363–365.
60 Por. H. Krzysteczko, Formacja specjalistów i duszpasterzy w zakresie poradnictwa specjali-

stycznego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” XIX/XX (1986–1987), s. 248–249. 
61 Por. Pius XII, Konstytucja apostolska Ab uberrima vitae AAS 50 (1958), s. 462–463, http://

www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-50-1958-ocr.pdf (dostęp: 20 października 
2017).

62 Sekretariat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Akta Tirocinium Pastoralnego: De-
kret Prowincjała o. Kazimierza Hołdy, Kraków, 2 sierpnia 1958.
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cji, jak i duszpasterstwa zwyczajnego63. Ojcowie wyświęceni w 1956 roku od-
bywali tylko drugi nowicjat64. Tak samo było w roku następnym. W 1959 roku 
miejscem tirocinium pastorale, czyli instytucji formującej duchowo, intelektu-
alnie, homiletycznie, a także naukowo młodych misjonarzy redemptorystów, 
stał się klasztor w Krakowie. Prefektem mianowano o. Józefa Bułkę65. Przed 
uczestnikami oraz prefektem postawiono dwa zadania. Tirocinium miało po-
głębić i zapoznać ojców z nowymi zagadnieniami teologiczno-pastoralnymi, 
według wymagań Statutów generalnych Kongregacji do Spraw Zakonnych, 
oraz przygotować do apostolatu redemptorystów, a  więc misji i  rekolekcji. 
Prefekt o. Bułka miał bazować na programie naukowym przewidzianym przez 
Statuty generalne, a uszczegółowionym przez międzyzakonne tirocinium zor-
ganizowane w Krakowie przy klasztorze franciszkanów, oraz w dziedzinie re-
demptorystowskiego apostolatu na drugim nowicjacie. Jak zaznaczył prowin-
cjał o. Hołda, „»Renovatio spiritus« przewidziane przez Konstytucje drugiego 
nowicjatu, w formie wzmożonych ćwiczeń duchownych, została przesunięta 
na osobny kurs trzymiesięczny, mniej więcej po 5 latach kapłaństwa”66. 

Tirocinium pastoralne było to studium międzyzakonne mające na celu 
przygotowanie zakonników do pracy w  duszpasterstwie, trwające cały rok. 
Wykładano tam następujące przedmioty: apologetykę pastoralną, kancelarię 
parafialną, liturgikę pastoralną, katechetykę, kierownictwo duchowe, pro-
blemy rekolekcyjno-misyjne, psychologię rozwojową, psychopatologię czy 
współczesne problemy duszpasterskie. Z tych przedmiotów obowiązywał eg-
zamin. Natomiast tylko zaliczenia wymagano z następujących przedmiotów: 
materializm dialektyczny, teologia społeczna, problem alkoholizmu, duszpa-
sterstwo chorych i dobroczynności, głuchoniemych i niewidomych, film i te-
lewizja w duszpasterstwie, Kościół w ustawodawstwie Polski Rzeczpospolitej 
Ludowej, problematyka Wielkiej Nowenny. Wykłady odbywały się w  godzi-
nach popołudniowych w klasztorze ojców franciszkanów, natomiast redemp-
toryści mieli przed południem zajęcia we własnym klasztorze. Tutaj pod prze-
wodnictwem o. Józefa Bułki pisali kazania misyjne i rekolekcyjne, wyjeżdżali 
z misjonarzami jako „praktykanci” na misje lub rekolekcje67. Redemptoryści, 
63 Por. tamże.
64 Por. Sekretariat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Akta Tirocinium Pastoralnego: 

Dekret Prowincjała o. Kazimierza Hołdy, Kraków, 2 sierpnia 1958, Adnotacje do Dekretu 
o Tirocinium Pastor.

65 Por. Sekretariat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Akta Tirocinium Pastoralnego: 
Dekret Prowincjała o. Kazimierza Hołdy, Kraków, 2 sierpnia 1959.

66 Tamże.
67 Por. K. Plebanek, „Przemija postać tego świata”. Materiał do szerszego opracowania życiorysu 

o. Władysława Witkowskiego (mps).
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uczestnicząc w  tirocinium każdego roku, mieszkali w  Krakowie–Podgórzu 
do 1963 roku. Wówczas to władze państwowe zabrały „stary dom” i osadziły 
w nim kilka rodzin, które miały tam mieszkanie68.

W tirocinium pastoralnym w Krakowie w roku 1959/60 brało udział 13 oj-
ców69. W Warszawie równolegle trwał drugi nowicjat, a jego uczestnikami byli 
ojcowie: Emilian Świątecki, Gerard Mróz, Stanisław Jękot, Aleksander Drogoś, 
Jan Saganowski, Kazimierz Prończuk oraz Franciszek Surowy70. Na konsulcie 
prowincjalnej 9 lipca 1960 roku postanowiono posłać w  roku akademickim 
1960/61 do tirocinium w Krakowie czterech ojców pracujących w prowincji 
oraz 11 po studentacie71. Zakończyli go 4 czerwca 1961 roku72. W tym samym 
czasie drugi nowicjat również w  klasztorze krakowskim odbywali o. Izydor 
Siedlik oraz o. Adam Gądek73. W roku 1961/62 tirocinium w Krakowie ukoń-
czyło 13 ojców74, a trzech drugi nowicjat. Na tym właśnie kursie zamyka się 
tradycja drugiego nowicjatu jako instytucji przygotowującej redemptorystów 
do posługi misyjno-rekolekcyjnej w Polsce. Od tego momentu jest nią w Pro-
wincji Warszawskiej Redemptorystów tirocinium pastoralne. Dość nieoczeki-
wany przebieg miał kolejny rok, 1962/63. Tak jak w poprzednich latach, tiro-
cinium mieściło się w murach klasztoru krakowskiego. Opisuje o. Jan Skórka, 
jego uczestnik: 

27 sierpnia 1961 roku z rąk ks. abpa Włodzimierza Jasińskiego otrzymaliśmy 
święcenia kapłańskie w  Tuchowie. Natomiast w  studentacie przebywaliśmy 
jeszcze do czerwca 1962, kończąc studia teologiczne. Po zdaniu egzaminu ju-
rysdykcyjnego każdy z nas otrzymał decyzję dotyczącą miejsca pobytu po se-
minarium. Ja i niektórzy współbracia z naszego kursu zostaliśmy przeniesieni 
do naszego domu w Krakowie, aby pod kierunkiem o. Józefa Bułki odbyć Tiro-
cinium Pastorale. I rzeczywiście po miesięcznych wakacjach i po zagospodaro-
waniu się w nowym miejscu na początku sierpnia rozpoczęliśmy Tirocinium. 
Ojciec prefekt gromadził nas w sali wspólnej, przekazując nam schematy ka-
zań, a nawet czytał nam swoje kazania i po jakimś czasie mieliśmy się do niego 
zgłaszać ze swoimi opracowaniami. Nie trwało to długo, gdyż już 17 września 
1962 r. przychodzi wiadomość od zarządu Prowincji, że kilku z nas ma się nie-
zwłocznie udać do Torunia, nad czym bolał o. Bułka. Otóż po tzw. „wydarze-
niach toruńskich” z 1961 roku, kiedy to władze komunistyczne po zlikwidowa-
niu juwenatu chciały przejąć dużą część klasztoru, a jeszcze nie ustało to nie-

68 Por. M. Brudzisz, Redemptoryści w Krakowie 1903–1993, Kraków 1994, s. 28, 32. 
69 Por. APWR, Kronika Prowincji Polskiej od 8 XII 1959 do 26 XII 1973, s. 4–6. 
70 Por. tamże, s. 9, 23.
71 Por. tamże, s. 25, 56.
72 Por. tamże, s. 82.
73 Por. tamże, s. 25, 55.
74 Por. tamże, s. 113.
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bezpieczeństwo, trzeba było powiększyć liczbę członków w domu toruńskim, 
aby te szykany ustały. I tak to dnia 19 września znaleźliśmy się w Toruniu: ja 
– o. Jan Skórka wraz z o. Alojzym Jaworskim, o. Franciszkiem Słupskim i jesz-
cze innym ojcem, który później opuścił zgromadzenie. Pozostali współbracia 
kontynuowali Tirocinium pod kierunkiem o. Bułki, a po jego niespodziewanej 
śmieci dnia 9 grudnia 1962 dalej poprowadził o. Stanisław Kwiatkowski75.

5. Tirocinium pastoralne jako bezpośredni etap przygotowania 

do pracy misyjno-rekolekcyjnej w Prowincji Warszawskiej 

Redemptorystów

Jak wskazują Statuty prowincjalne, Prowincja Warszawska Zgromadzenia 
Najświętszego Odkupiciela uznała za swój priorytet głoszenie słowa Bożego 
przez misje i rekolekcje parafialne oraz szerzenie i rozwijanie ducha misyjnego 
wśród ojców i braci prowincji. W realizacji tego priorytetu pomaga tirocinium 
pastoralne76. Jego celem jest formacja misyjna redemptorystów, którzy pragną 
poświęcić się dziełu bezpośredniego głoszenia słowa Bożego przez misje i re-
kolekcje.

5.1. Formacja w tirocinium pastoralnym 

Podstawowa formacja teoretyczna w  tirocinium obejmuje przygotowanie 
szeregu kazań misyjno-rekolekcyjnych, których treść ma obejmować zakres 
misji w duchu i charyzmacie Zgromadzenia. Ponadto wykłady dotyczą: modelu 
misji prowadzonych przez redemptorystów (tradycyjnych, kerygmatycznych, 
ewangelizacyjnych, odnowy parafii), zagadnień biblijnych; zagadnień pastoral-
nych (socjologia religii, model Kościoła w Polsce, struktura społeczna i socjo-
logia parafii, wizja parafii); zagadnień liturgicznych; teologii przepowiadania, 
retoryki; psychologii rozwojowej; psychologii komunikacji (werbalnej i  po-
zawerbalnej); wpływu współczesnych nurtów filozoficznych (zwłaszcza post-
modernizmu) na świadomość osób wierzących. Z kolei formacja praktyczna 
obejmuje: opracowanie pisemne kazań misyjnych oraz schematów kazań reko-
lekcyjnych; uczestnictwo w różnych modelach misji i rekolekcji; formy warszta-
towe, ćwiczenia, ocenę opracowanych przez tirocinistów kazań i homilii.

75 J. Skórka, Krótki przyczynek o. Jana Skórki związany z historią Tirocinium w niespokojnych 
czasach, Toruń, 27 września 2017 (archiwum prywatne autora).

76 Por. Statuty prowincjalne i  Dyrektorium Kapituły Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej 
Redemptorystów, Warszawa 2014, nr 003.
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5.2. Historia tirocinium pastoralnego  
w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Historia osobnego ośrodka formacyjnego Prowincji Warszawskiej Re-
demptorystów przeznaczonego do posługi misyjnej zaczyna się w roku 1961. 
Wówczas to decyzją kuratorium bydgoskiego z 30 sierpnia nastąpiło rozwiąza-
nie juwenatu redemptorystów w Toruniu. W tym samym dniu pomieszczenia 
zajmowane dotychczas przez juwenat prowincjał przeznaczył na tirocinium 
pastoralne oraz rok probacji zakonnej77. W ten sposób Toruń na kilkadziesiąt 
lat stał się siedzibą tirocinium78. W czasie wakacji 1963 roku o. Alfons Wittig 
został mianowany jego prefektem. Inauguracji pierwszego kursu dokonał pro-
wincjał o. Kazimierz Hołda 18 sierpnia 1963 roku. Wówczas to 17 młodych oj-
ców z prowincji rozpoczęło pracę nad przygotowaniem się do głoszenia misji 
i rekolekcji, którą ukończyli 1 czerwca 1964 roku. 

23 stycznia 1965 roku przyszła nominacja od prowincjała dla o. Wittiga 
na rektora do warszawskiego klasztoru przy ul. Karolkowej oraz konsultora 
i  wikariusza prowincjała. Władze państwowe odmówiły mu jednak stałego 
i czasowego zameldowania. Z tego względu mógł przebywać na terenie stolicy 
tylko przez trzy dni w tygodniu. Przed o. Wittigiem było trudne zadanie. Pro-
blem polegał na tym, że miał być nie tylko przełożonym wspólnoty na Karol-
kowej, ale równocześnie z dojazdu prowadzić tirocinium. Z dniem 1 sierpnia 
1965 roku rozpoczął nowy kurs tirocinium. Odtąd każdego tygodnia przez 
trzy dni przebywał w Toruniu jako prefekt tirocinium, a przez trzy dni rezydo-
wał w Warszawie, pełniąc urząd rektora klasztoru79. Po dwuipółrocznym spra-
wowaniu obowiązków przełożonego w Warszawie o. Wittig został mianowany 
przełożonym w Toruniu, który to urząd pełnił w latach 1967–1971, pracując 
również dalej jako misjonarz i prefekt tirocinium80. Po jego wyjeździe do USA 
prefektem na krótki czas został o. Dominik Stawarz.

O. Stanisław Kuczek, jeden z uczestników pierwszego kursu prowadzone-
go przez o. Wittiga, tak go charakteryzuje:

O. Wittig był Niemcem urodzonym we Wrocławiu. Należał do Prowincji Ko-
lońskiej, a  potem Wiceprowincji Wrocławskiej. Spotkałem go w  Paczkowie 
w roku 1962, gdzie po roku otrzymał nominację na prefekta Tirocinium w To-
runiu. Był wówczas misjonarzem u szczytu sławy. Opanował doskonale język 

77 Por. APWR, Kronika Prowincji Polskiej od 8 XII 1959 do 26 XII 1973, s. 88.
78 W Prowincji Warszawskiej Redemptorystów używano zamiennie określeń: tirocinium pa-

storalne, tirocinium, kurs misyjno-rekolekcyjny (tirocinium), tirocinium misyjno-rekolek-
cyjne czy drugi nowicjat.

79 Por. A. Stańczyk, O. Alfons Wittig, redemptorysta (1919–1983), Tuchów 1993, s. 28–31.
80 Por. tamże, s. 32–36.
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polski. Po kilku miesiącach zabrał mnie na misję do parafii Krzesk koło Siedlec. 
Do Torunia prowincjał o. Kazimierz Hołda wysłał 16 ojców. Seniorem tej dużej 
grupy był o. Stanisław Mróz, a najmłodszym był o. Zygmunt Sołek. O. Wittig 
dzielił się ze mną obawami, jak sobie da radę z tak dużą grupą (był przecież 
Niemcem). Był również najlepszym misjonarzem (tak my młodzi uważaliśmy 
i nie zawiedliśmy się). Przygotował nas do misji, renowacji oraz peregrynacji 
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Odnośnie do treści i programu misyj-
nego, opierał się na naszych mistrzach, jak o. Stanisław Szczurek, o. Henryk 
Szulc, o. Tadeusz Sitko, o. Józef Zdunek, o. Józef Krok. My natomiast wyczu-
waliśmy również wpływy duchowości redemptorystów niemieckich. Program 
misji był jeszcze przedsoborowy. 
 Jak o. Wittig przygotowywał nas do misji? W sobotę przed rozpoczęciem misji 
gromadziły się dzieci całej parafii na naukę o spowiedzi. Po tej nauce dzieci spo-
wiadały się, a na drugi dzień w niedzielę miały Eucharystię. Od tego momentu 
dzieci miały apostołować w domach. Wówczas nie było Mszy wieczornych. Po 
różańcu wieczorem były bogate ogłoszenia, zachęty i tzw. kazania wielkomisyj-
ne. W poniedziałek, wtorek i środę wieczór była eschatologia: śmierć, sąd i pie-
kło. W czwartek Sanctissimum, w piątek trzeźwość, w sobotę Beata. Zaś przed 
południem były 2 lub 3 Msze św. i kazania katechetyczne. W parafii Krzesk było 
30 wiosek, a więc wierni przybywali na zmianę na owe Msze św. O. Wittig pilno-
wał tego, aby misjonarze trzymali się dokładnie wyznaczonego tematu. Ważnym 
punktem misji były nauki stanowe: osobno niewiasty, mężczyźni, panny i kawa-
lerowie. Również owe stany miały osobno komunie generalne. Misja kończyła 
się wielką procesją i ustawieniem krzyża misyjnego. Z reguły misja kończyła się 
na sumie. Na misje z dorosłymi uczęszczała młodzież i dzieci. Rodziny przyjeż-
dżały zwykle furmankami, wioząc ze sobą żywność81. 

Z kolei prowincjał o. Stanisław Podgórski dekretem z 26 marca 1973 roku 
mianował o. Gerarda Siwka prefektem kursu misyjno-rekolekcyjnego (tiroci-
nium)82. O. Siwek przez szereg lat był wychowawcą rekolekcjonistów w  To-
runiu i Krakowie, opracowując program duchowej i teoretyczno-praktycznej 
formacji adeptów przyszłej ewangelizacji wędrownej. Można było zauważyć 
u niego „niespokojnego ducha”, ponieważ wciąż szukał nowych form przepo-
wiadania Ewangelii współczesnemu światu83. 

Klasztor redemptorystów w Toruniu był siedzibą tirocinium od 1963 roku 
do 1984 roku. W  latach 1988–1990 instytucja ta należała strukturalnie do 

81 S. Kuczek, O. Alfons Wittig, Toruń, 14 października 2017 (archiwum prywatne autora).
82 Por. Sekretariat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Teczka: Tirocinium Pastoralne, 

Dekret Prowincjała o. Stanisława Podgórskiego, Warszawa, 26 marca 1973, Dekret nomi-
nacyjny, l.dz. 132/3/73.

83 Por. S. Koperek, O. Gerard Siwek – polski promotor nowej ewangelizacji, w: Musimy siać. 
Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938–2015), red. M. Pawliszyn, Kraków 
2016, s. 13.
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Studium Homiletycznego w Krakowie, którego kierownikiem był o. Siwek84. 
Przygotowanie teologiczne i praktyczne misjonarzy dokonywało się w ramach 
studium, natomiast rola prefekta tirocinium, którym był o. Władysław Chaim, 
była analogiczna do roli prefekta w  seminarium redemptorystów w  Tucho-
wie. W roku 1990 tirocinium zostało oddzielone od Studium Homiletycznego 
i  przeniesione do Gdyni, a  prefektem został o. Jan Byczkowski, zaś po jego 
śmieci socjusz o. Stanisław Pęgiel. W latach 1996–2002 klasztor w Krakowie 
ponownie kształcił przyszłych misjonarzy pod prefekturą o. Józefa Szczeci-
ny. Od 2002 roku, kiedy prefektem został o. Grzegorz Jaroszewski, funkcję tę 
przejął klasztor tuchowski. W czasie roku formacyjnego 2004/05 prowincjał 
o. Zdzisław Klafka decyzją Rady prowincjalnej nadzwyczajnej przeniósł sie-
dzibę tirocinium pastoralnego z  Tuchowa do Lublina. Tam kontynuowano 
formację misyjną od 20 listopada 2004 roku85. W latach 2008–2011 tirocinium 
ponownie znalazło się Krakowie i ponownie prefektem został o. Józef Szcze-
cina. Natomiast od 2011 roku miejscem formacji i  studium dla misjonarzy 
redemptorystów znów stał się dom zakonny w Lublinie.

Zakończenie

W 2018 roku przypada 60. rocznica powstania w Prowincji Warszawskiej 
Redemptorystów tirocinium pastoralnego, które kształci przyszłych misjona-
rzy i  rekolekcjonistów. Kształcą się w nim redemptoryści polscy, z Białorusi 
i  Ukrainy należący do prowincji polskiej, jak i  z  innych jednostek Zgroma-
dzenia, zarówno obrządku łacińskiego ze Słowacji, Czech, jak i grekokatolicy 
z Ukrainy czy Słowacji. Wcześniej przez lata redemptoryści formację i przygo-
towanie do pracy misjonarskiej odbywali w drugim nowicjacie jako instytucji 
nakazanej przez prawodawstwo zakonne obowiązujące od Kapituły w  1764 
roku aż do Kapituły nadzwyczajnej, która odbyła się w  latach 1967–1969. 
Na gruncie Polskiej Prowincji drugi nowicjat zainicjował sługa Boży o. Ber-
nard Łubieński. Formacja dla przyszłych misjonarzy odbywała się z małymi 
przerwami w latach 1912–1962. Natomiast w 1958 roku powstało tirocinium 
84 22 kwietnia 1988 roku Rada Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej 

zatwierdziła koncepcję nowego centrum formacji i powołała do istnienia na okres prób-
ny dwuletnie Studium Homiletyczne, którego pierwszym kierownikiem został o. Gerard 
Siwek. Dwa lata później została podpisana umowa pomiędzy dyrektorem Instytutu Litur-
gicznego Wydziału Teologicznego PAT a prowincjałem Warszawskiej Prowincji Redempto-
rystów, ustalająca warunki funkcjonowania Studium Homiletycznego przy klasztorze re-
demptorystów w Krakowie. 

85 Por. Sekretariat Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, Teczka: Tirocinium Pastoralne, 
Dekret Prowincjała o. Zdzisława Klafki, Warszawa, 8 listopada 2004, l.dz. 607/11/04.
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pastoralne. W początkowym okresie miało ono charakter instytutu między-
zakonnego i  przygotowywało kapłanów zakonnych do posługi duszpaster-
skiej. Oprócz tego redemptoryści mieli kurs misyjny w duchu i charyzmacie 
Zgromadzenia. Od 1963 roku tirocinium pastoralne przygotowuje do pracy 
misyjno-rekolekcyjnej wyłącznie członków Zgromadzenia Najświętszego Od-
kupiciela. Ta forma kształcenia redemptorystów w kierunku misyjnym jest po-
zytywnie postrzegana przez poszczególne zarządy generalne Zgromadzenia. 
Zgodnie z duchem drugiego nowicjatu, stanowi ona ważny element formacji 
ciągłej w Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. 

Summary 
Formation of a missionary Redemptorist  

in the second novitiate and tirocinium pastoral

In 2018, it is the 60th anniversary of the founding of the tirocinium pastoral in the Redemptorist Province 
of Warsaw. This institution has been educating missionaries and retreat-makers for many years. Polish Re-
demptorists, from Belarus and Ukraine belonging to the Polish province, as well as from other units of the 
Latin Rite from Slovakia, the Czech Republic and Greek Catholics from Ukraine or Slovakia are educating in 
it. Earlier, for years, Redemptorists had been formed and prepared for missionary work in the institution of 
the second novitiate, which was ordered by religious legislation. This law has been in force from the Chapter 
in 1764 until the Extraordinary Chapter, which took place in 1967–1969. On the Polish ground, the second 
novitiate was initiated by the God’s servant Fr Bernard Łubieński. Formation for future missionaries took place 
in the years 1912–1962 with small breaks. In 1958, an institute called tirocinium pastoral was established. 
Initially, it had an inter-religious character and was preparing priests for pastoral ministry. Redemptorists 
also had a mission course that was in the spirit and charisma of the Congregation. From 1963, the tirocinium 
pastoral was an institute preparing for the mission and retreat work only members of the Congregation of the 
Most Holy Redeemer.

Andrzej Makowski CSsR – doktor nauk teologicznych, przełożony klasztoru i prefekt Tirocinium Pasto-
ralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie. Wykłada homiletykę w WSD Redemptorystów 
w Tuchowie oraz w WSD Zakonu Paulinów w Krakowie. Misjonarz, rekolekcjonista, prowadzi dni skupienia 
dla osób duchownych. Jest autorem kilku artykułów opublikowanych w czasopismach i książkach zbiorowych.
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Początki działalności ewangelizacyjnej  
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela  
w archidiecezji wrocławskiej (1900–1925).  

Przyczynek do obchodów setnej rocznicy pobytu 
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W sobotę 28 kwietnia 2018 roku redemptoryści posługujący we Wrocła-
wiu–Dąbiu dziękowali za stulecie swej obecności w  stolicy Dolnego Śląska. 
Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita wrocławski ks. abp Józef 
Kupny. Obecni byli: o. Janusz Sok – prowincjał Warszawskiej Prowincji Re-
demptorystów, redemptoryści z innych klasztorów, duchowni, siostry zakonne 
i świeccy. Uroczystość była transmitowana przez TV Trwam. 

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie historii przybycia redemptorystów 
na teren archidiecezji wrocławskiej, szczególnie do Wrocławia. Przyjęte ramy 
czasowe (1900–1925) związane są z objęciem przez nich pierwszej i ostatniej 
placówki na tym obszarze.

W przeszło tysiącletnią historię Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku1 
wpisuje się od ponad wieku obecność redemptorystów. Zgromadzenie zostało 
założone w okolicach Neapolu 9 listopada 1732 roku przez św. Alfonsa Ma-
1 Por. J. Pater, Z dziejów archidiecezji wrocławskiej, www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?op-

tion=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=15 (dostęp: 8 maja 2018).
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rię de Liguoriego (1696–1787) – kompozytora, malarza, adwokata, księdza, 
biskupa, wybitnego teologa oświecenia, świętego i doktora Kościoła, nazywa-
nego najgorliwszym. Głównym celem Zgromadzenia było życie wspólnotowe  
na wzór Apostołów i przepowiadanie Ewangelii Chrystusa, zwłaszcza ludziom 
ubogim i opuszczonym. Preferowaną przez redemptorystów formą głoszenia 
Dobrej Nowiny były i nadal są misje i rekolekcje ludowe2. 

Sposób życia i gorliwość w przepowiadaniu słowa Bożego członków Zgro-
madzenia były zasadniczymi powodami, dla których książę kardynał Georg 
Kopp (1837–1914) zaprosił ich do archidiecezji wrocławskiej. O założenie no-
wej fundacji zwrócił się on do redemptorystów z prowincji austriackiej, któ-
rych znał osobiście. Ilekroć bowiem przybywał do stolicy Austrii, zatrzymywał 
się w ich wiedeńskim klasztorze przy kościele Maria am Gestade. Zależało mu 
na sprowadzeniu do archidiecezji gorliwych zakonników. I chociaż brakowało 
mu ich, nie przyjmował wszystkich zgłaszających się do niego zakonów3. Pod 
koniec jego posługi szczególnie aktywni na terenie archidiecezji byli: fran-
ciszkanie, bonifratrzy, kamilianie, redemptoryści, werbiści, ubodzy bracia św. 
Franciszka oraz w obrębie Śląska austriackiego jezuici, pijarzy i benedyktyni4. 

Skomplikowaną sytuację duszpasterską zastał książę kardynał w  sanktu-
arium maryjnym w Bardzie5. Było ono od 1810 roku pod opieką duszpasterską 
księży diecezjalnych6. W okresie jesienno-zimowym do obsługi parafii i sank-
2 Por. Reguła i  ustawy zgromadzenia kapłanów pod wezwaniem Najśw. Odkupiciela. Część 

I. II. V. Przekład tekstu łacińskiego dokonany z polecenia Najprzew. O. Patryka Murraya, 
Generała Zgromadzenia Najśw. Odkupiciela, Kraków 1923, s. 1* i VI; por. też Konstytucje 
i statuty Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1989, s. 27–28.

3 Por. J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Czasy nowożytne, t. III, cz. 3 
(1887–1945), Warszawa 2013, s. 144.

4 Tamże.
5 Już w bulli protekcyjnej Hadriana (1100–1159), wystawionej 28 kwietnia 1155 roku, wy-

mienione jest Bardo. Historia tego miejsca nierozerwalnie związana jest z kultem Matki 
Bożej, który ogniskuje się wokół słynącej łaskami figurki NMP. Figurka ta jest najstarszą 
maryjną rzeźbą romańską na Śląsku. Została ona wykonana z drewna lipowego na przeło-
mie X i XI wieku. Mierzy 43,3 cm wysokości. Przedstawia Matkę Bożą siedzącą na tronie. 
Na swych kolanach trzyma Ona Jezusa, którego obejmuje lewą ręką, w prawej zaś trzyma 
jabłko, znak władzy królewskiej. Jezus przedstawiony jest jako chłopiec w koronie. Prawą 
rękę wznosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma księgę. Po 1189 roku umieszczono 
ją w kaplicy zamkowej w Bardzie. Źródła podają, że wierni pielgrzymują do niej od 1270 
roku; por. J. Swastek, Kult Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie, „Nowe Życie” 
XXIX (2012), nr 5, s. 10; por. także M. Kogut, Maryjne sanktuarium w Bardzie Śląskim, 
„Niedziela” 2016, nr 28, 10 lipca, s. IV–V (dodatek świdnicki).

6 Wcześniej bardzkie sanktuarium obsługiwali: joannici (1183–1210), augustianie (1210–
1247) i najdłużej cystersi (1247–1810). Po wprowadzeniu przez Friedricha Wilhelma III 
(1770–1840) dekretu kasacyjnego z 30 października 1810 roku sanktuarium w Bardzie za-
częli obsługiwać księża diecezjalni; por. K. Plebanek, Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki 
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tuarium wystarczał jeden kapłan. W sezonie letnim, gdy zwiększała się licz-
ba pielgrzymów, nawet kilku księżom było trudno sprostać pojawiającym się 
wyzwaniom. Książę kardynał Georg Kopp, rozumiejąc te problemy, postano-
wił, że opiekę nad sanktuarium w Bardzie powierzy właśnie redemptorystom. 
W tym celu zwrócił się do znanego mu osobiście prowincjała austriackiej pro-
wincji redemptorystów o. Johanna Schwienbachera (1840–1912)7. Zgodę na 
nową fundację w Bardzie wydał jednak przełożony generalny Zgromadzenia 
o. Matthias Raus (1829–1917). Uczynił to dekretem z 24 kwietnia 1899 roku8. 
Jednak redemptoryści nie mogli podjąć posługi w sanktuarium od razu. Trud-
ności pojawiły się ze strony władzy państwowej, która piętrzyła różne prze-
szkody o  charakterze administracyjno-prawnym, aby utrudnić, wręcz unie-
możliwić przybycie kolejnego zgromadzenia zakonnego na teren państwa 
pruskiego. Pozytywnych rezultatów nie przyniosły interwencje u urzędników, 
w  tym na szczeblach ministerialnych. Dlatego książę kardynał Georg Kopp 
poruszył tę sprawę podczas osobistego spotkania z królem pruskim Wilhel-
mem  II Hohenzollernem (1859–1941). Dopiero po królewskiej interwencji 
rząd ustąpił i  dekretem z  19 marca 1900 roku zezwolił redemptorystom na 
osiedlenie się w Bardzie9. Zgoda ta zawierała jednak pewne obostrzenia co do 
liczby zakonników, zwłaszcza kapłanów, oraz ich narodowości. Początkowo 
wspólnota redemptorystów w Bardzie nie mogła liczyć więcej niż czterech za-
konników kapłanów. Później zwiększono tę liczbę do sześciu. Ponadto musieli 

Wiary, Bardo Śląskie, Bardo Śląskie 1995, s. 115; por. także J. Schweter, Wartha (Bardo Ślą-
skie). Historia miejscowości pielgrzymkowej i odbywanych do niej pielgrzymek, tłum. S. Stań-
czyk, Bardo 2001, s. 222.

7 Książę kardynał Georg Kopp konsultował zamiar sprowadzenia do Barda redemptorystów 
m.in. z ks. Paulem Schloßerem (zm. 1929), który pochodził z Barda. Wyraził się on pozy-
tywnie o redemptorystach. Uważał, że mają spore doświadczenie w prowadzeniu sanktu-
ariów takich jak Grulich (Králíky) i Filippsdorf (Filipov) i są gorliwymi duszpasterzami; 
por. J. Schweter, Erinnerungen an meine Wohltäter. Mein Leben im Licht der Gnade. Ein 
Gedenkblatt tiefer Dankbarkeit verbunden mit meinem Testament von P. Joseph Schweter 
Priester der Kongregation das allerheiligsten Erlösers, Bardo Sląsk, Warta 1946–1951, mps 
niem., s. 149; por. także K. Plebanek, Sto lat redemptorystów w Bardzie, Bardo 2000, s. 5.

8 Zgodnie z  ówczesną hierarchią wspólnot redemptorystów, generał powołał w  Bardzie 
wspólnotę określaną jako hospicjum. Jej przełożony nazywany był superiorem. Pierwszym 
superiorem w Bardzie był o. Gerhard Diessel (1845–1907), który pochodził z Freren koło 
Osnabrück. Wspólnota bardzka została podniesiona do rangi pełnoprawnego klaszto-
ru, czyli rektoratu, w  1912 roku, a  jej pierwszym rektorem był o. Joseph Schweter; por. 
J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 309–310; por. także tenże, Erin-
nerungen…, dz. cyt., s. 154.

9 Por. J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 310.
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oni mieć pochodzenie niemieckie, tzw. Reichsdeutsch. Wyjątkowo i tylko na 
czas przejściowy władze zgodziły się na zakonników z Austrii10.

Pierwszym redemptorystą przybyłym do Barda we wtorek 1 maja 1900 roku 
z Zwittau był o. Xaver Franz (1864–1926), pochodzący z Kudowy Zdroju-Czer-
mnej. Kolejnym, który przyjechał w niedzielę 6 maja 1900 roku, był o. Gerhard 
Diessel (1845–1907), urodzony w Freren, w okolicach Hanoweru. W sobotę 
12 maja 1900 roku przybył z Puchheim o. Franz Dutschke (1837–1912), po-
chodzący z Filipowa (obecnie Czechy). Wspólnota zakonna redemptorystów 
oficjalnie zainaugurowała swój pobyt w  Bardzie w  niedzielę 13 maja 1900 
roku. Ich uroczyste powitanie przez władze i mieszkańców miasteczka odbyło 
się miesiąc później, tj. 10 czerwca 1900 roku11. Jako ostatni dołączył do nich 
w piątek 11 stycznia 1901 roku o. Joseph Schweter (1874–1954)12. Na początku 
tego roku posługiwało więc w Bardzie siedmiu redemptorystów. Obok wymie-
nionych wyżej ojców do wspólnoty należeli trzej bracia koadiutorzy: Joannes 
Kŕívánek (1870–1939), Lucas Uhliř (1869–1947) i Robert Vogt (1871–1937)13. 

Warunki współpracy między proboszczem w Bardzie a kustoszami sank-
tuarium, którymi zostali mianowani redemptoryści, określał precyzyjnie tzw. 
Regulamin kompetencji14. Książę kardynał Georg Kopp podpisał go 25 maja 
1900 roku, a prowincjał austriackiej prowincji redemptorystów o. Schwienba-
cher 27 maja 1900 roku. Regulamin ten precyzyjnie ujmował zakresy kompe-
tencji i obowiązki księży diecezjalnych oraz redemptorystów w sanktuarium 
10 Należy zaznaczyć, że do prowincji austriackiej należeli redemptoryści wywodzący się 

z Królestwa Pruskiego, dlatego mogła ona założyć i prowadzić tę fundację; por. K. Pleba-
nek, Sto lat redemptorystów…, dz. cyt., s. 5; por. także Chronik des Hauses C.Ss.R. Wartha. 
1.V.1900 – 28.VII.1920, t. I, rkps niem., s. 20; por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., 
s. 78–81.

11 Por. J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 310.
12 Joseph Schweter urodził się w  Łące Prudnickiej na Śląsku 15 lutego 1874 roku. Zmarł 

w Bardzie 18 lutego 1954 roku. Po ukończeniu gimnazjum w Prudniku w 1894 roku wstąpił 
na wydział teologii katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Został wyświęcony na kapłana 
przez kard. Georga Koppa w 1898 roku. Przez rok pracował na stanowisku wikarego w pa-
rafii w Żaganiu. W roku 1899 wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, gdzie w 1900 
roku złożył śluby zakonne. W 1903 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Wiedeńskim. 
Przez 38 lat był bezpośrednio związany z sanktuarium maryjnym w Bardzie. Zasłynął jako 
misjonarz ludowy, rekolekcjonista i historyk. Przeprowadził 143 misje, 575 serii rekolekcji 
i 202 tridua; w sumie 920 większych prac apostolskich. Drukiem zostało wydanych jego 
25 książek i 24 artykuły. W maszynopisach pozostało ok. 48 książek i cztery referaty; por. 
J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. II–VI; por. także M. Lipowicz, Zapomniany apostoł, 
o. Józef Schweter, Bardo 2004, s. 24; por. A. Kiełbasa, Historyk śląskiego caritasu Józef Schwe-
ter CSSR (1874–1954), „Świdnickie Studia Teologiczne” 2004, nr 1, s. 311–326. 

13 Por. Chronik des Hauses C.Ss.R, t. I., dz. cyt., s. 21.
14 Polski tekst Regulaminu kompetencji w tłumaczeniu o. Andrzeja Czapli CSsR został opub-

likowany jako aneks nr 1 w: K. Plebanek, Sto lat redemptorystów…, dz. cyt., s. 71–75.
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i  parafii w  Bardzie. Obowiązywał on do 13 kwietnia 1946 roku15. Zgodnie 
z jego zapisami, księża diecezjalni mieli pełnić posługę proboszczów lub ad-
ministratorów parafii. Redemptorystom pozostawiono posługę przy sank-
tuarium, powierzając ich pieczy potrzeby duchowe pielgrzymów. Historia 
potwierdziła, że 46-letnia współpraca pomiędzy księżmi diecezjalnymi i  re-
demptorystami w Bardzie przebiegła bezkonfliktowo. Wynikało to nie tylko 
z precyzyjnie przestrzeganego Regulaminu kompetencji, ale przede wszystkim 
z ewangelicznej postawy i wysokiej kultury osobistej współpracujących stron. 
Równie dobrze układała się ta współpraca z biskupami wrocławskimi oraz kle-
rem diecezjalnym i zakonnym16. 

Gorliwa, a  czasami wręcz heroiczna posługa duszpasterska redemptory-
stów w sanktuarium, wiele godzin spędzanych każdego dnia w konfesjonale, 
głębokie życie duchowe połączone z gościnnością szybko potwierdziły opinię, 
że redemptoryści z Barda są dobrymi katolikami, oddanymi Bogu i ludziom 
mężami Bożymi. Dzięki ich posłudze wzrósł ruch pielgrzymkowy do sanktu-
arium. Byli też chętnie zapraszani do różnych wspólnot parafialnych, by głosić 
misje ludowe i rekolekcje parafialne. Równie szybko stali się wziętymi rekolek-
cjonistami w żeńskich i męskich wspólnotach zakonnych. W związku z tym 
pojawiła się potrzeba kolejnej fundacji Zgromadzenia na terenie archidiecezji. 
Tym razem myślano o stolicy Dolnego Śląska.

Pierwsze plany związane z wrocławską fundacją poczynił czcigodny sługa 
Boży o. Wilhelm Janauschek (1859–1926)17, który w latach 1901–1907 pełnił 
funkcję przełożonego austriackiej prowincji redemptorystów. Na jego polece-
nie przełożony klasztoru w Bardzie zakupił działkę pod budowę klasztoru i ko-
ścioła we Wrocławiu. W wyborze miejsca pod nową fundację pomógł ówczesny 
proboszcz parafii św. Elżbiety we Wrocławiu ks. Paul Zimbal (1868–1930)18, 
który przyjaźnił się z redemptorystami z Barda. Miał on zwyczaj regularnego 
pielgrzymowania ze swymi parafianami do Matki Bożej Bardzkiej. Gdy do-
wiedział się o planach fundacji klasztoru we Wrocławiu, wskazał zakonnikom 
odpowiednią działkę na terenie Grabiszyna (Gräbschen), przemysłowej dziel-
nicy miasta, zamieszkałej w większości przez robotników. Formalnie właści-
cielem zakupionej parceli był klasztor redemptorystów w Bardzie. Miała ona 

15 Por. tamże, s. 5.
16 Por. J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 357.
17 Papież Franciszek uznał heroiczność cnót sługi Bożego o. Wilhelma Janauschka dekretem 

z 15 kwietnia 2014 roku.
18 Por. Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahre 1887, 

s. 38.
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ok. 4 mórg (tj. 2,3 ha) powierzchni. Jednak, z nieznanych nam dzisiaj powo-
dów, budowy nie rozpoczęto19. 

Sprawa wrocławskiej fundacji klasztoru powróciła po objęciu rządów 
w archidiecezji przez księcia kardynała Adolfa Bertrama (1859–1945), który 
kierował nią w latach 1914–1945. Niemal od samego początku swego posłu-
giwania nawiązał on z redemptorystami dobre relacje, zwłaszcza z przełożo-
nym wspólnoty w  Bardzie o. Josephem Schweterem20. Redemptoryści cenili 
to, że nowemu ordynariuszowi zależało na rozwoju ruchu pielgrzymkowego 
do ich sanktuarium. Często on sam pielgrzymował do Matki Bożej Bardzkiej, 
aby prosić o łaskę mądrego kierowania Kościołem wrocławskim oraz o powo-
łania kapłańskie21. Pielgrzymki umożliwiły mu lepsze poznanie redemptory-
stów i przyjrzenie się ich pracy duszpasterskiej. O szacunku, jakim darzył on 
członków Zgromadzenia, świadczy to, że za jego rządów otworzyli oni kolejne 
cztery klasztory na terenie archidiecezji wrocławskiej. 

Źródła historyczne potwierdzają, że powstanie klasztoru i  kościoła re-
demptorystów we Wrocławiu jest powiązane przede wszystkim z dwoma oso-
bami: księciem kardynałem Adolfem Bertramem i o. Josephem Schweterem22. 
Niespełna rok po swoim ingresie do katedry wrocławskiej książę kardynał 
zaprosił do siebie o. Schwetera. Spotkanie odbyło się w pałacu arcybiskupów 
wrocławskich w  środę 15 grudnia 1915 roku. Jego celem było omówienie 
spraw związanych z nową fundacją redemptorystów we Wrocławiu23. Kardy-
nał wskazał konkretne miejsce na budowę kościoła i klasztoru. Była to działka 
należąca do kapituły katedralnej, którą chciał odsprzedać redemptorystom. 
Znajdowała się w spokojnej dzielnicy Wrocławia – Dąbiu (Grüneiche). Księciu 
19 Po decyzji o zmianie lokalizacji klasztoru i kościoła redemptorystów we Wrocławiu przez 

jakiś czas działkę tę dzierżawiono, a następnie odsprzedano w 1927 roku za kwotę 100 tys. 
marek. Uzyskane w ten sposób fundusze pokryły w znacznej mierze koszty budowy budyn-
ku juwenatu redemptorystów w Paczkowie. Na odsprzedanej parceli na Grabiszynie został 
wybudowany kościół parafialny dla nowo utworzonej parafii pw. św. Klemensa Hofauera; 
por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 171.

20 „Książę-kardynał A. Bertram bardzo cenił o. J. Schwetera, chociaż uważał, że czasami był 
on zbyt drobiazgowy. Żartobliwie porównywał go do »filiżanki dobrej kawy, czasem za 
bardzo przesłodzonej«”; M. Lipowicz, Zapomniany apostoł…, dz. cyt., s. 30. 

21 Por. J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 357.
22 O. Schweter posługiwał w sanktuarium w Bardzie przez prawie 38 lat. Najdłużej, nieprzer-

wanie, przebywał w  nim od 1902 do 1921 roku. Był przede wszystkim misjonarzem 
ludowym, cenionym rekolekcjonistą tak parafialnym, jak i zakonnym. Dał się też poznać 
jako uzdolniony, pracowity i rzetelny historyk Kościoła. Od 1907 do 1912 roku pełnił funk-
cję superiora, w latach 1912–1918 i 1934–1936 zaś był rektorem bardzkiej wspólnoty; por. 
J. Schweter, Die Personalkarte, Provinzialat der Redemptoristen Breslau 16, Langhansstraße 
10, mps niem., s. 1.

23 Por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 169.
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kardynałowi Bertramowi bardzo zależało na obecności Zgromadzenia w mie-
ście. Miał on pragnienie stworzenia w  stolicy archidiecezji duchowej oazy. 
Myślał o wspólnocie zakonnej, która gorliwie naśladując Apostołów, stworzy-
łaby „żywą przestrzeń wiary”. Położony pośród parkowej zieleni ośrodek na 
Dąbiu miał być w zamyśle księcia kardynała swoistym „Emmaus”, do którego 
zmierzaliby duchowni i osoby konsekrowane, aby spotkać zmartwychwstałego 
Jezusa Chrystusa. Odchodząc z niego napełnieni entuzjazmem wiary, nieśliby 
innym Dobrą Nowinę24. 

O tym, jak bardzo zależało księciu kardynałowi na jak najszybszym spro-
wadzeniu redemptorystów do Wrocławia, świadczyło to, że postanowił osobi-
ście zająć się załatwianiem wszystkich formalności związanych z uzyskaniem 
pozwoleń ze strony władz rządowych oraz wyraził gotowość pomocy mate-
rialnej przy budowie kościoła. Biorąc pod uwagę ówczesne prawodawstwo 
państwowe, książę kardynał Bertram przedstawił o. Schweterowi możliwość 
uprzedzenia ewentualnej odmowy ze strony rządu, który mógł ją umotywo-
wać zbyt dużą liczbą redemptorystów na terenie archidiecezji. Proponowane 
przez niego rozwiązanie polegało na tym, że we wspólnocie wrocławskiej mia-
ło zamieszkać dziesięciu redemptorystów kapłanów, kosztem zmniejszenia ich 
liczby do trzech w klasztorze w Bardzie. Ta propozycja zaniepokoiła i zmar-
twiła rozkochanego w Matce Bożej i w Jej sanktuarium o. Schwetera. Zdawał 
on sobie sprawę, że pozostawienie w nim trzech kapłanów wpłynie negatywnie 
na jakość obsługi duszpasterskiej pielgrzymów. Obawiał się, że sanktuarium 
zostanie zepchnięte na dalszy plan. Nie wyjawił jednak swych trosk księciu 
kardynałowi podczas tamtego grudniowego spotkania. W trudnościach i nie-
pokojach miał zwyczaj zdawać się na wolę Boga, a wszelkie troski powierzać 
Najświętszej Maryi Pannie i cierpliwie czekać na rozwój wydarzeń25. Ponieważ 
decyzja o nowej fundacji zakonnej musiała być zaakceptowana przez generała 
Zgromadzenia, ustalili razem, że jeszcze tego samego dnia o. Schweter przy-
gotuje do niego pismo, a następnie przedstawi je arcybiskupowi. Książę kardy-
nał poprosił też, aby list do generała został mu pokazany, niezależnie od pory, 
jeszcze tego samego dnia26. Po opuszczeniu pałacu biskupiego o. Schweter udał 
się do klasztoru sióstr elżbietanek przy ul. Gräupnergasse (dzisiaj św. Józefa). 
Tam w  ciągu paru godzin przygotował odpowiedni list do generała. Przed-
stawił w nim argumenty przemawiające za utworzeniem nowej fundacji oraz 
przeciwne jej. Na końcu zawarł prośbę o  przesłanie odpowiedzi telegrafem. 

24 Por. tamże, s. 171.
25 Por. tamże, s. 169–170.
26 Por. tamże, s. 170.
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Książę kardynał po zapoznaniu się z listem zaaprobował go bez najmniejszej 
korekty. Żegnając się z o. Schweterem, był wyraźnie zadowolony i dyspensując 
zakonnika od postu, życzył mu smacznej kolacji. Sam zajął się też przesłaniem 
listu do generała redemptorystów w Rzymie. Wysłał go pocztą dyplomatyczną 
przez nuncjaturę apostolską w Monachium27. 

Odpowiedź o. Patricka Murraya (1865–1959), przełożonego generalnego 
redemptorystów28, nadeszła po ok. dwóch tygodniach. Telegram z Rzymu za-
wierał lakoniczne zdanie: „Plan został zatwierdzony”. Po tej aprobacie ordy-
nariusz wrocławski wystąpił do rządu pruskiego z prośbą o zgodę na otwo-
rzenie nowej fundacji redemptorystów we Wrocławiu. Pozytywna odpowiedź 
nadeszła z Berlina 14 kwietnia 1916 roku29. Obok zgody na powstanie nowej 
placówki zawierała ona informację, że we wrocławskiej wspólnocie mogło za-
mieszkać dziesięciu kapłanów oraz sześciu braci zakonnych30. 

Formalnie od tej chwili nic już nie stało na przeszkodzie w osiedleniu się 
redemptorystów we Wrocławiu. Jednak załatwienie wszystkich spraw opóź-
niało się. Wynikało to z jednej strony z trudności obiektywnych, związanych 
z trwającą I wojną światową. Z drugiej strony, wpłynęła na to postawa o. Jose-
pha Schwetera, któremu jako przełożonemu klasztoru w Bardzie powierzono 
prowadzenie spraw nowej fundacji. Słusznie obawiał się on, że po rozpoczęciu 
działalności wspólnoty redemptorystów we Wrocławiu zmniejszy się ich liczba 
w Bardzie. Odbierał to jako krzywdę wobec sanktuarium i ruchu pielgrzymko-
wego. Dlatego bez pośpiechu, aczkolwiek sumiennie zajmował się transakcją 
zakupu parceli31 oraz innymi formalnościami związanymi z  fundacją. Osta-
tecznie doprowadził do ich pomyślnego zakończenia.

Pierwsi dwaj redemptoryści rozpoczęli posługę we Wrocławiu we wtorek 
2 kwietnia 1918 roku32. Superiorem nowo powstałej wspólnoty został o. Au-
gustin Rösler (1851–1922)33. Początkowo zamieszkali oni w starym budynku 
27 Tamże.
28 Pełnił on posługę przełożonego generalnego Zgromadzenia Redemptorystów w  latach 

1907–1947; por. S.J. Boland, Murray Patrick, w: A Dictionary of the Redemptorists, Romae 
1987, s. 252. 

29 Por. K. Plebanek, Tamte pionierskie lata. Działalność redemptorystów we Wrocławiu 1945–
1959, Wrocław 2005, s. 5.

30 Por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 170.
31 Parcelę zakupiono 10 marca 1918 roku; por. K. Plebanek, Tamte pionierskie lata, dz. cyt., s. 5.
32 Por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 170.
33 Augustin Rösler pochodził z Głogowa. Studiował na fakultecie teologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1875 roku. Doktoryzował się we Fryburgu 
Bryzgowijskim w 1876 roku. W kwietniu 1877 roku wstąpił do austriackiej prowincji re-
demptorystów, gdzie przez długie lata był wykładowcą, wychowawcą i przełożonym. Miał 
szerokie zainteresowania naukowe. Znany jest ze swoich książek i  artykułów poświęco-
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mieszczącym się na zakupionej posesji. W jednym z pokoi urządzili prowizo-
ryczną kaplicę, do której chętnie przybywali ludzie. W krótkim czasie okazała 
się ona za mała. Przystąpiono zatem do budowy kościoła. Trwała ona rekor-
dowo krótko. Rozpoczęto ją w czwartek 23 stycznia 1919 roku, a zakończono 
we wtorek 1 lipca tego samego roku. Drewno na budowę ofiarował książę kar-
dynał Adolf Bertram. Pochodziło ono z rusztowań użytych do wcześniejsze-
go remontu jednej z wież katedry wrocławskiej. Redemptoryści otrzymali od 
niego również 10 tys. marek. Pozostałe pieniądze ofiarowali darczyńcy świeccy 
i Zgromadzenie. Nowo wybudowany kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia zo-
stał poświęcony w środę 2 sierpnia 1919 roku przez ks. kanonika Walentego 
Wojciecha (1868–1940)34. Wraz z nastaniem Republiki Weimarskiej przestały 
obowiązywać państwowe ograniczenia religijne, również te dotyczące liczby 
zakonników w danym klasztorze. Znikło zatem niebezpieczeństwo umniejsze-
nia roli sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Bardzie. W ten sposób, jak 
stwierdził o. Schweter, „Matka Boża wysłuchała moich próśb” i wspólnota ta 
pozostała w pełnym składzie35.

Posługa redemptorystów we Wrocławiu od początku była ukierunkowana, 
tak jak tego sobie życzył książę kardynał Bertram, na niesienie pomocy du-
chowej kapłanom i osobom konsekrowanym. Redemptoryści, wierni swemu 
charyzmatowi, prowadzili również działalność misyjną i rekolekcyjną. W ko-
ściele Matki Bożej Pocieszenia posługiwali miejscowej ludności w sakramen-
cie pokuty i pojednania, sprawowali Eucharystię oraz inne nabożeństwa. Roz-
powszechniali też kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy36. Jako kontynuatorzy 
dzieła św. Alfonsa de Liguoriego, byli otwarci na znaki czasu. Dlatego objęli 
posługą duszpasterską znajdujące się w pobliżu ich klasztoru kliniki Akademii 
Medycznej oraz znany w okolicy zakład leczniczy Charitasheim przy ul. Bir-
kenwäldchen 5 (obecnie K. Bartla). W zakładzie tym redemptoryści sprawo-

nych: teologii biblijnej, ascetyce, apologii, edukacji religijnej, teologii pastoralnej, teologii 
moralnej i zagadnieniom społeczno-politycznym; por. O. Weiß, Rösler, Augustin, w: Deu-
tsche Biographie, www.deutsche-biographie.de/sfz106363.html (dostęp: 1 maja 2018). 

34 Ks. Walenty Wojciech został w  1920 roku biskupem pomocniczym we Wrocławiu; por. 
K. Plebanek, Tamte pionierskie lata, dz. cyt., s. 5.

35 Por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 171.
36 Szczególną rolę w propagowaniu kultu NMP odegrał o. Joseph Schweter, który posługiwał 

we Wrocławiu w charakterze rektora wspólnoty w latach 1927–1930 oraz 1936–1939. Mając 
doświadczenie pracy w bardzkim sanktuarium, chciał rozwinąć kult NMP we Wrocławiu, 
a  tamtejszy ośrodek redemptorystów uczynić „małym Bardem”. W  tym celu sprowadził 
z Rzymu wierną kopię obrazu NMP Nieustającej Pomocy. Założył też Arcybractwo Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. W każdą trzecią niedzielę miesiąca urządzał nabożeństwa do 
MBNP, w których wierni brali liczny udział. Wielu z nich przyjeżdżało nieraz z odległych 
dzielnic Wrocławia; por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 246.
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wali każdego dnia Eucharystię. W szpitalach celebrowali Mszę św. z kazaniem 
w każdą niedzielę. Czynili to na przemian, będąc co tydzień w innej klinice. 
W nabożeństwach tych brali udział pacjenci oraz personel medyczny z całej 
akademii37. Redemptoryści szybko wpasowali się w  środowisko Wrocławia, 
niosąc posługę potrzebującym, nie tylko katolikom.

W roku 1918 dokonały się ważne zmiany w strukturze Zgromadzenia na 
Dolnym Śląsku. Generał redemptorystów o. Patrick Murray dekretem z 5 listo-
pada 1918 roku postanowił, że dwa klasztory położone na terenie archidiecezji 
wrocławskiej, tj. klasztor w Bardzie i we Wrocławiu, przejdą spod jurysdykcji 
prowincji austriackiej pod jurysdykcję prowincji dolnoniemieckiej z siedzibą 
w Achen38. Kolejna reorganizacja struktury Zgromadzenia na terenie archidie-
cezji wrocławskiej, decyzją tego samego przełożonego generalnego, nastąpiła 
31 maja 1933 roku. Została wtedy powołana do istnienia nowa jednostka – 
Wiceprowincja Wrocławska39. W jej skład weszły klasztory w Bardzie40, Wro-
cławiu41, Gliwicach, Paczkowie42, Braniewie43 oraz Głogowie. Przełożonym wi-
ceprowincji został o. Heinrich Mußhoff (1866–1941)44.

Kolejnym miastem na terenie archidiecezji wrocławskiej, w którym pod-
jęli działalność redemptoryści, były Gliwice. Pierwszy przybył tam we wtorek 
15 marca 1921 roku, czyli we wspomnienie św. Klemensa Hofauera, o. Hen-
rich Gluchnik (1875–1941). Drugim, który podjął tam posługę od czwartku 
21 lipca 1921 roku, był o. Joseph Schweter45. Redemptoryści początkowo za-

37 Por. tamże, s. 247.
38 Por. tamże, s. 176.
39 Wiceprowincja Wrocławska nazywana była też wschodnioniemiecką; por. J. Schweter, Er-

innerungen…, dz. cyt., s. 278; por. także S.J. Boland, Breslau Vice-province of, w: A Dictio-
nary…, dz. cyt., s. 50; por. Der Chronik des Klosters C.ss.r. in Wartha von Mitte Juni 1926, 
t. III, rkps niem., s. 332; por. J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 392.

40 Klasztor w Bardzie wybrano na dom formacji, urządzając w nim nowicjat wiceprowincji; 
por. J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 392.

41 Klasztor we Wrocławiu wybrano na siedzibę wiceprowincjała i jego zarządu.
42 W klasztorze w Paczkowie funkcjonował juwenat, który pełnił funkcję niższego semina-

rium duchownego. 
43 Wspólnota redemptorystów w  Braniewie (Braunsberg) w  Prusach Wschodnich została 

utworzona 11 września 1923 roku pw. św. Klemensa przez dolnoniemiecką prowincję re-
demptorystów. Jej pierwszym przełożonym był o. Adolf Brors (1862–1941); por. S.J. Bo-
land, Braniewo (Braunsberg), w: A Dictionary…, dz. cyt., s. 48.

44 Por. tenże, Breslau Vice-province of, w: A Dictionary…, dz. cyt., s. 50. 
45 Formalnie o. Schweter został skierowany do Gliwic 9 maja 1921 roku. Po drodze zatrzymał 

się w Baborowie, aby w tamtejszym kościele parafialnym wygłosić kazania podczas uro-
czystości Zesłania Ducha Świętego. Został jednak zmuszony do pozostania tam na dłużej 
z powodu wstrzymania ruchu kolejowego na Śląsku w wyniku III Powstania Śląskiego; por. 
J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 191.
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mieszkali w wynajętych pokojach. Po wyremontowaniu części pofranciszkań-
skiego klasztoru przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przenieśli się 
tam. Wspólnota zakonna redemptorystów w Gliwicach została formalnie ery-
gowana 3 września 1922 roku46. Zakonnicy podjęli tam podobną działalność 
ewangelizacyjną jak w Bardzie i we Wrocławiu. Swoją posługą duszpasterską 
objęli katolików przybywających do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Pomagali w sąsiednich parafiach oraz głosili misje i rekolekcje. Bardzo szybko 
stali się pożądanymi spowiednikami47. 

Działalność redemptorystów na Śląsku przyczyniła się do wzrostu powo-
łań do Zgromadzenia. W związku z tym władze zakonne podjęły decyzję, aby 
zgłaszających się młodych chłopców ze Śląska nie wysyłać na formację w głąb 
Rzeszy. Postanowiono na miejscu utworzyć dom formacyjny, tzw. juwenat. 
Wybór padł na Paczków, w  którym mieściło się małe, ale „mające dobrego 
ducha” gimnazjum, a większość mieszkańców miasta i okolic stanowili kato-
licy48. Pierwszych juwenistów przyjęto w okresie Wielkanocy 1922 roku. Wy-
chowawca zamieszkał na plebanii, a młodzi w wikarówce. Budowa niższego 
seminarium trwała od 16 września 1924 roku do 18 lipca 1926 roku49. Wspól-
notę zakonną redemptorystów w Paczkowie erygowano 25 marca 1925 roku50. 
Podstawową troską duszpasterską jej członków był oczywiście juwenat. Posłu-
giwali oni również jako misjonarze i  rekolekcjoniści. Chętnie wyjeżdżali też 
do pobliskich parafii na zastępstwa lub z kazaniami. Byli proszeni do różnych 
żeńskich wspólnot zakonnych jako stali lub okresowi spowiednicy51. 

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy w Paczkowie powstawał juwenat, 
rozpoczęto starania o  nową fundację w  Głogowie. Została ona utworzona, 
podobnie jak wrocławska, na wyraźne życzenie i  prośbę księcia kardynała 
Adolfa Bertrama. Tym razem arcybiskup wrocławski pragnął osiedlenia się 
redem ptorystów w miejscu, w którym po sekularyzacji w 1810 roku na ob-
szarze od Wrocławia do Głogowa nie ostał się żaden męski klasztor52. Po-
czątki obecności redemptorystów w  Głogowie nie były łatwe. Pierwszych 
dwóch przybyło do Głogowa 18 grudnia 1924 roku. Zatrzymali się w małym, 

46 Por. tamże, s. 190; por. Chronik der Häuser Gliwitzvom der Gründungmärtz 1921 bis Juli 
1941, 1945, t. I, rkps i mps niem., s. 1; por. S.J. Boland, Gliwice (Gleiwitz), w: A Dictionary… 
dz. cyt., s. 141.

47 Por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 197.
48 Por. Paczków, Kronika domowa, 1946–1959, t. I, rkps niem. i pol., s. 6–7.
49 Tamże, s. 7.
50 Por. S.J. Boland, Paczkow (Paczkau), w: A Dictionary…, dz. cyt., s. 271.
51 Por. J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 245.
52 Por. K. Plebanek, Wznoszenie z ruin. Duszpasterska posługa polskich redemptorystów w Gło-

gowie i okolicy 1946–1958, Głogów 2006, s. 12.
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opuszczonym, zawilgoconym i mocno podniszczonym przytułku należącym 
do kolegiaty głogowskiej53. Początkowo ich posługa duszpasterska polegała 
na pomocy posuniętemu już w  latach i  schorowanemu proboszczowi kole-
giaty ks. Paulowi Beuthnerowi (1851–1925). Pomagali również w parafii św. 
Mikołaja oraz innych wspólnotach katolickiej diaspory w  okolicy miasta. 
Formalnie redemptoryści zainaugurowali życie zakonne w Głogowie w środę 
11 listopada 1925 roku. Pierwszym superiorem wspólnoty został o. Hermann 
Andris (1879–1953)54. Już trzy lata po osiedleniu się w Głogowie wybudowali 
oni klasztor i  kościół pw. św. Klemensa Hofauera. Ta duża budowa prze-
biegła nad wyraz sprawnie. Roboty ziemne rozpoczęto w  czwartek 3 maja 
1928 roku, a kościół i klasztor zostały konsekrowane przez księcia kardynała 
Adolfa Bertrama już w niedzielę 9 grudnia 1928 roku55. Parafia św. Klemensa 
w Głogowie została erygowana przez kard. Bolesława Kominka (1903–1974) 
26 października 1958 roku56.

Redemptoryści na dobre wpisali się w  życie archidiecezji wrocławskiej. 
Swoje posługiwanie zaczęli w  jej duchowym centrum, czyli w  pradawnym 
sanktuarium maryjnym. Posługę głoszenia słowa Bożego, przez misje ludowe 
i rekolekcje, prowadzili w niełatwych warunkach diaspory katolickiej. W dra-
matycznych chwilach dzielili los duchowieństwa i  ludności cywilnej, często 
narażając własne życie. Starali się w każdych okolicznościach być do dyspozy-
cji Kościoła katolickiego, a szczególnie tych, którzy przeżywali egzystencjalne 
ubóstwo i opuszczenie. Byli gorliwymi zakonnikami i misjonarzami. Niestru-
dzenie głosili słowo Boże w małych i wielkich wspólnotach archidiecezji wro-
cławskiej. Długie godziny spędzali w konfesjonałach, jednając ludzi z Bogiem. 
Nie mieli w zwyczaju narzekać na trudy, ale z oddaniem służyli Najświętszemu 
Odkupicielowi i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Niejeden z nich zmarł otoczo-
ny szacunkiem wiernych i w opinii świętości. 

Aneks

Zmiana układu geopolitycznego w Europie po 1945 roku spowodowała, 
że w  archidiecezji wrocławskiej miejsce redemptorystów niemieckich zajęli 
redemptoryści polscy. W styczniu 1946 roku na mocy dekretu kard. Augusta 
Hlonda (1881–1948), który otrzymał specjalne uprawnienia od Stolicy Apo-

53 Tamże; por. także J. Schweter, Erinnerungen…, dz. cyt., s. 227.
54 Por. S.J. Boland, Glogow (Glogau), w: A Dictionary…, dz. cyt., s. 142.
55 Por. K. Plebanek, Wznoszenie z ruin…, dz. cyt., s. 12.
56 Por. tenże, Jubileusz 50-lecia Parafii św. Klemensa w Głogowie, Głogów 2008, s. 9.
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stolskiej, klasztory redemptorystów należące do Wiceprowincji Wrocławskiej 
przeszły pod zarząd Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia57. Pierwszym pol-
skim przełożonym wspólnoty redemptorystów na terenie archidiecezji został 
we Wrocławiu o. Marian Pirożyński (1899–1964), który objął urząd rektora 
7 października 1945 roku58. Współcześnie na terenie metropolii wrocławskiej 
funkcjonują dwa klasztory redemptorystów: w Bardzie, przy sanktuarium 
Strażniczki Wiary Świętej, które zostało podniesione do rangi metropolitalne-
go59 i uzyskało tytuł bazyliki mniejszej60, oraz we Wrocławiu. Pozostałe klasz-
tory, o  których była mowa wyżej, znalazły się w  granicach innych diecezji. 
Klasztor w Gliwicach od 1972 roku należał do diecezji opolskiej, a następnie 
od 1992 roku do diecezji gliwickiej. Klasztor w Paczkowie od 1972 roku leży na 
terenie diecezji opolskiej. Klasztor w Głogowie najpierw wszedł w skład diece-
zji gorzowskiej, a od 1992 roku diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

Można śmiało stwierdzić, że metropolię wrocławską redemptoryści na-
znaczyli wzdłuż i wszerz misjami ludowymi, rekolekcjami parafialnymi i re-
kolekcjami dla osób konsekrowanych. Ich klasztory były ośrodkami życia du-
chowego. Szczególne oddziaływanie na życie archidiecezji miało i nadal ma 
sanktuarium maryjne w  Bardzie, którym do dziś się opiekują. Metropolita 
wrocławski ks. abp Józef Kupny podczas homilii wygłoszonej z okazji stulecia 
pobytu redemptorystów we Wrocławiu podkreślił, że na stałe wpisali się oni 
w krajobraz Kościoła na Dolnym Śląsku. Dziękował im za to, że przez minione 
100 lat byli „nosicielami słowa Bożego”, że niestrudzenie budzili w  ludziach 
nadzieję, której dawcą jest Chrystus Odkupiciel. Dziękował za ich nieugiętą 
wiarę w  czasach totalitaryzmów: hitlerowskiego i  komunistycznego. Za na-
uczanie tego, jak ważne znaczenie ma ludzka godność, zwłaszcza w czasach, 
gdy nie liczono się z żadnymi podstawowymi prawami człowieka. Dziękował 
im za pomoc, którą nieśli ludziom w  wymiarze materialnym i  duchowym. 
W końcu podziękował im za wierność Kościołowi katolickiemu, a zarazem za 
niepoliczalne dobro, które dokonało się przez ich posługę w Kościele wrocław-
skim, na Śląsku i w Polsce61. 

57 Por. J. Schweter, Wartha (Bardo Śląskie). Historia…, dz. cyt., s. 434.
58 Por. K. Plebanek, Tamte pionierskie lata, dz. cyt., s. 13.
59 Tytuł metropolitalnego sanktuarium nadał metropolita wrocławski abp Marian Gołębiow-

ski w 2004 roku. 
60 Por. Suidniciensis, Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 18 nensis 

novembris anno 2008, prot. N. 718/07/L.
61 Homilia ks. abpa Józefa Kupnego wygłoszona w kościele Matki Bożej Pocieszenia we Wro-

cławiu, w sobotę 28 kwietnia 2018 roku.
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Summary 
The beginnings of the evangelization activity of the Congregation  

of the Most Holy Redeemer in the archdiocese of Wrocław (1900–1925).  
A contribution to the celebration of the 100th anniversary  

of the Redemptorists’ stay in Wrocław

The article presents the arrival of the Redemptorists to the Archdiocese of Wrocław. The events described 
cover the period 1900–1925, that is from the date of constituting the first monastery to the date of the lately 
founded monastery in the Archdiocese. The foundation of five monasteries was described, drawing attention 
to historical and political conditions, in the context of the Wrocław Church’s life in and its needs, which gave 
origin to a special motivation to bring them to life. Specific facts and persons were mentioned in the article, 
whose persistence, consistency and trust in the Redemptorist Congregation had commenced a beautiful and 
ongoing commitment of the Redemptorist Fathers and Brothers to the spiritual growth of the local Church not 
only of the Archdiocese of Wrocław, but also of the later established dioceses of Gliwice, Opole and Zielona 
Góra-Gorzów.

Mirosław Grakowicz CSsR – duszpasterz i rekolekcjonista, święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Od 
2008 roku jest proboszczem i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie w die-
cezji świdnickiej. W latach 2009–2013 odbył studia doktoranckie w Instytucie Historii Kościoła na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Rozpoczął przewód doktorski na PWT we Wrocławiu z dziedziny historii 
Kościoła. Jest wykładowcą historii Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w WSD w Tuchowie.
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Chrześcijańskie korzenie kultury europejskiej
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Odnosząc się w tytule artykułu do terminu „Europa”, nie mam na myśli 
geograficznej części świata, ale pewien historycznie ukształtowany obszar cy-
wilizacyjny, odwołujący się do wspólnego dziedzictwa kulturowego. Składa się 
na nie grecka filozofia i sztuka, rzymskie prawo oraz chrześcijańska teologia. 
W  tej ostatniej dokonała się nie tyle teoretyczna synteza wartości greckich 
i  rzymskich, ile ich wprzęgnięcie w  życie umysłowe i  religijne europejskich 
społeczeństw. Oddziaływanie chrześcijaństwa było tak głębokie i  wszech-
stronne, że mówi się o „rewolucji chrześcijaństwa”. 

Rewolucja chrześcijańska – zauważył Krzysztof Pomian – przeorała do głębi 
świadomość społeczną i jednostkową (…) poddała kontroli stosunki rodzinne, 
zasady odżywiania się, życie seksualne. Zorganizowała czas: podział roku, po-
dział dnia, system świąt. Ujęła całą egzystencję jednostki w ramy sakramentów 
(…) Słowem, chrześcijaństwo założyło podwaliny Europy, gdyż narzuciło jej 
mieszkańcom wspólne standardy cywilizacyjne1. 

Wpływ chrześcijaństwa – mimo iż przechodziło ono kilka poważnych kry-
zysów2 – objął nie tylko jego wyznawców. Jak podkreślał Jerzy Kłoczowski, 

1 Wywiad Pawła Wrońskiego z Krzysztofem Pomianem, „Gazeta Wyborcza” – „Duży For-
mat”, 12 grudnia 2002. 

2 Wymienić można schizmę wschodnią i reformację, herezje. 
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„chrześcijaństwo, a w szczególności katolicyzm, tkwi głęboko w świadomości 
i kulturze Europejczyków, także agnostyków i ateistów, nie do końca zdających 
sobie z tego sprawę”3. 

Współczesna epoka jest dla chrześcijaństwa trudnym czasem; w życiu eu-
ropejskich społeczeństw daje o sobie znać postępująca dechrystianizacja. Dla-
tego zrozumiały jest apel papieża Jana Pawła II: 

Ja, biskup Rzymu i pasterz całego Kościoła powszechnego, z Santiago kieru-
ję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości. Odnajdź siebie samą! Bądź 
sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w  swe korzenie. Tchnij życie w  te 
autentyczne wartości, które sprawiły, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja 
obecność na innych kontynentach dobroczynna4. 

W  artykule podjąłem próbę ukazania owych „korzeni” Europy, jej „au-
tentycznych wartości”, o których mówił papież. Tekst składa się z dwóch czę-
ści: pierwsza poświęcona jest religijnym fundamentom kultury europejskiej, 
w drugiej analizuję rozwój szkolnictwa, które odgrywało fundamentalną rolę 
w kształtowaniu chrześcijańskiego oblicza Starego Kontynentu. 

1. Religijne fundamenty kultury europejskiej 

Chrześcijaństwo wniosło w kulturę Europy przede wszystkim ideę jedy-
nego, transcendentnego Boga oraz ściśle z tym związaną naukę o stworzeniu 
człowieka na Jego obraz i  podobieństwo. Zarówno Grecy, jak i  Rzymianie 
uprawiali w gruncie rzeczy racjonalistyczną mitologię. Świat był dla nich ubó-
stwiony w tym jedynie sensie, że istniały w nim święte źródła, święte drzewa, 
święte zdarzenia. Zasadniczo odmienną wizję przyniosła Biblia: „Na początku 
stworzył Bóg świat” (Rdz 1, 1). Ani gwiazdy – jak w Babilonii, ani zwierzęta 
– jak w Egipcie, nie są boskie, są jedynie elementami stworzonego przez Boga 
świata. Przyjęcie prawdy o stworzeniu prowadziło w konsekwencji do desakra-
lizacji, odbóstwienia, „odczarowania” świata (jak mówił Max Weber). Dlatego 
dla Greków chrześcijaństwo uchodziło za poganizm. Stąd też jest zrozumiałe, 
dlaczego uczniów Chrystusa oskarżano o bezbożnictwo. Chrześcijaństwo było 
prawdziwą „rewolucją desakralizacji”5. Pisał ks. Józef Tischner: „Ile świętych 

3 J. Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004, s. 43. 
4 Jan Paweł II, Akt Europejski, w: J. Życiński, Europejska wspólnota ducha: Zjednoczona Euro-

pa w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 1998, s. 154. 
5 P. Mazurkiewicz, Chrześcijańskie korzenie Europy, w: Cywilizacja europejska, red. M. Koź-

miński, Warszawa 2005, s. 49; B. Dumézil, Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja 
i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, tłum. P. Rak, Kęty 2008. 
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miejsc zniknęło z powodu chrześcijaństwa z mapy świata? Ile świętych źródeł 
zarosło chwastami? Ile świętych dębów padło pod ciosami toporów? Ilu kapła-
nów pozostało bez wiernych i bez pracy?”6. Wszystko, co ukazuje się w świecie 
naszego doświadczenia, jest różne od Boga. Między Nim a tym, co jest dziełem 
natury czy człowieka, istnieje absolutna przepaść. 

Jednak transcendentny Bóg wkroczył w  dzieje człowieka – Jezus Chry-
stus, Syn Boży stał się mediatorem między Stwórcą a ludźmi. Objawił się jako 
Emmanuel, „Bóg z nami”, Bóg towarzyszący człowiekowi w całej jego historii. 
Wszystkie momenty dziejów świata i człowieka są znakami Bożej interwen-
cji – On jest Panem historii. Królestwo Boże nie jest z tego świata, ale ma fun-
damentalne znaczenie dla każdego momentu dziejów. 

Drugim istotnym elementem chrześcijańskiej nauki leżącym u  podstaw 
europejskiej kultury jest koncepcja człowieka jako osoby. W Księdze Rodza-
ju znajdujemy dwa opisy jego stworzenia. Pierwszy (Rdz 1, 26–28) ukazuje 
hierarchię człowieka wśród wszystkich stworzeń – jest on koroną stworzenia. 
Użyty w tekście termin adam, „człowiek”, ma tu znaczenie zbiorowe: „ludzie”. 
Rodzajowość (męskość i kobiecość) pochodzi od Boga. 

Drugi opis stworzenia (Rdz 2, 7) ukazuje, że Bóg stworzył człowieka nie 
„z  prochu ziemi”, lecz jako „proch z  ziemi”, to znaczy jako istotę zniszczal-
ną. Podkreśla to gra słów: ɔādām – człowiek i ɔādāmah – ziemia. Jak powie 
psalmista: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich” (Ps 8, 6). 
Tak więc to wszystko, „co w człowieku wielkie, zdumiewające, zachwycające, 
pociągające, to wszystko zawdzięcza on Bogu”7. W starożytnych mitach antro-
pologicznych jedynym prawdziwym człowiekiem jest aktualnie panujący król, 
który jest zarazem bogiem na ziemi. W Biblii człowiek jest przedstawicielem 
Boga na ziemi, dlatego „niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem 
niebieskim, nad bydłem na ziemi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
na ziemi” (Rdz 1, 26–27). 

Następna istotna myśl opisu stworzenia dotyczy kobiety. „Nie jest dobrze, 
żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” 
(Rdz 2, 18). Jak rozumieć ową „pomoc”? Kobieta jest obdarzona taką samą 
godnością jak mężczyzna, ma być dla niego pomocą nie tyle w pracy, w jego 
zewnętrznych dokonaniach, ile w samym byciu człowiekiem, a więc w sensie 
egzystencjalnym, w realizowaniu pełni człowieczeństwa. Została ona ukształ-
towana nie z ziemi, lecz z żebra mężczyzny (Rdz 2, 21–24). Mężczyzna przyj-
muje z radością kobietę, dzieło Boże, dostrzegając w niej autentyczne podo-

6 J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 181. 
7 M. Czajkowski, Dziedzictwo starotestamentalne, w: Cywilizacja europejska, dz. cyt., s. 70. 
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bieństwo z samym sobą: „Teraz to jest kość z moich kości, i ciało z mego ciała 
(Rdz 2, 23). „Owa równość w godności przy jednoczesnej odmienności zazna-
czona jest przez fakt, że kobietę Bóg stwarza z mężczyzny – z życia, które jest 
w mężczyźnie”8. Fakt, że kobieta została nazwana ɔiŝŝāh, „mężową”, ponieważ 
została stworzona z „męża” (ɔîš), podkreśla dodatkowo intymność łączącego 
ich związku. To właśnie tłumaczy fakt, że dla niej mężczyzna opuszcza dom 
swego ojca9. 

Kolejną biblijną prawdą o człowieku jest jego misja wobec świata, zawarta 
w opisie raju. „Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby upra-
wiał go i strzegł” (Rdz 2, 15). Tekst ten wyraża dwa aspekty ludzkiej odpowie-
dzialności za stworzenie. Powierzony człowiekowi ogród, czyli świat, ma być 
przedmiotem jego służby, jego pracy (ɔabād), a ponadto ma go strzec (šamār). 
Ma mu służyć i ma go strzec poprzez rozumną, odpowiedzialną pracę. Pra-
ca nie jest więc jedynie smutną konsekwencją grzechu, lecz, choć wiąże się 
z trudem, należy do pierwotnego, podstawowego powołania człowieka; nie jest 
niewolniczym nakazem, ale pełnym godności powołaniem do udoskonalania 
świata. Życie bez pracy nie stanowiłoby godnej egzystencji dla obrazu Bożego; 
właśnie w pracy wyraża się zdolność twórcza, wolność, moc wypowiedzenia 
się człowieka. Tworzenie kultury jest z  boskiego nakazu zadaniem człowie-
ka, a wszystkie osiągnięcia ludzkie są znakiem jego godności i wielkości. Ale 
należy pamiętać, że życie ludzkie na ziemi to nie tylko praca; składa się na 
nie także zabawa, kultura, religia. To, co centralne w tej ziemskiej aktywności, 
nie jest jednak i nie może być czymś najwyższym. Czymś najwyższym jest cel 
pracy: doskonalenie osoby ludzkiej poprzez realizację jej powołania, a  także 
doskonalenie tworzonej przez człowieka kultury. Twórczość człowieka wyra-
żana przez pracę pozwala „przemówić” milczącemu światu. 

Czyniąc człowieka panem stworzonego świata, Bóg skierował jednak do 
niego ważne ostrzeżenie: „Z drzewa poznania dobra i  zła nie wolno ci jeść, 
bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 17). Ludzka zdolność 
poznawcza jest cudownym darem Boga, ale istnieją pewne granice, których 
człowiekowi w procesie poznawania nie wolno przekroczyć. Przekonują nas 
o  tym osiągnięcia technologiczne, które mogą być zbawienne dla milionów 
ludzi, ale też tragiczne dla całej ludzkości. 

Stworzenie człowieka przez Boga ujawnia kolejną fundamentalną prawdę 
antropologiczną: wszyscy ludzie stworzeni przez Boga na Jego obraz są w po-

8 P. Mazurkiewicz, Chrześcijańskie korzenie Europy, dz. cyt., s. 57. 
9 Por. M. Filipiak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, Lublin 

1979, s. 71–78. 
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rządku godności równi sobie: „Nie ma Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie” (Ga 3, 18). „Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest 
Pan wszystkich” (Rz 10, 12). Ludzkość jest wprawdzie zróżnicowana narodo-
wościowo, kulturowo, społecznie, religijnie, ale jest jedną człowieczą rodziną. 
Każdy mieszkaniec świata jest moim bratem, wobec którego obowiązuje mnie 
praktyka wrażliwości oraz poczucie odpowiedzialności i  miłości. „Będziesz 
miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Kpł 19, 18). Jak ta miłość ma się 
wyrażać? „Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał, spra-
wiedliwie będziesz sądził bliźniego, nie będziesz czyhał na życie bliźniego! Nie 
będziesz żywił w sercu nienawiści do bliźniego. Nie będziesz szukał pomsty, 
nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował” (Kpł 19, 
13–18). W praktykowaniu miłości należy naśladować Boga. „On miłuje cu-
dzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie przybysza” (Kpł 
19, 34; Pwt 10, 18–19). „Miłość cudzoziemca, obcego uchodźcy, imigranta, 
azylanta (…) uzasadniana jest miłością Boga do nich”10. Tak właśnie wyraża 
się autentyczna religijność: „Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram: 
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnio-
nych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, do domu wpro-
wadzać biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić 
się od współziomków” (Iz 58, 6–7). 

Na takim fundamencie doktrynalnym, wprowadzonym i ugruntowanym 
przez chrześcijaństwo, ukształtowała się demokracja i podkreślane w niej pra-
wa człowieka. „Europa, która wyzbyłaby się idei Absolutu, tego, co bezwarun-
kowe, a w konsekwencji podmiotowej koncepcji osoby ludzkiej, nie byłaby już 
Europą, ale jedynie nazwą na mapie świata”11. 

2. Szkolnictwo w procesie kształtowania chrześcijańskiej Europy12

Trudno znaleźć we wczesnym średniowieczu obszar ludzkiej działalności 
na rzecz cywilizacyjnego rozwoju, w którym nie zaznaczyliby się swoimi zasłu-
gami ludzie Kościoła. Chrześcijaństwo było przede wszystkim głównym orga-

10 M. Czajkowski, Dziedzictwo starotestamentalne, dz. cyt., s. 76. 
11 P. Mazurkiewicz, Chrześcijańskie korzenie Europy, dz. cyt., s. 64. Por. też R. Spaemann, Uni-

wersalizm czy eurocentryzm, w: Europa i  co z  tego wynika, red. K. Michalski, Warszawa 
1990, s. 341. 

12 Za: S. Świerzawski, Rola kulturotwórcza chrześcijaństwa, „Ateneum Kapłańskie” 75 (1970), 
s. 201–212; H.I. Marrou, Kościół w łonie kultury hellenistycznej i rzymskiej, „Concilium” 7 
(1971), s. 320–329. 
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nizatorem europejskiego szkolnictwa, które w zdecydowany sposób wpłynęło 
na formację historyczną i kulturową tego kontynentu. Wiodącą rolę odegrały 
w tym procesie zakony. Z ich inicjatywy powstawały szkoły parafialne, klasz-
torne, katedralne, a przy nich zakładano biblioteki i klasztorne skryptoria. Na-
uczanie odbywało się w  języku łacińskim i greckim. Wzajemne przenikanie 
się kultur typowych dla tych języków uzasadnia fakt, że mówimy o cywilizacji 
grecko-rzymskiej. W skryptoriach przepisywano księgi starożytnych filozofów, 
uczonych, poetów i lekarzy. Przyczyniło się to do uratowania skarbów kultury 
antycznej przed zniszczeniem. Ale mnisi nie tylko przepisywali – uczyli też 
Europejczyków pisania i czytania, uprawy ziemi, budowania domów, hodowli 
bydła i trzody, czyli wiedzy praktycznej. „Przemieniali oni pustkowia w ziemię 
uprawną; zajmowali się hodowlą bydła i uprawy roli, oddawali się mozolnej 
pracy fizycznej, osuszali grzęzawiska i karczowali lasy”13. Dzięki budowaniu 
grobli i osuszaniu terenów, które były źródłem chorób zakaźnych, zamienia-
ły się one w żyzną ziemię uprawną. Mnisi nauczyli chłopów sztuki irygacji, 
wykorzystywania energii wodnej, byli też pionierami w produkcji wina, które 
wykorzystywali przy celebrowaniu Mszy św. 

Klasztor na wsi był potęgą, który wniósł kulturę chrześcijańską do serc spo-
łeczeństwa wiejskiego. Albowiem klasztor na wsi był ośrodkiem duchowym 
i gospodarczym. Przez uświęcenie pracy i ubóstwa zrewolucjonizował (…) sys-
tem wartości społecznych panujący w niewolniczym społeczeństwie cesarskim 
(…). Życie chłopa doczekało się uznania i uczczenia ze strony najwyższej, du-
chowej ówczesnej władzy14. 

W  klasztornych warsztatach tworzą się i  konserwują techniki rzemieślnicze 
i artystyczne. Klasztorne skryptorium – biblioteka jest przechowalnią kultury 
umysłowej (…) ich rolą było ocalenie z kultury antycznej tego, co najistotniej-
sze, nadanie jej formy takiej, by średniowieczne umysły były w stanie zasymilo-
wać i przystosować do wymagań chrześcijaństwa15. 

Z ówczesnych szkół katedralnych wymienię przede wszystkim tę w Char-
tres, która rozwinęła się w  pełni już w  XII wieku jako główny ośrodek hu-
manizmu i racjonalizmu16. Nauczano w niej dyscyplin wchodzących w skład 

13 Th.E. Woods, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, tłum. G. Kucharczyk, 
Kraków 2006, s. 35. 

14 Por. Ch. Dawson, Religia i powstanie kultury zachodniej, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1951, 
s. 60–61. 

15 J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1994, 
s. 133–139. 

16 Por. M. Kurdziałek, Chartres (Szkoła Katedralna), w: Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 
1979, s. 86–87. 
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tzw. quadrivium (arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka) oraz trivium 
(gramatyka, retoryka, logika). Te siedem przedmiotów ukazano plastycznie na 
fasadzie katedry w Chartres pod postaciami siedmiu starożytnych uczonych: 
Arystotelesa, Euklidesa, Pitagorasa, Ptolomeusza, Boecjusza, Donatusa oraz 
Cycerona. Któryś z przedstawicieli tej szkoły tak uzasadniał stosowaną w niej 
racjonalną metodologię nauczania: „To właśnie rozum czyni z nas ludzi. Gdy-
byśmy odwrócili się od wspaniałego, racjonalnego piękna naszego wszech-
świata, wówczas zasłużylibyśmy na wygnanie, podobnie jak gość niechętny 
gospodarzom domu, przez których został przyjęty”17. Nauczyciele tej szkoły 
przyjęli jako podstawowe założenie, że przyrodzony rozum ludzki oświecony 
wiarą jest zdolny poznać człowieka, świat i Boga. 

Szkoły katedralne zapoczątkowały rozwój w  XII wieku uniwersytetów. 
Trudno precyzyjnie podać datę powstania wszystkich, ponieważ nabierały one 
charakteru uczelni wyższych stopniowo. W każdym razie przyczyniły się do 
wytworzenia elit intelektualnych, które w największym stopniu ukształtowały 
zachodnią kulturę. 

Dwa najstarsze uniwersytety powstały w  Paryżu i  w  Bolonii. Pierwszy 
wywarł decydujący wpływ na rozwój kultury europejskiej. Studiowali na nim 
wielcy filozofowie włoscy tego okresu, jak również św. Tomasz z  Akwinu. 
Uprawiane tam spekulacje filozoficzne kształtowały ducha krytyki i metodycz-
nego wątpienia, którym wiedza nowoczesna zawdzięcza tak wiele18. Uczelnia 
paryska stała się wzorem dla innych szkół. Uczelnią, która najbardziej kojarzy 
się z Francją, jest jednak Sorbona19. Założona w 1253 roku rozwijała się nie-
zwykle dynamicznie, tak że od XIII wieku studiowało tam już ok. 20 tysięcy 
studentów z całej Europy. Od XV wieku Sorbona działa jako główny ośrodek 
myśli katolickiej. W roku 1792 pod naciskiem przedstawicieli ruchu ateistycz-
nego została zamknięta (kaplicę uniwersytecką zamieniono w „Świątynię Ro-
zumu”). Po wielu latach została ponownie otwarta i z każdym rokiem rósł jej 
prestiż. Dziś jest podzielona na kilka autonomicznych uczelni. Pierwszą kobie-
tą profesorem na Sorbonie była Maria Skłodowska-Curie20. 

We Włoszech podobną pozycję jak Sorbona zajmował uniwersytet w Bo-
lonii21. W roku 1360 papież Innocenty VI erygował tam wydział teologiczny. 
17 Th.E. Woods, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, dz. cyt., s. 96. 
18 Por. Ch. Dawson, Religia i powstanie kultury zachodniej, dz. cyt., s. 244. 
19 Por. K. Krzyszowski, Sorbona (La Sorbonne), w: Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, 

s. 608–610; J.R. Pitte, La Sorbonne au service des humanites, Paris 2007. 
20 Inne średniowieczne francuskie miasta posiadające uczelnie: Orlean, Montpellier i Tuluza 

(1229). 
21 Por. A. Vetulani, Bolonia (Uniwersystet), w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, s. 768–

769; tenże, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970. 
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Bolonia była przede wszystkim szkołą prawa rzymskiego, ale z czasem rów-
norzędne miejsce zdobyły studia prawa kanonicznego i uczelnia ta kształciła 
również administratorów i prawników dla średniowiecznego Kościoła22. 

Poza Bolonią istniały w Italii inne uniwersytety, w Padwie i Salerno. Ten 
pierwszy został założony w roku 1222 jako kontynuacja szkoły katedralnej23. 
Z inicjatywy papieża Urbana IV w roku 1264 uczelnia uzyskała status akade-
micki uniwersytetu. W roku 1363 powstał na nim wydział teologiczny. W Sa-
lerno istniała słynna szkoła medyczna (Scuola Medica Salernitana), która 
w XII wieku została przekształcona w uniwersytet24. Podobnie szkoła w Paler-
mo (Regia Accademia degli Studi) w roku 1805 została podniesiona do rangi 
uniwersytetu25. 

Z  terenu Hiszpanii wymienić należy Toledo26. Tamtejszy uniwersytet 
znany był z tego, że tłumaczono na nim dzieła żydowskich i muzułmańskich 
filo zofów i uczonych, a także prace Arystotelesa z dziedziny logiki, metafizy-
ki i  innych dziedzin. W  ten sposób szukano nowych pojęć dla interpretacji 
teologicznych. W Toledo – pisał Leopold Genicot –„powstały zespoły badaczy 
złożone z chrześcijan, muzułmanów i żydów, poddanych z królestwa i z ob-
cych. Pracują oni bez wytchnienia, uprzystępniając Zachodowi pisma grec-
kich, arabskich i żydowskich lekarzy, matematyków i przyrodników, a przede 
wszystkim filozofów”27. 

W Anglii na uwagę zasługują uniwersytety w Canterbury, Yorku i Oksfor-
dzie (1214), a w Niemczech w Fuldzie. W Szwajcarii uniwersytet we Fryburgu 
został zorganizowany dopiero w roku 1889. Początkowo składał się z dwóch 
wydziałów: prawa i  filozofii (kierownikiem katedry filozofii był Polak – Jan 
Maria Bocheński OP). W roku 1890 powstał wydział teologii, który powierzo-
no dominikanom. 

W  Belgii międzynarodowym ośrodkiem myśli humanistycznej stał się 
uniwersytet w Lowanium28, erygowany przez papieża Marcina V (9 grudnia 
1425). Początkowo miał tylko wydziały artes liberales, prawa kanonicznego 
i medycyny, a od roku 1432 także wydział teologiczny. W roku 1519 z inicja-
tywy Erazma z Rotterdamu założono na nim dodatkowo szkołę filozoficzną 
22 W  Bolonii studiowało wielu Polaków – prawdopodobnie Wincenty Kadłubek oraz Iwo 

Odrowąż, od roku 1496 studiował tu prawo Mikołaj Kopernik. 
23 Por. P. Gach, Padwa (uniwersytet), w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, s. 1108. 
24 Por. E. Zarosa, Salerno, w: Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, s. 916–917. 
25 Por. tenże, Palermo, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, s. 1148–1149; L. Genuar-

di, Palermo, Palermo 1990. 
26 Por. S. Jakobschy, Toledo. Czar i magia, Kraków 2010. 
27 L. Genicot, Powstaje nowy świat, tłum. J.S. Łoś, Warszawa 1964, s. 177. 
28 Por. P. Gach, Lowanium, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 1415–1417. 
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Collegium Trilinguas – nazwa stąd, że studiowano w niej trzy starożytne języ-
ki: hebrajski, grecki, łacinę. 

Z Polski wymienić należy: Uniwersytet Jagielloński założony w roku 1364 
przez Kazimierza III Wielkiego, Uniwersytet Wileński założony w roku 1579 
przez Stefana Batorego, Uniwersytet Jana Kazimierza założony we Lwowie 
w roku 1661 przez tegoż króla oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski założony 
z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego w roku 1918. 

Powstawanie i funkcjonowanie uniwersytetów było uzależnione od władzy 
papieża lub cesarza, do których uczelniane władze musiały zwracać się o prawo 
nadawania stopni naukowych oraz o interwencję w sprawach konfliktowych. 
Mimo tej zależności formalnej na uniwersytetach panowała nieograniczona 
swoboda naukowa pozwalająca na racjonalne myślenie. Uniwersytet Paryski 
określano jako „Nowe Ateny”, a papież Innocenty IV (1243–1254) pisał o uni-
wersytetach jako o „rzekach nauki, które nawadniają i użyźniają ziemię całego 
Kościoła”. Z kolei papież Aleksander IV (1254–1261) nazywał je „latarniami 
świecącymi w domu Pana”. Christopher Dawson tak charakteryzuje panującą 
na nich atmosferę intelektualną: nic nie jest dobrze poznane, póki nie zostanie 
dogłębnie poznane w toku żarliwej dyskusji, i dodaje, że „stawianie wszelkie-
go rodzaju pytań, od najbardziej oczywistych po najbardziej zawiłe, nie tylko 
sprzyja gotowości umysłu i  precyzacji myślenia, ale również rozwija ducha 
krytyki i tendencję do tego podawania w wątpliwość, którym zachodnia kul-
tura i nauka tak wiele dzisiaj zawdzięczają”29. I jeszcze jedno zdanie Dawsona: 

Z wyjątkiem prawd objawionych, rozum piastował na średniowiecznych uni-
wersytetach zaszczytne miano sędziego w większości naukowych sporów i kon-
trowersji. Naturalną rzeczą dla uczonych z ówczesnych środowisk uniwersytec-
kich było odwoływanie się do rozumu w sprawach, które nie zostały wcześniej 
zbadane, a także dyskutowanie na temat możliwości, których nikt wcześniej nie 
brał pod uwagę30. 

W swych badaniach uczeni europejscy – powtórzmy to jeszcze raz – ko-
rzystali z  koncepcji greckich, żydowskich i  arabskich. W  ten sposób dzięki 
uniwersytetom, które powstały w średniowieczu, dokonała się integracja dok-
tryny religijnej Kościoła katolickiego z tradycją umysłową kultur starożytnych, 
a przede wszystkim ugruntował się humanizm, który, jak pisał Jacques Le Goff,

uwzględnia i dowartościowuje wszystkie istotne elementy ludzkiej osoby: cia-
ło i ducha, sferę życia zmysłowego i  intelektualnego, respektuje też wszystkie 
podsta wowe potrzeby osoby ludzkiej; ukazuje też potrzebę włączenia się czło-

29 Cyt. za: Th.E. Woods, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, dz. cyt., s. 73. 
30 Cyt. za: tamże, s. 73–74. 
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wieka do wspólnoty osób, oponując przeciwko wszelkim formom dominacji 
klasy, rasy lub narodu31. 

Wspomniałem wyżej, że wiodącą rolę w kształtowaniu się europejskiego 
szkolnictwa odegrały zakony. Ale należałoby dodać, że przyczyniły się one 
również do utrwalenia podstaw chrześcijańskiego humanizmu opartego na 
fundamencie trzech głównych zasad: nauka – modlitwa – praca. Hołdowały 
im zwłaszcza cztery zgromadzenia zakonne. 

Benedyktyni 

Benedyktyni32 to zakon założony przez Benedykta z Nursji. Pierwszy klasz-
tor oparty na ułożonej przez niego formule powstał ok. roku 529 na Monte 
Cassino. Zakon szybko stał się centrum nauki i kultury nazywanym „Atenami 
Europy”. Jego hasło brzmiało: ora et labora – módl się i pracuj. Zgodnie z regu-
łą, klasztory powinny posiadać bibliotekę, którą nazywano „skarbnicą mądro-
ści”. Niewątpliwie duży wpływ na przyjęcie reguły benedyktyńskiej przez mni-
chów zachodnich miał nakaz Karola Wielkiego, który zarządził przestrzeganie 
jej we wszystkich klasztorach na obszarze swego państwa. Wyraźne poparcie 
ze strony władcy sprawiło, że w klasztorach Europy karolińskiej wytworzyła się 

swoista „kultura monastyczna” oparta na określonym systemie wartości religij-
nych, którego dominantą stały się czynniki eschatologiczne i biblijne, a zara-
zem na literaturze łacińskiej, pogańskiej i chrześcijańskiej. Dojrzałym wyrazem 
tej kultury stała się coraz bogatsza od IX w. różnorodna twórczość pisarska 
i artystyczna33. 

Klasztory, jako ośrodki skupiające wokół siebie elity intelektualne i religij-
ne społeczeństwa, odgrywały w całokształcie ówczesnego życia bardzo istotną 
rolę, znacznie wykraczającą poza sferę religijną i kulturalną. „Wystarczy przy-
pomnieć – zauważa Jerzy Kłoczowski – że na nich to w wielkiej mierze opie-
rało się państwo karolińskie, następnie zaś – odnowione w  II połowie X w. 
cesarstwo, rządzone przez kolejne dynastie niemieckie, czy też nieco później 
i wolniej rozwijająca się monarchia Kapetyngów”34. 

31 J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, dz. cyt., s. 362. 
32 Por. J. Kowalczyk, P. Szczaniecki, Benedyktyni, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, dz. cyt., 

s. 233–242; K. Górski, Od religijności do mistyki, Lublin 1962, s. 70–99. 
33 J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce. Średnio-

wiecze, red. J. Kłoczowski, Kraków 1966, s. 385. 
34 Tamże. 
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Dominikanie

Dominikanie35 to zakon kaznodziejski założony przez św. Dominika w XIII 
wieku. Silną pozycję zdobyli w działalności naukowej. Byli zatrudnieni na uni-
wersytetach w Paryżu, Bolonii, Padwie, Florencji, Oksfordzie. Z tego zakonu 
pochodzą dwaj wielcy uczeni: św. Albert Wielki oraz św. Tomasz z Akwinu, 
którego doktryna kształtowała przez wieki myśl filozoficzną Europy. Napisał 
on aktualne do dziś dwie wielkie sumy: Sumę przeciwko poganom i Sumę teo-
logiczną. 

Franciszkanie 

Franciszkanie36 to zakon założony przez św. Franciszka z  Asyżu w  XIII 
wieku. Dużą zasługą tego zakonu było ukazywanie świata i  rzeczywistości 
ziemskiej jako wartości oraz podkreślanie radości płynącej z modlitwy i pra-
cy. Podstawą teologiczną tej filozofii, albo raczej teologii życia, było twierdze-
nie, że w świecie można odnaleźć ślady Boga, który wspiera ludzkie działania 
i  poszukiwanie szczęścia. Można zaryzykować twierdzenie, że franciszkanie 
zaproponowali aktualną przez wszystkie wieki chrześcijaństwa filozofię życia 
opartą na wierze w Boga. 

Jezuici 

Zakon ten37 został założony przez św. Ignacego Loyolę, jego początki sięga-
ją roku 1534. Dzięki sieci kolegiów odgrywał dużą rolę w europejskim szkol-
nictwie. Jezuickie Kolegium Rzymskie zostało przekształcone w  uniwersytet 
Gregorianum, który szybko zyskał opinię najlepszej uczelni w  Rzymie. Poza 
dziedzinami teologicznymi jezuici zasłynęli także w  dyscyplinach świeckich 
(astronomia, matematyka). Ich dokonania istotne są szczególnie w Polsce. Ja-
kub Wujek przetłumaczył Biblię hebrajską na język polski, Grzegorz Knapiusz 
wydał Thesaurus, słownik polsko-łacińsko-grecki niezwykle przydatny w stu-
diach polonistycznych i orientalistycznych, a ich współbracia wzbogacili polską 
literaturę ascetyczną, wydając Żywoty świętych (Kraków 1579).
35 Por. J. Kłoczowski, Dominikanie, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983, s. 69–72; 

P. Kiekar, Początki dominikanów w Polsce, „Nasza Przeszłość” 39 (1973), s. 17–102; I. Bade-
ni, Duchowość dominikańska, „W Drodze” 1 (1973), z. 3–4, s. 106–109. 

36 Por. E. Zieliński, Franciszkańska szkoła, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1998, s. 567–
568; F. Lipiński, Podstawowe elementy franciszkańskie i  ich zastosowanie w  pedagogice 
chrześcijańskiej, w: Franciszkową drogą, red. J.R. Bar, Warszawa 1982, s. 39–48. 

37 Por. L. Grzebień, Jezuici a kultura polska, Kraków 1993; tenże, Jezuici, w: Encyklopedia ka-
tolicka, t. 7, Lublin 1997, s. 1254–1260; A. Ravier, Ignacy Loyla zakłada Towarzystwo Jezu-
sowe, tłum. T. Pronobis, Warszawa 1994. 
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Summary 
Christian roots of European culture

In this paper, the author attempts to present European “roots” in relation to their Christian origin. The 
paper consists of two parts: the first part discusses religious foundations of European culture, and the second 
part analyses the process of educational system development, which played crucial role in the formation of 
the Christian face of Europe. 
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Ruchy migracyjne drugiej dekady XXI wieku są jednym z głównych pro-
blemów Kościołów chrześcijańskich oraz innych wspólnot religijnych, jak 
również polityków, ekonomistów i demografów1. Z jednej strony, przyczyniają 
się do ożywienia stosunków społeczno-ekonomicznych krajów rozwiniętych 
i są sposobem na rozwiązywanie problemów demograficznych. Z drugiej zaś, 
sprzyjają rozwojowi wieloaspektowej „polityki strachu” przed imigrantami, 
jak również skutkują próbami zatrzymania imigrujących na granicach i  lot-
niskach państw uprzemysłowionych. W kontekście tego paradoksu wydaje się 
konieczne, aby rządy poszczególnych krajów rozwiniętych wypracowały orga-
niczną politykę imigracyjną, która zapobiegnie niekontrolowanemu otwarciu 
granic, a  jednocześnie stworzy warunki godnego przyjęcia imigrantów, re-
spektowania ich praw i określi ich obowiązki. Tak zarysowane procesy winne 
być wspierane przez prawo międzynarodowe, a w szczególności przez Organi-
zację Narodów Zjednoczonych oraz Unię Europejską. Prawo do emigracji jako 
podstawowe prawo człowieka winno iść w parze z prawem do życia w swojej 
ojczyźnie i wspólnocie etnicznej, a w przypadku rodziny emigracyjnej – z pra-
wem do życia we wspólnocie rodzinnej.

1 Por. G.F. Bentoglio, Il magistero della Chiesa sulle migrazionie, „People on the Move” 45 
(2015), nr 123, s. 175–183.
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1. Prawo do emigrowania

Migrację, będącą zjawiskiem naturalnym dla człowieka, rozumieć trzeba 
jako pochodną jego podstawowego prawa do opuszczenia swojej ojczyzny lub 
wspólnoty etnicznej, a jednocześnie prawa do powrotu do nich. 

1.1. Zapis prawa do emigracji

Po zakończeniu II wojny światowej autorzy Powszechnej deklaracji praw 
człowieka ONZ z 1948 roku2 doszli do wniosku, że „konieczne jest zawaro-
wanie praw człowieka przepisami prawa, aby nie musiał – doprowadzony do 
ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi”3. Wskazali, że 
„uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszyst-
kich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości 
i pokoju świata”4. Będąc świadkami powojennych wypędzeń oraz przymuso-
wych przesiedleń, byli przekonani, że prawo do migracji trzeba zapisać w wy-
pracowywanym zbiorze jako jedno z podstawowych praw człowieka. W kon-
sekwencji w Deklaracji ONZ znalazł się zapis, że „każdy człowiek ma prawo 
opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny”5. 

 Przyjmując za punkt wyjścia art. 13 tego dokumentu, trzeba pytać o przy-
czyny opuszczenia przez człowieka na stałe lub na pewien okres swojej ojczy-
zny bądź wspólnoty etnicznej. Łatwo dostrzec, że poszczególne artykuły De-
klaracji pośrednio wskazują ewentualne motywy emigracji, a w konsekwencji 
przyczyny osiedlania się w obcym środowisku i we wspólnocie o odmiennej 
kulturze, języku i  religii. Migracje bardzo często są spowodowane nieprze-
strzeganiem podstawowych praw człowieka. Migrant jest zmuszony do opusz-
czenia własnej wspólnoty i  znalezienia miejsca poza nią, gdzie będzie mógł 
prowadzić godne życie, kształcić dzieci, korzystać z przynależnej mu opieki 
zdrowotnej i innych praw. 

Do podstawowych praw człowieka według Deklaracji ONZ z 1948 roku 
należy również prawo ubiegania się „o azyl i korzystanie z niego w innym kra-
ju w razie prześladowania”6 natury politycznej, wyznaniowej, kulturowej czy 
rasowej. 

2 Dalej: PDPC. 
3 Tamże, preambuła.
4 Tamże.
5 Tamże, art. 13, p. 1–2.
6 Tamże, art. 14.
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Przykładem zapisu prawa do migracji wyrażonego w  Powszechnej de-
klaracji praw człowieka są regulacje Unii Europejskiej dotyczące jej obywa-
teli. Art. 17 traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 roku wszystkim obywate-
lom państw członkowskich Unii nadał jej obywatelstwo7. Dzięki temu każdy 
jej obywatel ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na 
terytorium państwa członkowskiego8. Unia Europejska zapewnia swoim oby-
watelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i  sprawiedliwości bez granic 
wewnętrznych, w połączeniu z jednolitym rynkiem opartym na zasadach kon-
kurencji. Obok swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i przedsię-
biorczości na terenie Unii gwarantowany jest swobodny przepływ osób. 

Zapis traktatu z  Maastricht spowodował reperkusje w  traktacie amster-
damskim z 1997 roku, w traktacie lizbońskim z 2007 roku oraz w Karcie praw 
podstawowych z  2000 roku. Regulując przepływ ludności wewnątrz strefy 
Schengen, Unia Europejska zwraca uwagę nie tylko na migrację z przyczyn 
ekonomicznych, ale podkreśla również prawo do migracji z przyczyn natury 
religijnej, politycznej i kulturowej. Poprzez kolejne traktaty, konwencje i de-
klaracje zarówno organizacje międzynarodowe, jak i  poszczególne państwa 
pragną uregulować współczesny przepływ uchodźców i osób przymusowo re-
lokowanych oraz ich osiedlanie w kraju docelowym. Warto zwrócić uwagę na 
postanowienia konwencji genewskiej (1951), protokołu nowojorskiego (1967), 
Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (1990), a także konwencji du-
blińskiej (1990).

1.2. Zapis prawa do emigracji w nauczaniu Kościoła

Pius XII w konstytucji Exsul Familia z 1952 roku9 nie definiuje prawa do 
migracji, jednak jego zdaniem jest ono implicite wyrażane w historii opieki Ko-
ścioła nam migrantami i uciekinierami10, a także leży u podstaw strukturalnej 
organizacji duszpasterstwa emigracyjnego11. 

Ważną próbę zdefiniowania podstawowego prawa człowieka do migracji 
podjął Jan XXIII w encyklice Pacem in terris z 1965 roku. Wychodząc od ko-
nieczności pokojowego współżycia między ludami i narodami, podkreślił12, że 

7 Por.  Z. Brodecki,  Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001, s. 23–25. 
8 Prawo to przysługuje przy zachowaniu art. 39 Traktatu o Unii Europejskiej dającego możli-

wość ograniczenia prawa swobodnego poruszania ze względu na porządek publiczny, bez-
pieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne. 

9 Por. Pius XII, Konstytucja Exsul Familia, „Studia Polonijne” 4 (1981), s. 15–58.
10 Por. tamże, cz. I, s. 15–48.
11 Por. tamże, cz. II, s. 48–58.
12 Por. J. Majka, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1988, s. 387.
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wszelkie współżycie ludzkie, aby było dobrze zorganizowane i  rozwijało się 
pomyślnie, musi opierać się na podstawowej zasadzie, że każdy człowiek jest 
osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, wskutek czego ma 
prawa i obowiązki, wypływające bezpośrednio i równocześnie z własnej jego 
natury. A ponieważ są one powszechne i nienaruszalne, dlatego nie może się 
ich w żaden sposób wyrzec13.

Jan XXIII wyliczył podstawowe prawa człowieka, które są nierozerwalnie 
związane z  jego obowiązkami oraz poszanowaniem praw i  obowiązków in-
nych ludzi, a także z obowiązkiem współdziałania w duchu odpowiedzialno-
ści, prawdy, sprawiedliwości i pokoju. W katalogu tych praw papież umieścił 
przynależne każdemu człowiekowi nienaruszalne prawo do 

pozostawania na obszarze swego własnego kraju lub też zmiany miejsca za-
mieszkania. A nawet – jeśli są do tego słuszne przyczyny – ma on prawo zwró-
cić się do innych państw z prośbą o zezwolenie mu na zamieszkanie w ich gra-
nicach. Fakt, że ktoś jest obywatelem określonego państwa, nie sprzeciwia się 
w niczym temu, że jest on również członkiem rodziny ludzkiej oraz obywate-
lem owej obejmującej wszystkich ludzi i wspólnej wszystkim społeczności14.

Sobór Watykański II nie tylko uznał prawo człowieka do migracji, ale 
wskazał również na odpowiedzialnych za jego przestrzeganie oraz na sytuacje, 
które zmuszają wielu do skorzystania z niego. Na realizację prawa do migracji 
w soborowej doktrynie mają wpływ konkretne warunki egzystencjalne, a więc: 
niepewność codziennego życia człowieka i brak uszanowania jego godności15, 
właściwa człowiekowi potrzeba wyrównywania poziomu warunków życia16, 
zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka17, a  także wpływ władz pań-
stwowych na regulowanie ruchów migracyjnych18. 

Sprawiedliwość i  słuszność wymaga też, żeby ruchy ludnościowe, konieczne 
przy postępie ekonomicznym, tak się kształtowały, by życie jednostek i ich ro-
dzin nie stawało się niepewne i zdane na łaskę losu. Jeśli zaś chodzi o robotni-
ków obcej narodowości czy też pochodzących z innego kraju, którzy przecież 
swoją pracą przyczyniają się do rozwoju gospodarczego ludności miejscowej 
lub danego kraju, należy w stosunku do nich unikać wszelkiej dyskryminacji 
w zakresie pracy i płacy19.

13 Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris (dalej: PT), nr 9.
14 Tamże, nr 25.
15 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes (dalej: GS), nr 66.
16 Por. tamże, nr 63.
17 Por. tamże, nr 84.
18 Por. tamże, nr 87.
19 Tamże, nr 66. 
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Politykom oraz odpowiedzialnym za kierowanie procesami społeczny-
mi i ekonomicznymi Sobór z naciskiem wskazał konieczność przestrzegania 
„słusznego prawa osobowego do migracji”20. Jest ono w  znacznym stopniu 
konsekwencją niemożności realizacji wrodzonego prawa człowieka do dyspo-
nowania dobrami materialnymi i duchowymi, które pozwoliłyby mu na szyb-
szy rozwój osobowości i wykorzystanie jego talentów21. Soborowa Konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes prawo do 
emigracji połączyła z prawem do imigracji, które jako jego czynnik składowy 
opiera się na powszechnym dobru wspólnym przewyższającym dobro danej 
społeczności lub grupy i winno służyć człowiekowi22. 

Instrukcja Kongregacji Biskupów De pastorali migratorum cura z 1969 roku 
przedstawiła prawo do migracji jako prawo podstawowe, sprzężone z prawem 
do korzystania z dóbr materialnych oraz duchowych, za pomocą których czło-
wiek pełniej i szybciej ma szansę osiągnąć doskonałość. Zapewnienie ich jest 
obowiązkiem władz państwowych i jednocześnie zadaniem każdego państwa 
wobec wszystkich swoich obywateli. 

Skoro jednak państwo, ze względu na brak środków materialnych lub z racji 
zbyt dużej liczby obywateli, nie może zapewnić swoim mieszkańcom korzysta-
nia ze wspomnianych dóbr albo wprowadza warunki ubliżające godności czło-
wieka, wtedy człowiekowi przysługuje prawo emigrowania i wybrania nowego 
domu poza granicami oraz szukania godnych człowieka warunków życia. Peł-
ne takie prawo przysługuje nie tylko poszczególnym osobom, lecz także całym 
rodzinom23.

Jednocześnie „władza publiczna niesłusznie odmawiałaby prawa osobie 
ludzkiej, gdyby przeciwstawiała się lub czyniła przeszkody w emigracji (…), 
chyba że dzieje się to z  poważnych i  prawdziwych racji dotyczących dobra 
wspólnego”24. 

W  kontekście współczesnych problemów podziału rynku pracy Jan Pa-
weł II w encyklice Laborem exercens przypomniał o przysługującym każdemu 
człowiekowi prawie do emigracji. Emigracja w poszukiwaniu pracy jest zja-
wiskiem, które pojawia się w całych dziejach ludzkich i „wciąż się odnawia. 
Również obecnie posiada ono wielkie rozmiary z powodu komplikacji współ-

20 Tamże, nr 65.
21 Por. tamże, nr 26.
22 Por. tamże.
23 Kongregacja Biskupów, Instrukcja De pastorali migratorum cura (dalej: DPMC), „Studia 

Polonijne” 4 (1981), s. 59–86, nr 7.
24 Tamże.
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czesnego życia. Człowiek ma prawo do opuszczenia kraju swego pochodzenia 
(…), ażeby szukać warunków życia w innym kraju”25. 

W 2004 roku Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżują-
cych przy aprobacie Jana Pawła II wydała instrukcję Erga migrantes caritas 
Christi26. Jest ona „eklezjalną odpowiedzią na nowe zapotrzebowania duszpa-
sterskie migrantów”27. Wyraźnie widać, że prawo do migracji jest nie tylko nie-
kwestionowane, ale opisane w całej swojej rozciągłości i wieloaspektowości tak 
w częściach doktrynalnych, jak i w części prawno-duszpasterskiej28. 

Podstawowe prawo do migracji, mające swoje źródło w stworzeniu czło-
wieka na obraz i  podobieństwo Boże oraz w  odkupieniu go przez Jezusa 
Chrystusa, leży również u podstaw refleksji Benedykta XVI na temat ruchów 
migracyjnych w dobie globalizacji oraz ich skutków dla rozwoju stosunków 
międzyludzkich29. 

Niepokoje polityczne i społeczne napięcia, a w konsekwencji potęgujący 
się ruch migracyjny w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku dały impuls do 
wypracowania przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podró-
żujących wspólnie z Papieską Radą Cor Unum instrukcji Przyjęcie Chrystusa 
w uchodźcach i przymusowo wypędzonych30.

Wiele odniesień do prawa do migracji znajduje się w encyklikach społecz-
nych papieży XX i  XXI wieku, a  także w  ich nauczaniu oraz orędziach np. 
z okazji Światowych Dni Migranta i Uchodźcy31, jak również w wystąpieniach 
i  interwencjach poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej i  przedstawicieli 
Stolicy Apostolskiej32.

Z uwagi na konieczność sprawiedliwego podziału dóbr Katechizm Kościo-
ła katolickiego stanowi, że 

narody bogate są obowiązane przyjmować, o  ile to możliwe, obcokrajowców 
poszukujących bezpieczeństwa i środków do życia, których nie mogą znaleźć 

25 Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, nr 23; por. tenże, Orędzie na Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy – 1985: Kobieta na emigracji, w: tenże, Orędzia na Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy 1985–2005, red. W. Necel, Poznań 2009, s. 75.

26 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes 
caritas Christi (dalej: EMCC), Lublin 2008.

27 S. Hamao, Prezentacja, w: tamże, s. 5. 
28 Por. W. Necel, Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012, s. 84–85.
29 Por. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 62.
30 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Papieska Rada Cor Unum, 

Instrukcja Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo wypędzonych, Watykan 2013.
31 Por. Jan Paweł II. Orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, oprac. W. Necel, Poznań 

2009; por. EMCC, nr 29.
32 Por. J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 280–290.
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w kraju rodzinnym. Władze publiczne powinny czuwać nad poszanowaniem 
prawa naturalnego, powierzając przybysza opiece tych, którzy go przyjmują33.

Źródłem prawa do migracji jest godność człowieka zakorzeniona w  ży-
ciu ludzkim, a więc ostatecznie w Bogu jako Stwórcy. Prawo to nie pochodzi 
z nadania państwa czy też zadekretowania przez władze publiczne. Jest ono 
powszechne i nienaruszalne, nie można się go wyrzec. Odpowiada wymogom 
osoby ludzkiej i  jest komplementarne w  stosunku do prawa do utrzymania 
siebie i swojej rodziny oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i warunków go-
dziwego rozwoju34. Powinno być respektowane przez wszystkich, gdyż funda-
mentem praw i obowiązków człowieka jest godność osoby ludzkiej. 

Kościół rzymskokatolicki proklamuje prawo do emigracji i apeluje o jego 
przestrzeganie. Współczesne ruchy migracyjne zarówno w skali międzykon-
tynentalnej i międzypaństwowej, jak i o charakterze lokalnym są pilnie obser-
wowane i analizowane przez poszczególne organa Stolicy Apostolskiej, która 
„pragnie odpowiedzieć przede wszystkim na nowe zapotrzebowania duchowe 
i  duszpasterskie migrantów oraz przemieniać coraz bardziej doświadczenie 
migracyjne w nośnik dialogu i głoszenia chrześcijańskiego orędzia”35. Warto 
podkreślić, że w swoim nauczaniu Kościół zwraca uwagę na wszystkich mi-
grantów, niezależnie od wyznania, koloru skóry, kraju pochodzenia czy przy-
czyn migracji. W każdym migrancie szanuje jego godność wynikającą ze stwo-
rzenia na obraz i podobieństwo Boże.

Wskazując na prawo do imigracji i emigracji jako na prawo podstawowe 
człowieka, Kościół zwraca uwagę, że przestrzeganie go nie jest tylko obowiąz-
kiem rządzących czy polityków. Nikt nie może czuć się zwolniony z przyję-
cia przybysza w warunkach godnych człowieka. Ponadto Kościół podkreśla, 
że ruchy migracyjne rozwijają dialog ekumeniczny oraz zacieśniają kontakty 
z nieochrzczonymi36.

2. Prawo do nieemigrowania

Podkreślając godność człowieka wynikającą z  faktu, że jest on stworzo-
ny na obraz i podobieństwo Boże, oraz wskazując na fundamentalną prawdę, 
że „człowiek jest drogą Kościoła”37, trzeba pamiętać, że każdy ma prawo do 
33 Katechizm Kościoła katolickiego (dalej: KKK), nr 2241.
34 Por. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, 

nr 152–154.
35 EMCC, nr 3.
36 Por. tamże, nr 39–43.
37 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, nr 14.
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emigracji „w celu lepszej realizacji swych umiejętności oraz aspiracji i planów 
(…), jak również prawo do nieemigrowania, czyli do możliwości realizowania 
swych słusznych praw i potrzeb w kraju pochodzenia”38. Władze państwowe 
każdego kraju winny prowadzić politykę migracyjną, „która odpowiada dobru 
wspólnemu”39 danej społeczności państwowej, mając jednocześnie na uwadze 
dobro wspólne całej ludzkości40. 

Instrukcja De pastorali migratorum cura, proklamując prawo do migracji, 
wskazała jednocześnie na względne korzystanie z niego i przypomniała, iż 

obywatele powinni pamiętać, że jest ich prawem i obowiązkiem, którego uzna-
wanie jest także powinnością władz państwowych, przyczynianie się do prawdzi-
wego rozwoju własnej społeczności zgodnie ze swoimi możliwościami. W kra-
jach, zwłaszcza słabo rozwiniętych, gdzie pilnie trzeba spożytkować wszelkie 
zasoby, dobro wspólne na poważne niebezpieczeństwo wystawiają szczególnie 
ci, którzy mając uzdolnienia intelektualne i duże możliwości działania, poddają 
się chęci i pokusie migrowania. Tacy bowiem pozbawiają własne społeczeństwo 
pomocy bądź materialnej, bądź moralnej, której ono potrzebuje41.

Prawo do nieemigrowania zakłada nade wszystko wspieranie swojego kra-
ju na drodze rozwoju, gdyż pierwszorzędnym prawem człowieka jest prawo 
do życia we własnej ojczyźnie oraz realizowanie w niej swych słusznych praw 
i potrzeb42. W ten sposób solidarność, współpraca, współzależność międzyna-
rodowa i sprawiedliwy podział dóbr są fundamentalnymi elementami, które 
winny być wszczepiane w społeczności etniczne i narodowe naznaczone sil-
nym pragnieniem emigracji. Prawo do opuszczenia własnego kraju przysłu-
guje jednak zawsze w przypadkach prześladowań politycznych, rasowych, et-
nicznych czy kulturowych.

Stolica Apostolska dostrzega, że pogłębione spojrzenie na prawo do 
nieemigrowania jest stosunkowo proste w teorii, lecz trudne do zastosowania 
w praktyce43. Wobec krajów emigracyjnych należy wypracować politykę eko-
nomicznego wsparcia, która zniosłaby w państwach biednych, dopiero rozwi-
jających się, wszelki protekcjonizm oraz korupcję. Przekonanie o konieczności 
przestrzegania praw człowieka musi mieć charakter ogólnoświatowy – umoż-
liwi to rozwój instytucji demokratycznych i ich ochronę oraz powstanie sys-
temowych gwarancji sprawiedliwości. Troska o efektywną politykę pokojową 

38 EMCC, nr 29.
39 Tamże.
40 Por. GS, nr 65.
41 DPMC, nr 8.
42 Por. EMCC, nr 29.
43 Por. J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 251–300.
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powinna zaowocować kontrolą czy wreszcie zaniechaniem sprzedaży broni 
przez kraje rozwinięte do krajów biedniejszych. Trzeba zwrócić uwagę również 
na wzrost demograficzny poszczególnych wspólnot etnicznych i narodowych, 
który zakłada walkę z ubóstwem i planowanie rodziny respektujące godność 
małżonków i rodziców.

Nie istnieje jednak jeden prosty sposób rozwiązania problemów migra-
cyjnych. Wskazywane elementy muszą być integralnie włączone w  politykę 
obejmującą imigrantów, uchodźców i  przymusowo przesiedlonych, tak by 
wzmacniały solidarność wobec wszystkich migrujących oraz otwartość na ich 
problemy. Magisterium Kościoła konsekwentnie podkreśla pogłębiającą się 
różnicę między krajami bogatymi a biednymi oraz wszystkie związane z tym 
problemy. Ojciec święty Franciszek w Evangelii gaudium przestrzega, że 

słusznych postulatów społecznych związanych ze sprawiedliwym podziałem 
dóbr, włączeniem społecznym ubogich i prawami człowieka nie można tłumić 
pod pozorem budowania zgody „przy biurku” lub kruchego pokoju jedynie dla 
uprzywilejowanej mniejszości. Godność osoby ludzkiej i dobro wspólne są po-
nad spokojem tych, którzy nie chcą się wyrzec swoich przywilejów. Gdy naru-
szane są te wartości, konieczny jest głos prorocki44.

Brak gwarancji przestrzegania prawa do nieemigrowania nie oznacza, że 
ten, kto chce emigrować, musi pozostać wbrew swojej woli w kraju ogranicza-
jącym wolność. We współczesnych ruchach migracyjnych obserwuje się dwie 
tendencje. W państwach demokratycznych, kształtujących swoje systemy po-
lityczno-społeczne w myśl Powszechnej deklaracji praw człowieka, prawo do 
emigracji idzie w parze z prawem do udzielenia azylu osobom pozbawionym 
podstawowych praw. Natomiast państwa rozwijające się kreują politykę za-
mknięcia i ograniczania napływu migrantów i azylantów45. Dlatego też „Ko-
ściół zachęca do zatwierdzania międzynarodowych narzędzi prawnych, które 
mają służyć obronie praw migrantów, uchodźców i ich rodzin, i poprzez swoje 
rozmaite instytucje i stowarzyszenia zapewnia ową pomoc prawną, która staje 
się coraz bardziej potrzebna”46.

44 Franciszek, Adhortacja Evangelium gaudium, nr 218.
45 Por. G.F. Bentoglio, Il magistero della Chiesa sulle migrazionie, dz. cyt., s. 179.
46 Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2007 Rodzina migrująca, 

Watykan, 18 października 2016.
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3. Prawo do życia w ojczyźnie i do obywatelstwa

Wskazując na prawo do emigracji jako na prawo podstawowe człowieka 
będące pochodną jego godności, autorzy Powszechnej deklaracji praw czło-
wieka stwierdzili, że z prawem do migracji łączy się prawo powrotu do ojczy-
zny: „każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój 
własny, i powrócić do swojego kraju”47. Zgodnie z zapisem Deklaracji, nikogo 
nie można fizycznie czy moralnie zmuszać do opuszczenia ojczystego kraju48.

Encyklika Pacem in terris wśród podstawowych praw człowieka umieściła 
również przynależne każdemu człowiekowi nienaruszalne prawo do „pozosta-
wania na obszarze swego własnego kraju”49. Prawo do życia w ojczyźnie pocią-
ga za sobą prawo do obywatelstwa50. Nie wolno nikogo „samowolnie pozbawić 
obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa”51. Jeżeli 
obywatelstwo zdefiniuje się jako więź prawną łączącą osobę fizyczną z danym 
państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec 
państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki, 
to należy za Katechizmem Kościoła katolickiego wskazać, że „miłość ojczy-
zny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i z porządku miłości. 
Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wy-
magają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej”52.

Pasterze Kościoła mocą swojego urzędu zobowiązani są do nieustannego 
przypominania, że „rodzina ma prawo istnieć i rozwijać się jako rodzina”53, 
a władze publiczne winny wypracować politykę, która nie dyskryminuje ro-
dziny w  jej ojczyźnie „w  kwestiach prawnych, gospodarczych, społecznych 
i finansowych”54.

 

47 PDPC, art. 13, p. 1–2.
48 Por. tamże, art. 9.
49 PT, nr 25.
50 Por. tamże, art. 15, p. 1. Obywatelstwo definiuje się jako przynależność osoby do danego 

państwa, na mocy której zaciąga ona określone prawa i obowiązki wobec państwa, a pań-
stwo wobec niej. Człowiek nabywa obywatelstwo poprzez urodzenie (ius soli i ius sanguinis) 
lub poprzez naturalizację, urodzenie (w przypadku znalezienia dziecka, gdy rodzice są nie-
znani), poprzez reintegracje, repatriacje lub prawo opcji (w przypadku dzieci, które utraciły 
obywatelstwo danego kraju wskutek oświadczenia rodziców).

51 Tamże, art. 15, p. 2
52 KKK, nr 2239.
53 Karta praw rodziny, art. 6.
54 Tamże, art. 9.
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Zakończenie

Kościół z apostolską troską wspiera zarówno tego, kto podejmuje decyzję 
o emigracji czy ucieczce, jak i  tego, kto korzysta z prawa do nieopuszczania 
swojej ojczyzny. Stolica Apostolska w swoim nauczaniu wyczula na wszelakie-
go rodzaju problemy, których doświadcza emigrujący w czasie podejmowania 
decyzji o  emigracji, w  tracie jej realizacji, jak i  w  nowym miejscu zamiesz-
kania. Swoją troską Kościół obejmuje nie tylko migrujących, ale również ich 
współmałżonków oraz rodziny. 

Summary 
The right to emigrate – the right to not emigrate

The Church in its multifaceted apostolic concern is with everyone who decides to emigrate or flee and 
also the one who exercises the right to not leave their homeland. The Holy See in its teachings sensitizes us to 
all kinds of problems which afflict emigrants during the process of making a decision about emigration, during 
the emigration time and in the place of stopping and settlement. The Church with its care covers not only the 
migrant but also their spouses and families.

Wojciech Necel SChr – doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie prawa kanonicznego, profesor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca na Wydziale Prawa Kanoniczne-
go UKSW, kierownik Zakładu Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego przy Katedrze Historii, Teorii 
i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego WKP UKSW. Współpracuje z Międzyinstytutowym Zakładem Badań 
nad Migracją UKSW. Wykładowca w WSD Towarzystwa Chrystusowego. Jest członkiem polskich i zagranicz-
nych zespołów redakcyjnych czasopism naukowych oraz członkiem rady naukowej Instytutu Duszpasterstwa 
Emigracyjnego w Poznaniu.





Marek Saj CSsR
ORCID: 0000-0002-0365-1277 
UKSW – Warszawa
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W  społeczności kościelnej, tak jak w  każdej innej, istnieje konieczność 
stosowania prawa karnego. Podyktowane jest to przede wszystkim dobrem tej 
społeczności, jak i dobrem jednostki. Ponieważ podstawą prawa karnego jest 
przestępstwo i kara, stąd potrzebuje ono wyodrębnienia pośród innych części 
kodeksowych regulujących życie wiernych. Prawodawca kościelny unormo-
wał więc sankcje karne w księdze szóstej Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 
roku. Prawo kodeksowe to system norm dla całego Kościoła łacińskiego. Jednak 
niektóre zagadnienia, także karne, mogą być regulowane lub uszczegóławiane 
przez Kościół partykularny. W Kodeksie czytamy: „Biskupi diecezjalni powin-
ni troszczyć się, aby – o ile to możliwe – w tym samym państwie lub regionie 
były ustanawiane, jeśli mają być, jednakowe ustawy karne”1. Biskupi bowiem 
mają autonomię w dziedzinie stanowienia ustaw karnych. Winni to jednak czy-
nić roztropnie i w sposób przemyślany. Z drugiej jednak strony, prawodawca 
stwierdza, że „kary należy o tyle ustanawiać, o ile są rzeczywiście konieczne do 
lepszego zachowania dyscypliny kościelnej. Kara zaś wydalenia ze stanu du-
chownego nie może być ustanowiona ustawą partykularną”2. Biorąc pod uwagę 
specyfikę poszczególnych diecezji, biskupi diecezjalni powinni wydawać wła-
sne ustawy karne. 
1 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus; tekst polski: Kodeks Pra-

wa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 
1984 (dalej: KPK), kan. 1316.

2 Tamże, kan. 1317.
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Dużą rolę w rozpoznaniu sytuacji określonej diecezji odgrywa synod die-
cezjalny. Gromadzi on wybranych kapłanów oraz innych wiernych danego 
Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świad-
czą pomoc biskupowi diecezjalnemu w sprawowaniu władzy ustawodawczej. 
Biskup diecezjalny jest wyłącznym ustawodawcą synodu, tylko on podpisuje 
dekrety i deklaracje synodalne. Pozostałe osoby mają jedynie głos doradczy3.

Pośród licznych zagadnień omawianych podczas prac na synodach diece-
zjalnych Kościoła w Polsce znajdują się także te z zakresu kanonicznego prawa 
karnego. Zawarte są one w wielu statutach, dlatego warto prześledzić pod tym 
kątem uchwały synodalne. Z pewnością interesujące będą, tak od strony nor-
matywnej, jak i praktykowania życia religijnego, przestępstwa i kary, które były 
przedmiotem obrad. Ukaże to w pewnym stopniu działalność ustawodawczą 
biskupa diecezjalnego w zakresie prawa karnego.

1. Pojęcie przestępstwa

Wymierzenie kary czy też jej zaciągnięcie jest konsekwencją popełnionego 
przestępstwa. „Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego zewnętrz-
ne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy 
umyślnej albo nieumyślnej”4. Zrozumiałe jest, że synody diecezjalne nie zajmują 
się definicją przestępstwa i jego poszczególnymi elementami, gdyż zagadnienie 
to zostało wystarczająco unormowane w Kodeksie prawa kanonicznego i opi-
sane w nauce prawa5. Tematyki tej nie porusza się więc w uchwałach polskich 
synodów. Jednak w uchwałach I Synodu Diecezji Łowickiej możemy przeczytać: 

Warunkiem zaciągnięcia kary latae sententiae lub wymierzenia kary ferendae 
sententiae jest popełnienie przestępstwa w  rozumieniu prawa kanonicznego. 
Przestępstwem kościelnym jest czyn, który zewnętrznie narusza obowiązującą 
w Kościele normę prawną lub nakaz opatrzony sankcją kanoniczną przynaj-
mniej nieoznaczoną, popełniony z winy umyślnej lub z nieumyślnej6.

Jest to więc w sposób opisowy przywołanie treści zawartej w prawie ko-
deksowym.
3 Por. tamże, kan. 460–468. Więcej na temat synodów diecezjalnych: T. Rozkrut, Synod die-

cezjalny w Kościele, Tarnów 2002.
4 KPK, kan. 1321 § 1.
5 Zob. np. J. Krukowski, F. Lempa, Sankcje w  Kościele, w: Komentarz do Kodeksu Prawa 

Kanonicznego, t. 4, Lublin 1987, s. 113–131; J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część 
ogólna. Komentarz, Warszawa 2008, s. 97–120; P.M. Gajda, Sankcje karne w  Kościele 
w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. 
Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów 2008, s. 17–25.

6 I Synod Diecezji Łowickiej 1995–1999, Łowicz 1999, statut 332.
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2. Obowiązkowa znajomość sankcji karnych i skutków kar

Nie ulega wątpliwości, że duchowni winni znać sankcje karne, które prze-
widuje prawodawca kościelny za poszczególne przestępstwa. Wiedza ta po-
winna być wyniesiona ze studiów seminaryjnych, a także później uzupełniana, 
do czego zobowiązuje obecnie Kodeks prawa kanonicznego: 

Duchowni również po przyjęciu kapłaństwa powinni kontynuować studia teo-
logiczne. Niech się starają postępować za tą solidną doktryną, opartą na Piśmie 
Świętym, przekazaną przez przodków i  powszechnie przyjętą przez Kościół, 
która jest określona zwłaszcza w  dokumentach Soborów i  Biskupów Rzym-
skich, unikając świeckich nowości oraz fałszywej wiedzy. Kapłani, według 
przepisów prawa partykularnego, mają uczęszczać na wykłady duszpasterskie, 
jakie winny być organizowane po święceniach kapłańskich, a  także w termi-
nach ustalonych przez to prawo powinni brać udział również w innych wykła-
dach, zebraniach teologicznych lub konferencjach, dających im okazję nabycia 
pełniejszego poznania świętej nauki i metod duszpasterskich. Powinni się także 
zapoznawać z innymi naukami, zwłaszcza z tymi, które wiążą się ze świętymi, 
przede wszystkim gdy ułatwiają wykonywanie pasterskiej posługi7.

To poszerzanie wiedzy dotyczy także czynów będących w Kościele prze-
stępstwami i  kar za nie przewidzianych, tym bardziej że Stolica Apostolska 
wydaje w tej materii co jakiś czas nowe unormowania. W uchwałach XLII Sy-
nodu Diecezji Płockiej czytamy: „Z uwagi na szczególne zastosowanie prawa 
karnego w sprawowaniu sakramentu pokuty kapłani obowiązani są znać do-
brze przepisy tegoż prawa, szczególnie w zakresie uwalniania z kar kościelnych 
latae sententiae”8. Podobnie w uchwałach I Synodu Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej: „Ponieważ prawo karne ma zastosowanie najczęściej przy sprawowaniu 
sakramentu pokuty, duszpasterze, którzy ten sakrament najczęściej sprawują, 
mają obowiązek znać dokładnie szczególnie przepisy dotyczące zwalniania 
z kar kościelnych, zwłaszcza kar latae sententiae”9. W materii tej wypowiada 
się również I Synod Diecezji Łowickiej: „Duszpasterze powinni dobrze znać 
przepisy kościelnego prawa karnego, a szczególnie zasady uwalniania od kar 
kościelnych latae sententiae w sprawowaniu sakramentu pokuty”10.

Z kolei I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, oprócz przypomnienia 
poszczególnych przestępstw, zwraca uwagę na obowiązkową znajomość skut-

7 KPK, kan. 279 §§ 1–3. Zob. Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów 
w Kościele Christus Dominus, w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 16, 
28; tenże, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis, w: tamże, nr 19. 

8 XLII Synod Diecezji Płockiej (1987–1991), Płock 1992, statut 461.
9 Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2000, statut 446.
10 I Synod Diecezji Łowickiej 1995–1999, dz. cyt., statut 331.
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ków zaciągniętych cenzur. Trzy statuty odnoszą się do skutków poszczególnych 
kar poprawczych, czyli do ekskomuniki11, interdyktu12 i suspensy13. Jest to więc 
niemalże dosłowne zacytowanie odpowiednich kanonów kodeksowych.

3. Sankcje karne w Kościołach partykularnych

Kodeks prawa kanonicznego zawiera przestępstwa i przewidziane za nie 
sankcje karne obowiązujące w całym Kościele. Władzę ustanawiania kar ma 
także ustawodawca w Kościele partykularnym. W prawie kodeksowym czyta-
my bowiem: 

Kto posiada władzę ustawodawczą, może również wydawać ustawy karne; 
może także swoimi ustawami zabezpieczyć odpowiednią karą prawo Boże lub 
ustawę kościelną wydaną przez wyższą władzę, przy zachowaniu granic swojej 
kompetencji z racji terytorium lub osób. Ustawa może sama określać karę lub 
pozostawiać jej określenie roztropnemu uznaniu sędziego. Ustawa partykular-
na może także do kar ustanowionych prawem powszechnym za jakieś przestęp-
stwo dołączyć inne, ale nie powinna tego czynić bez bardzo poważnej koniecz-
ności. Jeśli zaś ustawa powszechna grozi karą nieokreśloną lub fakultatywną, 
ustawa partykularna może również w jej miejsce ustanowić karę określoną lub 
obowiązkową14.

11 I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1986–1990, statut 7651: „Kan. 1331 § 1. 
Ekskomunikowanemu zabrania się: 1. jakiegokolwiek udziału posługiwania w sprawowaniu 
Ofiary eucharystycznej lub w jakichkolwiek innych obrzędach kultu; 2. sprawować sakra-
menty i  sakramentalia oraz przyjmować sakramenty; 3. sprawować kościelne urzędy lub 
posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź wykonywać akty rządzenia. § 2. Jeśli eksko-
munika została wymierzona lub deklarowana, przestępca: 1. gdyby chciał działać wbrew 
postanowieniu § 1, n. 1, powinien być usunięty albo czynność liturgiczna powinna być prze-
rwana, chyba że przeszkadza temu poważna przyczyna; 2. nieważnie podejmuje akty rzą-
dzenia, które według § 1, n. 3 są niegodziwe; 3. nie może korzystać z przywilejów wcześniej 
mu udzielonych; 4. nie może ważnie otrzymać w Kościele godności, urzędu lub innego zada-
nia; 5. dochody z tytułu godności, urzędu, jakiegokolwiek zadania i posiadanej ewentualnie 
w Kościele pensji nie stanowią jego własności”. 

12 Tamże, statut 766: „Ukarany interdyktem jest po myśli kan. 1332 związany zakazami, 
o których mowa w kanonie 1331 § 1, n. 1 i 2; jeśli natomiast interdykt został wymierzony 
lub deklarowany, należy zachować przepis kanonu 1331 § 2, n. 1”. 

13 Tamże, statut 767: „Suspensa, która może być stosowana jedynie do duchownych, zabrania: 
1. wszystkich lub tylko niektórych aktów władzy święceń; 2. wszystkich lub tylko niektórych 
aktów władzy rządzenia; 3. wykonywania wszystkich lub niektórych uprawnień lub zadań 
związanych z urzędem (kan. 1332 § 1)”. Tutaj błędnie został podany numer kanonu, chodzi 
bowiem o kan. 1333. 

14 KPK, kan. 1315 §§ 1–3. 
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W interesujących nas uchwałach synodalnych widoczne jest, że poza przy-
wołaniem norm Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku z zakresu prawa 
karnego zawierają one także normy własne, obowiązujące w danej diecezji, co 
jest realizacją wspomnianej normy kodeksowej. I  tak, I  Synod Diecezji Ło-
wickiej postanowił, że „kto bezprawnie zamyka kościół, utrudnia kapłanowi 
upoważnionemu przez Biskupa Łowickiego objęcie lub opuszczenie parafii, 
uniemożliwia sprawowanie czynności kościelnych – podlega z mocy prawa in-
terdyktowi ze skutkami przewidzianymi w kan. 1332 KPK”15. Ten sam synod, 
przypominając normę kodeksową zawartą w kan. 1390 § 2, dodaje, że sprawie-
dliwie ukarana, nie wyłączając cenzury, może być osoba, która pisze anonimy 
szkodliwe dla duchowieństwa i Kościoła16. Osobna uchwała karna tego synodu 
skierowana jest do kapłanów. Synod stwierdził, że 

kapłan, [który] lekceważy i  zaniedbuje swoje obowiązki w  zakresie duszpa-
sterstwa, nauczania i administracji kościelnej, zostaje kanonicznie upomniany, 
a jeżeli nie poprawi się i okaże złą wolę, będzie stosownie do winy ukarany, nie 
wyłączając pozbawienia zajmowanego stanowiska17. 

O obowiązkowym zachowywaniu uchwał synodalnych może świadczyć za-
pis ostatniego statutu w części o sankcjach karnych w Kościele: „Wykraczający 
przeciwko uchwałom Pierwszego Synodu Diecezji Łowickiej zostaną ukarani 
administracyjnie lub sądownie, zgodnie z prawem kościelnym”18. I Synod Die-
cezji Łowickiej jest jedynym, który ustanowił własne normy karne. W uchwa-
łach innych synodów nie znajdujemy żadnych dodatkowych przestępstw i sank-
cji karnych poza przewidzianymi w Kodeksie prawa kanonicznego.

4. Zwalnianie od cenzur wiążących mocą samego prawa

Jednym ze sposobów uwolnienia się od wymierzonej lub zaciągniętej kary 
jest zwolnienie z niej przez kompetentnego przełożonego. 

Z kary ustanowionej ustawą, jeśli jest wymierzona lub deklarowana, o ile nie 
jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, mogą zwolnić: 1. ordynariusz, który 
upoważnił trybunał do wymierzenia lub deklarowania kary, bądź ją dekretem 
osobiście lub przez innego wymierzył lub deklarował; 2. ordynariusz miejsca, 

15 I  Synod Diecezji Łowickiej 1995–1999, dz. cyt., statut 339; KPK, kan. 1332: „Ukarany 
interdyktem jest związany zakazami, o których w kan. 1331, § 1, n. 1 i 2; jeśli zaś interdykt 
został wymierzony lub deklarowany, należy zachować przepis kan. 1331, § 2, n. 1”.

16 Por. I Synod Diecezji Łowickiej 1995–1999, dz. cyt., statut 343.
17 Tamże, statut 346.
18 Tamże, statut 347.
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na którym przebywa przestępca, w porozumieniu jednak – chyba że byłoby to 
niemożliwe z racji nadzwyczajnych okoliczności – z ordynariuszem, o którym 
w n. 119. 
 Z kary wiążącej mocą samego prawa, jeszcze nie deklarowanej, ustanowionej 
ustawą, jeśli nie jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, może zwolnić ordyna-
riusz własnych podwładnych oraz tych, którzy przebywają na jego terytorium 
lub na nim dopuścili się przestępstwa, a także każdy biskup w akcie sakramen-
talnej spowiedzi20.

Ordynariusze mogą jednak upoważnić innych kapłanów, by w akcie spo-
wiedzi sakramentalnej udzielali absolucji od cenzury latae sententiae, pod wa-
runkiem że zwalnianie z niej nie jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej21.

W  materii tej Konferencja Episkopatu Polski na sesji plenarnej 29 marca 
1984 roku wydała następującą uchwałę: 

Celem ujednolicenia na terenie całej Polski uprawnień do rozgrzeszania z eks-
komuniki latae sententiae, w którą wpadają dopuszczający się przestępstwa prze-
rwania ciąży, stosownie do normy kan. 1398, Konferencja Episkopatu na sesji 
biskupów diecezjalnych określa następujące osoby, które z dniem 23 kwietnia 
1984 roku otrzymają jurysdykcję do zwalniania z ww. ekskomuniki: 1. Księża 
dziekani i wicedziekani; 2. Proboszczowie i administratorzy parafii; 3. Wszyscy 
kapłani spowiadający w kościele katedralnym oraz w sanktuariach określonych 
przez Biskupa Diecezjalnego; 4. Przełożeni wyżsi i przełożeni domów kleryc-
kich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apo-
stolskiego; 5. Wszyscy spowiednicy: a) w czasie komunii wielkanocnej, misji 
i rekolekcji, b) w czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafial-
nych, c) z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów, d) z okazji spo-
wiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania, oraz kobiet 
ciężarnych, e) z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego 
roku. Poszczególni biskupi diecezjalni w myśl powyższej uchwały upoważnili 
spowiedników do udzielenia absolucji. Zakres tych uprawnień spowiedników 
należy oceniać według brzmienia decyzji każdego biskupa diecezjalnego, wy-
danej dla swej diecezji22.

Aby zobaczyć, jakich zmian w tej uchwale dokonali polscy biskupi, należy 
prześledzić uchwały poszczególnych synodów diecezjalnych. Jednym z pierw-
szych synodów po ogłoszeniu Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku był 
IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Rozpoczął się on jeszcze przed wejściem w ży-

19 KPK, kan. 1355 § 1.
20 Tamże, kan. 1355 § 2.
21 Tamże, kan. 1357 §§ 1–3.
22 Konferencja Episkopatu Polski, Uchwała w sprawie uprawnień do rozgrzeszania z ekskomuniki 

latae sententiae za przerwanie ciąży, 29 marca 1984 roku, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 60 
(1984), s. 113–114.
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cie nowego prawa, ale zakończył w 1986 roku. Dokumenty synodalne zawierają 
instrukcję o  rozgrzeszaniu w  niektórych szczególnych przypadkach23. Składa 
się ona z dwóch części. Pierwsza dotyczy rozgrzeszania osób żyjących w związ-
ku niesakramentalnym, druga zaś przestępstwa przerwania ciąży. W interesują-
cym nas temacie uwagę należy zwrócić na tę drugą część. Najpierw przypomina 
ona normę kodeksową, według której „osoby dopuszczające się przestępstwa 
przerwania ciąży po zaistnieniu skutku podlegają ekskomunice wiążącej mocą 
samego prawa (kan. 1398 KPK)”24 i dalej: „Podobnej karze wiążącej mocą sa-
mego prawa podlegają wspólnicy, jeżeli bez ich udziału przestępstwo nie byłoby 
dokonane (por. kan. 1329 § 2)”25. Kolejny numer tej części instrukcji wymienia 
kapłanów uprawnionych do rozgrzeszania z ekskomuniki zaciągniętej wskutek 
popełnienia przestępstwa przerwania ciąży. Są nimi: 

Dziekani i wicedziekani; proboszczowie i administratorzy parafii; wszyscy ka-
płani spowiadający w kościele katedralnym oraz w następujących sanktuariach 
Diecezji tarnowskiej: Bochnia, Limanowa, Lipinki, Nowy Sącz – Przemienie-
nia Pańskiego, Nowy Sącz – Matki Boskiej Pocieszenia, Odporyszów, Oku-
lice, Przeczyca, Stary Sącz – bł. Kingi, Szczyrzyc, Tarnów – M.B. Fatimskiej, 
Tuchów, Zawada; przełożeni wyżsi i przełożeni domów kleryckich instytutów 
życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego; wszy-
scy spowiednicy: w okresie Komunii wielkanocnej, misji i rekolekcji; w czasie 
kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafialnych; z okazji spowiedzi 
narzeczonych, żołnierzy i więźniów; z okazji spowiedzi w szpitalach, spowiedzi 
chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet oczekujących potom-
stwa; z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku26.

Lista kapłanów uprawnionych do zwalniania ze wspomnianej kary po-
krywa się zatem z tą zawartą w uchwale Konferencji Episkopatu Polski. War-
to zwrócić uwagę, że na terenie diecezji tarnowskiej w  czasie zatwierdzania 
uchwał synodalnych było aż dwanaście sanktuariów, gdzie można było uzy-
skać zwolnienie z tej kary.

Kolejny synod poruszający tę tematykę to XLII Synod Diecezji Płockiej. 
Zgodnie z jego uchwałami, 

następujący spowiednicy mogą uwalniać od kary ekskomuniki latae sententiae 
za przestępstwo procuratio abortus: członkowie kapituł, kapłani zatrudnieni 
w Kurii Diecezjalnej, profesorowie Wyższego i Niższego Seminarium Duchow-

23 Instrukcja o rozgrzeszaniu w niektórych szczególnych przypadkach, w: IV Synod Diecezji Tar-
nowskiej: Ad imaginem Ecclesiae universalis (1982–1986), Tarnów 1982–1986, s. 264–266.

24 Tamże, nr 8.
25 Tamże, nr 9.
26 Tamże, nr 10.
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nego, dziekani, wicedziekani, proboszczowie, administratorzy parafii, wszyscy 
kapłani podczas spowiedzi w kościele katedralnym i w sanktuariach: w Czer-
wińsku, Skępem, Oborach, Przysnyszu i Sierpcu, przełożeni wyżsi oraz przeło-
żeni domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia 
apostolskiego (posiadający upoważnienie do słuchania spowiedzi od ordyna-
riusza płockiego). Ponadto upoważnienie to przysługuje wszystkim spowied-
nikom podczas spowiedzi w okresie wielkanocnym, misji i rekolekcji parafial-
nych, kanonicznych wizytacji biskupich, odpustów parafialnych, z okazji spo-
wiedzi przedślubnej, spowiedzi żołnierzy i więźniów, spowiedzi w szpitalach, 
spowiedzi osób chorych i  kobiet ciężarnych, z  okazji spowiedzi generalnych 
przynajmniej z okresu jednego roku27.

Porównując wymienione osoby z tymi podanymi w uchwale Konferencji 
Episkopatu Polski, biskup płocki upoważnił dodatkowo do zwalania z tej kary 
członków kapituł, kapłanów zatrudnionych w kurii, profesorów seminariów 
duchownych. Zostało także wymienionych pięć sanktuariów z takimi upraw-
nieniami. 

Należy tutaj podkreślić, że po wspomnianym synodzie w diecezji płockiej 
odbył się kolejny. On jednak w ogóle nie porusza tego zagadnienia28.

I  Synod Diecezji Ełckiej także wymienia spowiedników upoważnionych 
do uwalniania z kary ekskomuniki latae sententiae za przestępstwo przerwania 
ciąży. Są to następujący szafarze sakramentu pokuty: 

Kanonicy gremialni i honorowi wszystkich trzech kapituł oraz kapłani odzna-
czeni godnościami papieskimi; kapłani Kurii oraz moderatorzy i profesorowie 
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku; dziekani i wicedziekani; probosz-
czowie i administratorzy parafii; kapłani słuchający spowiedzi w kościele kate-
dralnym św. Wojciecha w Ełku, we współkatedrze NMP Matki Kościoła w Goł-
dapi, w kościele kolegiackim Nawiedzenia NMP w Sejnach, oraz we wszystkich 
sanktuariach diecezjalnych; wyżsi przełożeni zakonni oraz przełożeni domów 
kleryckich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskie-
go (mający upoważnienie do słuchania spowiedzi od ordynariusza ełckiego); 
ponadto wszyscy spowiednicy podczas spowiedzi w  czasie wielkanocnym, 
misji i  rekolekcji parafialnych, kanonicznych wizytacji biskupich, odpustów 
parafialnych, z okazji spowiedzi przedślubnej oraz pierwszej komunii świętej, 
z okazji nabożeństwa pogrzebowego, w czasie spowiedzi żołnierzy i więźniów, 
spowiedzi w szpitalach, spowiedzi osób chorych, które nie opuszczają miesz-

27 XVII Synod Diecezji Płockiej (1987–1991), Płock 1992, statut 366. Dyspozycja ta odwołuje 
się także do uchwały Konferencji Episkopatu Polski z 29 marca 1984 roku oraz do dekretu 
biskupa płockiego z 30 marca 1984 roku, zamieszczonego w okólniku Kurii Diecezjalnej, 
nr 18/84.

28 Zob. XVIII Synod Diecezji Płockiej (2015–2017), Płock 2017.
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kań, a także podczas spowiedzi kobiet w stanie błogosławionym, wreszcie gdy 
penitent odbywa spowiedź generalną, przynajmniej z okresu jednego roku29.

Biskup ełcki poszerzył więc grono spowiedników z takim upoważnieniem 
o  kapłanów pracujących w  kurii oraz profesorów seminarium duchownego. 
Wskazane także zostały konkretne kościoły z takim przywilejem.

W uchwałach I Synodu Diecezji Łowickiej czytamy: 

Na mocy prawa synodalnego udziela się władzy rozgrzeszania penitentów po-
zostających w ekskomunice zastrzeżonej Biskupowi Łowickiemu za przestęp-
stwo przerwania ciąży stosownie do kan. 1398 KPK następującym osobom: 
członkom kapituł i duchownym odznaczonym godnościami papieskimi, dzie-
kanom i  wicedziekanom, profesorom Wyższego Seminarium Duchownego, 
proboszczom i administratorom parafii, spowiadającym w kościele katedral-
nym i sanktuariach diecezjalnych, przełożonym domów kleryckich instytutów 
życia konsekrowanego i  stowarzyszeń życia apostolskiego, wszystkim spo-
wiednikom w czasie spowiedzi wielkanocnej, misji, rekolekcji, kanonicznych 
wizytacji parafii, czterdziestogodzinnego nabożeństwa, chrztu, pierwszej Ko-
munii św., prymicji, nabożeństw ślubnych i pogrzebowych, spowiedzi narze-
czonych, żołnierzy, więźniów, spowiedzi w szpitalach oraz chorych, którzy nie 
mogą wyjść z  mieszkania, spowiedzi kobiet w  stanie błogosławionym30. Ta-
kiego upoważnienia nie posiadają kapłani, którzy nie ukończyli piątego roku 
kapłaństwa31.

Synod ten do uchwały Konferencji Episkopatu Polski wprowadził takich 
spowiedników, jak członkowie kapituł i  duchowni odznaczeni godnościami 
papieskimi, profesorzy Wyższego Seminarium Duchownego, spowiadający 
podczas czterdziestogodzinnego nabożeństwa, chrztu, Pierwszej Komunii 
Świętej, prymicji, nabożeństw ślubnych i pogrzebowych. Pominął natomiast 
wyższych przełożonych kleryckich instytutów życia konsekrowanego i stowa-
rzyszeń życia apostolskiego, uwzględniając jedynie przełożonych tych domów. 
Nie wymienił nadto konkretnych sanktuariów diecezjalnych, przywołując je 
tylko ogólnie. Ze statutu wynika, że władzy uwalniania z ekskomuniki pozba-
wieni są także ci kapłani, którzy nie ukończyli piątego roku kapłaństwa. Nic 
nie wspomina się o spowiedzi generalnej.

W tematyce sankcji karnych I Synod Archidiecezji Białostockiej przypo-
mina, że

biskup diecezjalny udziela władzy rozgrzeszania penitentów pozostających 
w ekskomunice za przerwanie ciąży (kan. 1398 KPK), z której zwalnianie jest 

29 I Synod Diecezji Ełckiej 1997–1999, Ełk 1999, statut 762.
30 I Synod Diecezji Łowickiej 1995–1999, dz. cyt., statut 231 § 1.
31 Tamże, statut 231 § 2.
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zastrzeżone prawem ordynariuszowi: kanonikom gremialnym Białostockiej 
Kapituły Metropolitalnej; profesorom i wykładowcom AWSD w Białymstoku; 
dziekanom i wicedziekanom; proboszczom i administratorom parafii; przeło-
żonym Domów Księży Salezjanów i Werbistów na terenie całej Archidiecezji, 
innym zaś księżom tych zgromadzeń tylko na terenie domu zakonnego lub pa-
rafii po 5 latach kapłaństwa; spowiednikom w czasie Komunii św. wielkanoc-
nej, misji, rekolekcji, odpustów po 5 latach kapłaństwa; wszystkim spowiadają-
cym narzeczonych, żołnierzy, więźniów, kobiety ciężarne, chorych w szpitalach 
i domach oraz odbywających spowiedź z całego życia (generalną)32.

Również tutaj można dostrzec pewne odstępstwa od tekstu uchwały Kon-
ferencji Episkopatu Polski. Szczególną uwagę należy zwrócić na młodszych 
kapłanów, którzy władzę uwalniania od tej ekskomuniki zyskają dopiero po 
ukończeniu pięciu lat kapłaństwa.

I  Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, powołując się wprost na funda-
mentalną w omawianym temacie uchwałę, stanowi: 

Od kary spowodowanej wykroczeniem zabójstwa dziecka nienarodzonego 
mogą uwalniać ważnym rozgrzeszeniem następujący spowiednicy: członkowie 
kapituły, kapłani zatrudnieni w kurii diecezjalnej, dziekani, wicedziekani, pro-
boszczowie, administratorzy parafii, wszyscy kapłani spowiadający w katedrze 
i kościołach, w których jest całodzienny dyżur w konfesjonale, wyżsi przeło-
żeni domów kleryckich, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń ży-
cia apostolskiego. Taką samą władzę posiadają wszyscy spowiednicy podczas 
spowiedzi wielkanocnych, misji i rekolekcji parafialnych, kanonicznych wizy-
tacji biskupich, odpustów parafialnych, spowiedzi przedślubnych, spowiedzi 
żołnierzy i więźniów, spowiedzi chorych zarówno w szpitalach, jak i w domu, 
spowiedzi kobiet ciężarnych33.

Podobnie jak w uchwałach innych synodów diecezjalnych, także tutaj kata-
log uprawnionych został rozszerzony o członków kapituły, kapłanów zatrudnio-
nych w kurii diecezjalnej, dalej o spowiadających w kościołach, w których jest 
całodzienny dyżur w konfesjonale. Nieco niejasne, a nawet błędne jest wyraże-
nie: „wyżsi przełożeni domów kleryckich”. Powinno raczej chodzić o wyższych 
przełożonych i przełożonych domów zakonnych34.

W diecezji pelplińskiej z kolei 

biskup diecezjalny udziela następującym kapłanom władzy uwalniania od kary 
ekskomuniki za dokonanie przerwania ciąży: dziekanom i wicedziekanom na 
terenie swojego dekanatu; proboszczom i  administratorom parafii na swo-

32 I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000, statut 523.
33 Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, dz. cyt., statut 335.
34 Por. KPK, kan. 608, 620.
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im terenie; wszystkim spowiednikom w Bazylice Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Chojnicach oraz w diecezjalnych sanktuariach w Piasecznie, Sianowie, Wie-
lu, Byszewie, Lubiszewie, Gorzędzieju, Świeciu i Kościerzynie; kapłanom ma-
jącym osobiste upoważnienie swojego ordynariusza miejsca; wszystkim spo-
wiednikom w czasie Komunii św. wielkanocnej, z okazji misji, rekolekcji i od-
pustów, w czasie kanonicznych wizytacji biskupich, z okazji spowiedzi przed 
I Komunią św. oraz pogrzebu, spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów, 
spowiedzi w szpitalach (chorych, personelu, przygodnych wiernych) i chorych, 
którzy nie wychodzą z mieszkania, oraz z okazji spowiedzi generalnej (przynaj-
mniej z okresu 1 roku)35.

Nowością w  tej uchwale, w  stosunku do synodów innych diecezji, jest 
przekazanie upoważnienia do zwalniania z kary ekskomuniki z okazji spowie-
dzi przed Pierwszą Komunią Świętą, przed pogrzebem oraz spowiedzi perso-
nelu szpitalnego i wiernych odwiedzających szpital. Podkreślić należy również 
wymienienie kapłanów mających osobiste upoważnienie swojego ordynariu-
sza miejsca, gdyż żaden inny synod diecezjalny w Polsce o tym nie wspomina.

Dokumenty posynodalne I Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej za-
wierają dekret bpa Jana Śrutwy, datowany na 4 kwietnia 1992 roku, dotyczący 
upoważnienia do rozgrzeszenia z ekskomuniki latae sententiae z kan. 1398 Ko-
deksu prawa kanonicznego. Czytamy w nim: 

Stosownie do zaleceń 199. Konferencji Episkopatu Polski niniejszym posta-
nawiam, że upoważnienie do rozgrzeszenia z  ekskomuniki, w  jaką popadają 
osoby dopuszczające się przestępstwa przerwania ciąży, z dniem dzisiejszym 
posiadają następujący kapłani: księża dziekani i wicedziekani, księża kanoni-
cy katedralni zamojscy i Kapituły przy konkatedrze w Lubaczowie, gremialni 
i honorowi oraz księża posiadający tytuł doktora nauk kościelnych, probosz-
czowie i administratorzy parafii, wszyscy kapłani spowiadający w kościele ka-
tedralnym i konkatedralnym oraz w sanktuarium maryjnym w Krasnobrodzie, 
przełożeni wyżsi zakonów i  przełożeni domów kleryckich, instytutów życia 
konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego, wszyscy 
w  posłudze sakramentalnej: w  czasie spowiedzi wielkanocnej, podczas misji 
i  rekolekcji; w  czasie kanonicznych wizytacji biskupich i  odpustów parafial-
nych; w czasie spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów; z okazji spowie-
dzi chorych w szpitalach, osób, które nie opuszczają mieszkań oraz kobiet cię-
żarnych; z okazji spowiedzi generalnych, przynajmniej z okresu jednego roku; 
z  okazji uczestnictwa w  nabożeństwie pogrzebowym; z  okazji uczestnictwa 
w uroczystościach I Komunii36.

35 Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej, Pelplin 2001, statut 212.
36 I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996–2001, Zamość 2001, s. 182–183.
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Biskup diecezjalny w swojej uchwale przywilejem zwalniania z kary eksko-
muniki za przerwanie ciąży obdarzył osoby, których nie przewidywała uchwa-
ła Konferencji Episkopatu Polski. Należą do nich księża kanonicy katedralni 
i  kapituły przy konkatedrze, gremialni i  honorowi oraz księża mający tytuł 
(poprawnie: stopień) doktora nauk kościelnych. Za błąd można przyjąć okre-
ślenie „przełożeni wyżsi zakonów”, gdyż Kodeks prawa kanonicznego z 1983 
roku tak ich nie określa. Należało użyć sformułowania „przełożeni wyżsi in-
stytutów życia konsekrowanego”. Nadto biskup ten wymienia dwie okoliczno-
ści, podczas których spowiednik może zwolnić z tej kary. Jest to uczestnictwo 
w nabożeństwie pogrzebowym oraz uczestnictwo w uroczystościach Pierwszej 
Komunii Świętej.

Podobnie jak wspomniany synod diecezji zamojsko-lubaczowskiej, także 
III Synod Archidiecezji Poznańskiej zawiera dekret arcybiskupa poznańskie-
go z 10 marca 2008 roku, upoważniający do zwalniania z ekskomuniki latae 
sententiae, którą zaciągają osoby dopuszczające się zabójstwa dzieci poczętych 
i nienarodzonych. Władzę tę mają następujący kapłani: prałaci i kapelani pa-
piescy oraz kanonicy gremialni i honorowi kapituły archikatedralnej, kapituły 
kolegiackiej w  Poznaniu, Środzie, Lesznie i  Szamotułach; wykładowcy Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pra-
cownicy Kurii Metropolitalnej i Metropolitalnego Sądu Duchownego; księża 
dziekani i wicedziekani; księża proboszczowie i administratorzy parafii oraz 
rektorzy ośrodków duszpasterskich; wyżsi przełożeni i przełożeni domów kle-
ryckich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia 
apostolskiego; kapłani spowiadający w  bazylice archikatedralnej, w  Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w  Poznaniu Piątkowie oraz w  następujących 
sanktuariach maryjnych: w bazylice świętogórskiej w Gostyniu, w kolegiacie 
farnej w Poznaniu, w kościele oo. franciszkanów konwentualnych w Poznaniu 
(Wzgórze Przemysława), w kościele oo. jezuitów w Poznaniu (ul. Szewska 18), 
w sanktuariach: w Borku Wielkopolskim, Górce Duchownej, Lubaszu, Osiecz-
nej, Szamotułach, Tulcach i  w  Wieleniu Zaobrzańskim; wszyscy spowiedni-
cy: w czasie spowiedzi wielkanocnej oraz podczas misji i rekolekcji, z okazji 
spowiedzi generalnych przynajmniej z  okresu jednego roku, w  czasie kano-
nicznych wizytacji biskupich, w czasie odpustów parafialnych, z okazji spowie-
dzi przedślubnych narzeczonych, z okazji spowiedzi w  szpitalach i  chorych, 
którzy nie wychodzą z mieszkania, oraz kobiet ciężarnych, z okazji spowiedzi 
żołnierzy i  więźniów. Arcybiskup poznański przypomina także, by pouczyć 
penitentów obciążonych ekskomuniką o ciężkości winy oraz nałożyć im odpo-
wiednią pokutę, połączoną z obowiązkiem przystępowania do sakramentów 
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świętych37. W analizowanym dekrecie znajdujemy osoby spoza wskazań Kon-
ferencji Episkopatu Polski: prałaci, kapelani papiescy, kanonicy gremialni i ho-
norowi kapituły archikatedralnej, kapituły kolegiackiej, wykładowcy Wydziału 
Teologicznego UAM w Poznaniu, pracownicy Kurii Metropolitalnej i Metro-
politalnego Sądu Duchownego oraz rektorzy ośrodków duszpasterskich.

Uchwały I Synodu Diecezji Kaliskiej zawierają aneks nr 25, w którym, po-
wołując się na uchwałę Konferencji Episkopatu Polski dotyczącą uprawnień do 
rozgrzeszania z  ekskomuniki latae sententiae, wymienia się następujących ka-
płanów-spowiedników, którym biskup kaliski przyznaje to uprawnienie: księża 
proboszczowie i administratorzy parafii; wszyscy kapłani ważnie spowiadający 
w  kościele katedralnym i  konkatedralnym, w  Diecezjalnym Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Kaliszu, w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kali-
szu, w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz w sanktuariach maryjnych: Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, Matki Bożej Pocieszenia w Lu-
togniewie, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skalmierzycach, Matki 
Bożej w Tursku, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Pólku pod Bralinem; 
przełożeni domów kleryckich i instytutów życia konsekrowanego; wszyscy spo-
wiednicy: w okresie adwentu, w czasie Komunii wielkanocnej, w okresie misji, 
rekolekcji, czterdziestogodzinnego nabożeństwa; w  czasie kanonicznych wizy-
tacji biskupich i odpustów w parafii; z okazji spowiedzi w szpitalach i obłożnie 
chorych (którzy nie wychodzą z mieszkania) oraz niewiast w stanie błogosławio-
nym; z okazji spowiedzi przedślubnej, żołnierzy, więźniów oraz z  racji Pierw-
szej Komunii Świętej, nabożeństw ślubnych i pogrzebowych; z okazji spowiedzi 
generalnych przynajmniej z okresu jednego roku38. Biskup kaliski przypomina 
także, iż „pozwolenie to nie obejmuje pozostałych cenzur latae sententiae za-
strzeżonych Ordynariuszowi miejsca. Penitentów obciążonych ekskomuniką za 
przerwanie ciąży należy pouczyć o ciężkości winy oraz nałożyć im odpowiednią 
pokutę, połączoną z przystępowaniem do sakramentów”39. Do wykazu upraw-
nionych spowiedników sporządzonego przez Konferencję Episkopatu Polski do-
dano tutaj spowiadających w okresie adwentu, w czasie czterdziestogodzinnego 
nabożeństwa, spowiedzi z racji Pierwszej Komunii Świętej, nabożeństw ślubnych 
i pogrzebowych. Trzeba także zwrócić uwagę na upoważnienie „przełożonych 
domów kleryckich i instytutów życia konsekrowanego”. Poprawnie zapis ten wi-
nien brzmieć: „przełożonych domów kleryckich instytutów życia konsekrowa-

37 Por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008. Zwołany i przeprowadzony przez Arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego, t. II: Statuty, Poznań 2008, statut 558 § 3.

38 Por. Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007–2009). Prawo diecezjalne Kościoła kaliskiego, 
Kalisz 2009, Aneks 25, cz. II.

39 Tamże, s. 271–272.
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nego”. Zabrakło tu jednak przełożonych wyższych kleryckich instytutów życia 
konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz przełożonych domów 
kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego.

W diecezji toruńskiej, zgodnie z uchwałą jej pierwszego synodu, 

władzę uwalniania od kary ekskomuniki za dokonanie aborcji mają następujący 
kapłani: dziekan i wicedziekan na terenie ich dekanatu; proboszcz i administra-
tor parafii na terenie swojej parafii; wszyscy spowiednicy w bazylice katedralnej 
i konkatedralnej oraz w sanktuariach zatwierdzonych przez biskupa diecezjal-
nego; spowiednicy w czasie spowiedzi wielkanocnej, spowiedzi z okazji misji, 
odnowienia misji, rekolekcji, odpustu, kanonicznej wizytacji biskupiej, a także 
spowiedzi z okazji Pierwszej Komunii Świętej dziecka, pogrzebu, spowiedzi na-
rzeczonych, więźniów, żołnierzy, spowiedzi w szpitalach oraz z okazji spowie-
dzi generalnej przynajmniej z okresu jednego roku40.

W wykazie tym brakuje przełożonych wyższych i przełożonych domów kle-
ryckich instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego, 
ale poszerzono go o spowiadających z okazji Pierwszej Komunii Świętej oraz 
z okazji pogrzebu.

Akty wykonawcze II Synodu Archidiecezji Katowickiej zawierają dekret, 
w którym arcybiskup katowicki udziela władzy rozgrzeszania z kary ekskomu-
niki za przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku oraz z innych kar, niezastrze-
żonych Stolicy Apostolskiej, następującym kapłanom: protonotariuszom apo-
stolskim, prałatom honorowym i kapelanom Jego Świątobliwości; kanonikom 
gremialnym i honorowym kapituły katedralnej; dziekanom i wicedziekanom 
oraz proboszczom i  administratorom parafii; wyższym przełożonym zakon-
nym; wszystkim spowiednikom: w  czasie spowiedzi wielkanocnej; w  czasie 
misji, rekolekcji i  dni skupienia; w  czasie kanonicznych wizytacji biskupich 
i odpustów parafialnych; z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okre-
su jednego roku; z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów; z oka-
zji spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania, oraz 
kobiet ciężarnych; w kościele katedralnym, w sanktuariach, bazylikach i tych 
kościołach, w których sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania w sta-
łym konfesjonale za zezwoleniem ordynariusza miejsca41. W dekrecie tym czy-
tamy jeszcze, że 
40 Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej. Prawo partykularne Kościoła Toruńskiego, 

Toruń 2011, statut 303 § 6.
41 Por. Akty wykonawcze II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Dekret o udzieleniu spowied-

nikom władzy delegowanej rozgrzeszania od cenzur wiążących mocą samego prawa, nr 1, 
https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/kuria/dokumenty-archidiecezji/8060-de-
kret-o-udzieleniu-spowiednikom-wladzy-delegowanej-rozgrzeszania-od-cenzur-wiaza-
cych-moca-samego-prawa (dostęp: 31 lipca 2018).
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przed rozgrzeszeniem spowiednik winien zobowiązać penitenta do stanow-
czej poprawy na przyszłość i wyznaczyć mu odpowiednią pokutę oraz zadość-
uczynienie za popełnione przestępstwo. Rozgrzeszenia od cenzury spowiednik 
udziela po wzbudzeniu odpowiedniej intencji przy użyciu prawem przepisanej 
formuły rozgrzeszenia lub formuły specjalnej (Obrzędy pokuty, Dodatek 1), 
którą należy odmówić przed absolucją z grzechów42. 

Omawiane upoważnienie otrzymali także spowiednicy, których nie prze-
widywała uchwała polskich biskupów, a  mianowicie: protonotariusze apo-
stolscy, prałaci honorowi i kapelani Jego Świątobliwości; kanonicy gremialni 
i  honorowi kapituły katedralnej. Dodatkowo mają je również spowiednicy 
spowiadający z okazji dni skupienia oraz w kościołach, w których – za zezwo-
leniem ordynariusza miejsca – sprawowany jest sakrament pokuty i pojedna-
nia w stałym konfesjonale. Upoważnienie dotyczące przełożonych wyższych 
i przełożonych domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego oraz sto-
warzyszeń życia apostolskiego zostało ograniczone jedynie do „wyższych prze-
łożonych zakonnych”.

5. Zwalnianie z kar w niebezpieczeństwie śmierci

„Każdy kapłan, chociaż nie ma upoważnienia do spowiadania, ważnie 
i godziwie rozgrzesza jakichkolwiek penitentów znajdujących się w niebezpie-
czeństwie śmierci z wszelkich cenzur i grzechów, nawet gdy jest obecny ka-
płan upoważniony”43. Do tej dyspozycji kodeksowej odwołują się niektóre pol-
skie synody diecezjalne. W uchwałach III Synodu Archidiecezji Poznańskiej 
czytamy: „Każdy kapłan posiada upoważnienie do rozgrzeszenia z wszelkich 
cenzur i grzechów w odniesieniu do jakichkolwiek penitentów znajdujących 
się w niebezpieczeństwie śmierci”44. Podobnie czyni I Synod Diecezji Ełckiej: 
„Każdy kapłan, chociaż nie miałby upoważnienia do spowiadania, ważnie 
i  godziwie rozgrzesza jakichkolwiek penitentów znajdujących się w  niebez-
pieczeństwie śmierci z  wszelkich cenzur i  grzechów, nawet gdy jest obecny 
kapłan do tego upoważniony”45. Nadto przypomina jeszcze inną normę zwią-
zaną z  tym upoważnieniem: „W  niebezpieczeństwie śmierci ważne jest też 
rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Bożemu”46. 
O tym przestępstwie i możliwości rozgrzeszenia z niego stanowią także statuty 

42 Tamże, nr 2–3. 
43 KPK, kan. 976.
44 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, dz. cyt., t. II, statut 558 § 3.
45 I Synod Diecezji Ełckiej 1997–1999, dz. cyt., statut 760.
46 Tamże, statut 761; por. KPK, kan. 977.
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I Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej: „Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu 
przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu jest nieważne poza niebezpieczeń-
stwem śmierci i pociąga za sobą karę ekskomuniki latae sententiae”47. Z kolei 
I Synod Diecezji Toruńskiej w tej materii niemalże dokładnie cytuje kan. 976 
Kodeksu prawa kanonicznego: „Każdy kapłan, chociaż nie miałby upoważ-
nienia do spowiadania, może wszystkich penitentów znajdujących się w nie-
bezpieczeństwie śmierci ważnie i godziwie rozgrzeszać z jakichkolwiek cenzur 
i grzechów, nawet gdy jest obecny kapłan upoważniony”48. Dosłowne brzmie-
nie kanonu zamieszcza I Synod Diecezji Rzeszowskiej: „Każdy kapłan, chociaż 
nie ma upoważnienia do spowiadania, ważnie i godziwie rozgrzesza jakichkol-
wiek penitentów znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci z wszelkich 
cenzur i grzechów, nawet gdy jest obecny kapłan upoważniony”49. Tak samo 
czyni I Synod Diecezji Pelplińskiej, skracając jednak brzmienie tego kanonu: 
„W niebezpieczeństwie śmierci każdy kapłan udziela ważnie rozgrzeszenia sa-
kramentalnego z wszelkich cenzur i grzechów”50. Natomiast akty wykonawcze 
II Synodu Archidiecezji Katowickiej lakonicznie odwołują się do wspomnia-
nego kanonu51.

Jak łatwo zauważyć, tylko kilka synodów wspomina o  zwalnianiu z  kar 
w  niebezpieczeństwie śmierci. Czynią to, powtarzając normę kodeksową 
w  często niezmienionej postaci. Przy tej okazji podkreślają możliwość roz-
grzeszenia wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, co 
w zwyczajnych warunkach jest niedopuszczalne i obwarowane karą ekskomu-
niki latae sententiae zastrzeżoną Stolicy Apostolskiej52.

6. Zwalnianie z kar w przypadku naglącym

Prawodawca kodeksowy przewidział sytuacje, w których osobie, która za-
ciągnęła karę kościelną latae sententiae, będzie trudno w niej pozostawać. Stąd 

z cenzury ekskomuniki lub interdyktu, wiążącej mocą samego prawa, jeszcze 
nie deklarowanej, może w  zakresie wewnętrznym sakramentalnym zwolnić 
spowiednik, jeśli penitentowi jest trudno pozostawać w grzechu ciężkim przez 

47 Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, dz. cyt., statut 336.
48 Uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej, dz. cyt., statut 303 § 5.
49 Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001–2004, Rzeszów 2004, statut 423 § 1.
50 Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej, dz. cyt., statut 209.
51 Por. Akty wykonawcze II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Dekret o udzieleniu spowied-

nikom władzy delegowanej rozgrzeszania…, dz. cyt., nr 1. 
52 KPK, kan. 1378 § 1: „Kapłan, który działa wbrew przepisowi kan. 977, podlega ekskomunice 

wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej”. 
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czas konieczny do tego, aby zaradził kompetentny przełożony. Udzielając zwol-
nienia, spowiednik powinien nałożyć na penitenta obowiązek odniesienia się 
w ciągu miesiąca, pod groźbą ponownego popadnięcia w karę, do kompetent-
nego przełożonego bądź do kapłana posiadającego odpowiednie uprawnienia 
oraz zastosowania się do otrzymanych poleceń. Tymczasem spowiednik po-
winien nałożyć odpowiednią pokutę i w razie potrzeby nakazać naprawienie 
zgorszenia i  wyrównanie wyrządzonej szkody. Odniesienia może dokonać 
także spowiednik bez podania nazwiska. Taki sam obowiązek odniesienia się 
z  chwilą wyzdrowienia mają ci, którzy zgodnie z  kan. 976 zostali zwolnieni 
z  cenzury wymierzonej lub deklarowanej albo zarezerwowanej Stolicy Apo-
stolskiej53.

Do sytuacji takich odnoszą się także uchwały niektórych synodów diece-
zjalnych. I Synod Diecezji Rzeszowskiej prawie dosłownie przytacza zacytowa-
ny wyżej kanon54. Z kolei III Synod Archidiecezji Poznańskiej przypomina, że 

każdy kapłan posiada upoważnienie do rozgrzeszenia (…) z cenzur ekskomu-
niki lub interdyktu, wiążących mocą samego prawa, jeśli penitentowi trudno 
jest pozostawać w grzechu ciężkim przez czas konieczny do tego, aby zaradził 
kompetentny przełożony. W takim jednak przypadku spowiednik winien nało-
żyć na penitenta obowiązek zwrócenia się w ciągu miesiąca do kompetentnego 
przełożonego lub kapłana posiadającego odpowiednie upoważnienie55.

Upoważnienie takie przypomniał także spowiednikom II Synod Archi-
diecezji Katowickiej56. Tematyka ta w zasadzie jest mało obecna w uchwałach 
polskich synodów diecezjalnych.

*   *   *

Podsumowując przeprowadzone badania nad zagadnieniem sankcji kar-
nych w uchwałach polskich synodów diecezjalnych pod rządami Kodeksu pra-
wa kanonicznego z 1983 roku, należy jednoznacznie stwierdzić, że nie są one 
przedmiotem, który byłby szczegółowo analizowany przez te instytucje. Jedne 
synody w ogóle nie poruszają tych kwestii, inne z kolei ograniczają się do stwier-
dzenia, że należy stosować normy zawarte w Kodeksie prawa kanonicznego 
lub też – dosłownie lub z niewielkimi zmianami – cytują odpowiednie kanony 
dotyczące przestępstw i przewidzianych za nie kar. W uchwałach synodalnych 

53 KPK, kan. 1357 §§ 1–3.
54 Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001–2004, dz. cyt., statut 423 §§ 2–3.
55 Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, dz. cyt., statut 558 § 3.
56 Akty wykonawcze II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Dekret o  udzieleniu spowiedni-

kom władzy delegowanej rozgrzeszania…, dz. cyt., nr 1.
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poruszających zagadnienia z kanonicznego prawa karnego najczęstszą kwestią 
jest zwalnianie z ekskomuniki latae sententiae za przerwanie ciąży. Zgodnie 
z Kodeksem prawa kanonicznego, władzę tę posiada ordynariusz, który może 
jednak przekazać ją innym kapłanom, by zwalniali z tej kary w sakramencie 
pokuty i pojednania. Warunki takiego zwolnienia zostały określone przez pol-
skich biskupów w 1984 roku. Jednak każdy biskup diecezjalny własnym auto-
rytetem musiał tę uchwałę promulgować dla swojej diecezji. Czyniąc to, mógł 
te warunki zmodyfikować, dostosowując je do sytuacji własnego Kościoła par-
tykularnego. Wskazane uchwały synodalne wyraźnie pokazały, w jakich miej-
scach można uzyskać takie zwolnienie oraz jakie osoby są do tego uprawnio-
ne57. Kilka synodów zawarło w swoich uchwałach także wskazania dotyczące 
zwalniania z kar w niebezpieczeństwie śmierci, jak i w przypadkach naglących. 
Należy także podkreślić, że są synody, które przypominają duchownym o obo-
wiązkowej znajomości sankcji karnych i skutkach kar kanonicznych. Przepro-
wadzone badania pozwalają również dojść do wniosku, że poza jednym przy-
padkiem – I Synodem Diecezji Łowickiej – żaden polski synod diecezjalny nie 
wprowadził swoich sankcji karnych. Uchwały synodalne wyraźnie wskazują  
ponadto na troskę biskupa diecezjalnego o karność w swojej diecezji.

57 Aktualnie dyspozycje zawarte w uchwałach synodalnych dotyczące zwolnienia z kary eks-
komuniki za przerwanie ciąży można potraktować dość teoretycznie, gdyż papież Fran-
ciszek w  liście do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangeliza-
cji, abpa Rino Fisichella, 1 września 2015 roku napisał: „Postanowiłem, mimo wszelkich 
przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w  Roku Jubileuszowym do 
rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i pro-
szą o przebaczenie”. Władzę tę Franciszek przedłużył poza rok jubileuszowy, stwierdzając 
w liście apostolskim Misericordia et misera z 20 listopada 2016 roku: „Udzielam od tej pory 
wszystkim kapłanom, na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które popełniły 
grzech aborcji. To, czego udzieliłem w  sposób ograniczony na okres jubileuszu, zostaje 
obecnie przedłużone w  czasie, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych rozporządzeń” 
(nr 12).
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Summary 
Legal sanctions in the law of the Polish diocesan synods

The Code of Canon Law 1983 in the Book VI regulates the issue of legal sanctions in the Church (can. 
1311–1399). We find there a catalogue of crimes and sanctions for them. This is the law addressed to the 
whole universal Church. However, particular branches can establish their own law on the matter, through the 
process of specifying the universal norms. The process of specification of norms takes into consideration 
detailed circumstances of each particular diocese or region. The crucial role is played with regard to this 
matter by the diocesan synod, which is the assemble of the chosen priests and other faithful of the particular 
Church. They serve, with the intention of goodness of the entire diocesan community, as the support for the 
diocesan bishop in conducting his legal duties. Hence, the research on acts of the Polish diocesan synods 
that had taken place after the promulgation of the actual Code of Canon Law, with a view of the aforementioned 
circumstances of the criminal law, allowed to observe the place of the criminal law in the law of the particular 
Church. Especially, with regard to delicts to which particular synods had turned their attention. 
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Amoris laetitia.  
“Accompagnare, discernere ed integrare la fragilita”
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L’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris laetitia (AL) cioè la “Gio-
ia dell’Amore”, pubblicata il 19 marzo 2016 è il frutto di un intenso processo si-
nodale triennale richiesto dal Santo Padre nel 2013. I gruppi di lavoro legati con 
il Sinodo dei Vescovi sono serviti da contesto scientifico e pastorale volto a pre-
parare il materiale che necessitava al Santo Padre per elaborare l’esor tazione. 

E’per questo motivo che Papa Francesco ha aperto un “processo sinoda-
le”, che è stato composto da due Sinodi: uno straordinario ed uno ordinario. 
Il primo è stato dedicato al tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’Evangelizzazione”. In realtà questo è stato una tappa fondamentale all’inter-
no di un processo più ampio avviato nel mese di novembre 2013, quando venne 
diffuso un “documento preparatorio” che includeva un ampio questionario per 
i fedeli e le Chiese locali. Il documento, molto agile, sostituiva i Lineamenta 
e aveva l’obiettivo di coinvolgere dalla base il popolo di Dio nel processo sino-
dale. All’Assemblea Straordinaria ha fatto seguito (4–25 ottobre 2015) una Or-
dinaria, dal tema “Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia”1.
1 A. Spadaro, «Amoris laetitia». Struttura e significato dell’Esortazione apostolica post-si-

nodale di Papa Francesco, “La Civiltà Cattolica”, 23 aprile 2016, http://docplayer.it/doc-
view/38/17861831/#file=/storage/38/17861831/17861831.pdf (accesso: 01.09.2018), p. 107.

`
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Nell’ottobre 2014 l’Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi si è radunata sul tema: “Le sfide pastorali della famiglia nel contesto 
dell’evan gelizzazione” (5–19 ottobre 2014). Nell’ottobre 2015, l’Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi ha analizzato il tema: “La vocazione 
e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 

Praticamente i due Sinodi hanno creato due relazioni conclusive, denomi-
nate rispettivamente Relatio Synodi e Relatio finalis. La Relazione finale è stata 
in seguito approvata integralmente con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei 
Padri sinodali. Bisogna sottolineare che Papa Francesco nella sua esortazione 
apostolica ha “valorizzato ampiamente la Relatio finalis nel suo testo, acco-
gliendone sostanzialmente non soltanto alcune citazioni, ma l’impostazione 
generale e l’approccio ai problemi. (…) [AL] Esprime una ecclesiologia di co-
munione e ne rappresenta una testimonianza efficace”2.

Non tutti i concetti dell’esortazione AL sono una novità assoluta. 

In particolare, l’espressione “amoris laetitia” era stata operata da Benedetto XVI 
nella sua Lettera apostolica in forma di motu proprio Porta fidei, con la qu-
ale aveva indetto l’Anno della Fede: “La gioia dell’amore (amoris laetitia), la 
risposta al dramma della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti 
all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova 
compimento nel mistero della sua [di Gesù Cristo] Incarnazione, del suo farsi 
uomo, del condividere con noi la debolezza umana per trasformarla con la po-
tenza della sua Risurrezione” (n. 13)3.

Il card. Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, durante la presen-
tazione in Vaticano dell’esortazione apostolica Amoris laetitia ha detto che 
questo documento è un testo tomista, in continuità, pur innovando, rispetto 
a Giovanni Paolo II, il quale mette in evidenza la centralità dei poveri e supe-
ra “l’artificiosa, esteriore, divisione netta tra «regolare» e «irregolare»”, collo-
cando “tutti sotto l’istanza comune del Vangelo”. Un elemento particolarmente 
cruciale è rappresentato da “«l’esperienza dei poveri» come chiave di lettura del 
testo, perché nelle famiglie povere si sperimenta che i piccoli passi sul cammi-
no della virtù possono essere molto più grandi del successo nel vivere virtuosa-
mente di chi vive in una situazione confortevole”4. Secondo Schönborn fin’ora 

2 Ibid., p. 106. 
3 Ibid. 
4 I. Scaramuzzi, Schoenborn: Francesco supera l’artificiale divisione tra “regolare” e “irrego-

lare”, http://www.lastampa.it/2016/04/08/vaticaninsider/ita/vaticano/Schönborn-frances-
co-supera-lartificiale-divisione-tra-regolare-e-irregolare-mIsnpfFFUbvWOeRLK1Tq6M/
pagina.html (accesso: 01.09.2018).
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in merito al discorso ecclesiale sul matrimonio e la famiglia c’è stata spesso la 
tendenza, forse inconscia, a condurre in modo parallelo il discorso su queste 
due realtà della vita. Da una parte ci sono i matrimoni e le famiglie che sono 
“a posto”, che corrispondono alla regola, dove tutto “va bene” ed è “in ordine”, 
mentre dall’altra ci sono le situazioni “irregolari” che rappresentano un pro-
blema. Già il termine stesso “irregolare” suggerisce che si possa effettuare una 
simile distinzione con nitidezza. 

Continuando la presentazione di AL, il card. Schönborn ha aggiunto: 

Chi dunque viene a trovarsi dalla parte degli “irregolari” deve convivere con il 
fatto che i “regolari” si trovino dall’altra parte della barricata e si può immagi-
nare una simile situazione sia difficile anche per quelli stessi che provengono da 
una famiglia in cui entrambe le realtà convivono. 

Il cardinale ha spiegato che egli stesso ha vissuto tale situazione essendo 
figlio di due divorziati. Secondo il card. Schönborn le parole chiave dell’esor-
tazione, “discernere ed accompagnare”, “non valgono solo per le «cosiddette 
situazioni irregolari» ma valgono per tutti gli uomini, per ogni matrimonio, 
per ogni famiglia. Tutti, infatti, sono in cammino e tutti hanno bisogno di «di-
scernimento» e di «accompagnamento»”5.

Il capitolo ottavo dell’esortazione ha risvegliato intensa discussione da parte 
di diverse persone, forse per l’utilizzo di espressioni che possono interpretate in 
diverse maniere. Coccopalmerio ricorda che questa parte del documento 

non è molto ampia, perché è composta solo da ventidue paragrafi, dal n. 291 al 
n. 312, ma è molto densa e pertanto presenta maggiori difficoltà di analisi e di 
comprensione. A ciò deve aggiungersi – ammette con sincerità – una certa non 
organicità, cioè un susseguirsi non sempre ordinato dei temi trattati6.

Il card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, e dal 2010 
Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, è considerato 
come uno dei più valorosi difensori della fede cattolica nella gerarchia religio-
sa canadese. Nel suo articolo Accompagnare, discernere, integrare la fragilità 
pubblicato il 21 novembre 2017 nel “L’Osservatore Romano” spiega “che i fon-
damenti essenziali dell’esortazione sono stati ereditati dal suo predecessore 
Benedetto XVI e già richiamati nell’Enciclica Lumen fidei” (LF 55, 57). Il card. 
Ouellet domanda se “ci si deve forse preoccupare per il fatto che un Papa ge-

5 Ibid.
6 A. Tornielli, “Il capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris Leatitia”: 

Un libro del cardinale Coccopalmerio, http://www.didatticaermeneutica.it/il-capitolo-otta-
vo-della-esortazione-apostolica-post-sinodale-amoris-leatitia-un-libro-del-cardinale-coc-
copalmerio/ (accesso: 01.09.2018).
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suita offra alla pastorale d’insieme della Chiesa l’esperienza del carisma dell’ac-
compagnamento e del discernimento che sant’Ignazio di Loyola ha sviluppato 
nei suoi Esercizi Spirituali?”. Ouellet risponde a questa domanda in maniera 
molto chiara dicendo: 

Amoris laetitia è un’applicazione privilegiata del carisma ignaziano, declinato 
in un metodo pastorale che assume senza riserve l’ideale del “Vangelo della 
famiglia” (AL 60, 200), ma che muove risolutamente dal vissuto delle persone, 
puntando prima di tutto sulla grazia che agisce in loro; un metodo che ac-
compagna il discernimento ponendo attenzione alla rettitudine della coscienza 
e degli affetti, perché il discernimento, nello stesso tempo personale ed eccle-
siale, conduca veramente alla scelta del bene possibile qui e ora, anche se tale 
scelta è frutto di situazioni contingenti7.

Il card. Ouellet spiega bene come “il pensiero del Papa sia profondamente 
articolato in termini teologici e filosofici, ispirato in parte a Romano Guardini 
ma anche all’esperienza acquisita nel suo paese d’origine”8.

1. La nova prospettiva

La novità dell’insegnamento di Papa Francesco riguardante le coppie che 
vivono in situazioni d’irregolarità matrimoniale si deve intendere soprattutto 
nell’aspetto teologico. Il card. Ouellet spiega che il Papa “muove risolutamente 
dal vissuto delle persone, puntando prima di tutto sulla grazia che agisce in 
loro”9. E’ questo 

un metodo che accompagna il discernimento, ponendo attenzione alla rettitu-
dine della coscienza e degli affetti, perché il discernimento, nello stesso tempo 
personale ed ecclesiale, conduca veramente alla scelta del bene possibile qui 
e ora, anche se, per il fatto di una situazione oggettiva irregolare, rimane un 
cammino da percorrere verso l’integrale compimento della volontà di Dio nella 
vita della coppia non in regola e la piena integrazione della stessa con la vita 
sacramentale della comunità10. 

Questo naturalmente comporta un grande impegno della conversione pa-
storale. Naturalmente bisogna ricordare l’idea generale che troviamo in Evan-

7 M. Ouellet, Accompagnare, discernere, integrale la fragilità, http://www.osservatoreromano.
va/it/news/carisma-ignaziano-e-cura-della-famiglia (acces so: 16.09.2018). 

8 Cfr. J.C. Scannone, Cuatro principios para la construccion de un pueblo segun Papa Franci-
sco, “Stromata” 71 (2015), no. 1, p. 16; anche I. Quiles, S.I., Filosofia de la educacion perso-
nalista, Buenos Aires 1981, citato in AL 229.

9 M. Ouellet, Accompagnare, discernere, integrale la fragilità, op. cit.
10 Ibid.
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gelii gaudium: “Il tutto è superiore alla parte” (EG 234–237)11. Questo significa 
anche che le persone che vivono in situazione d’irregolarità devono essere in-
tese nell’ambito più ampio di tutta la Chiesa. Secondo il card. Ouellet: 

La principale novità di Amoris laetitia è di constatare e riconoscere che in virtù 
di una “solida riflessione (della Chiesa) circa i condizionamenti e le circostanze 
attenuanti (…) non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qual-
che situazione cosiddetta «irregolare» vivano in stato di peccato mortale, privi 
della grazia santificante” (301)12.

L’esortazione Amoris laetitia ha provocato una grande discussione ancora 
prima di essere pubblicata. All’inizio dei lavori del sinodo sulla famiglia (12 ot-
tobre 2015) il card. George Pell ha consegnato al papa Francesco una lettera, fir-
mata da lui e altri dodici cardinali, tutti presenti in quella stessa aula sinodale13.

Nella lettera, schematica e chiara, i tredici cardinali presentavano alla ri-
flessione del papa le proprie, nonché di altri padri sinodali, serie “preoccupa-
zioni” circa le procedure del sinodo, a loro giudizio “configurate per facilitare 
dei risultati predeterminati su importanti questioni controverse”, e riguardo 
all’ Instrumentum laboris, ritenuto inadeguato come “testo guida e fondamento 
del documento finale”.

Nella lettera dei tredici vescovi sinodali14 leggiamo: 

Le nuove procedure sinodali saranno viste in alcuni ambienti come mancanti 
d’apertura e di genuina collegialità… vari padri hanno espresso la preoccupa-
zione che un sinodo progettato per affrontare una questione pastorale vitale – 
rafforzare la dignità del matrimonio e della famiglia – possa arrivare ad essere 
dominato dal problema teologico/dottrinale della comunione per i divorziati 
risposati civilmente. Se così avverrà, ciò solleverà inevitabilmente questioni 
ancora più fondamentali su come la Chiesa, nel suo cammino, dovrebbe in-

11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Cfr. http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351154.html (accesso: 16.09.2018).
14 “Tra di essi vi sono, in ordine alfabetico: Carlo Caffarra, arcivescovo di Bologna, Italia, teo-

logo, già primo presidente del Pontificio istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio 
e famiglia; Thomas C. Collins, arcivescovo di Toronto, Canada; Timothy M. Dolan, arci-
vescovo di New York, Stati Uniti; Willem J. Eijk, arcivescovo di Utrecht, Olanda; Gerhard 
L. Müller, già vescovo di Ratisbona, Germania, dal 2012 prefetto della congregazione per 
la dottrina della fede; Wilfrid Fox Napier, arcivescovo di Durban, Sudafrica, presidente 
delegato del sinodo in corso come già della precedente sessione dell’ottobre 2014; George 
Pell, arcivescovo emerito di Sydney, Australia, dal 2014 prefetto in Vaticano della segreteria 
per l’economia; Robert Sarah, già arcivescovo di Konakry, Guinea, dal 2014 prefetto della 
congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; Jorge L. Urosa Savino, arci-
vescovo di Caracas, Venezuela”; ibid.
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terpretare ed applicare la Parola di Dio, le sue dottrine e le sue discipline ai 
cambiamenti culturali15.

Purtroppo Papa Francesco ha rifiutato in blocco le loro richieste e, con-
temporaneamente, dal programma del sinodo è scomparsa la Relatio finalis. 

Certamente una spiegazione di quest’atteggiamento va trovata nell’esorta-
zione stessa:

Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida, che non dia lu-
ogo ad alcuna confusione. Ma credo sinceramente che Gesù voglia una Chiesa 
attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che, 
nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegnamento oggettivo, 
“non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango 
della strada” (AL 308).

2. I dubbi

Andrea Tornelli – il giornalista del giornale “La Stampa”16 ha presentato 
il documento cardinalizio, che ha la forma di cinque dubia (dubbi). Quattro 
cardinali chiedono al Papa il chiarimento di alcuni dubbi concernenti l’esor-
tazione post-sinodale Amoris laetitia sul matrimonio e la famiglia. Questi 
sono i cardinali: Walter Brandmüller, già presidente del Pontificio comitato di 

15 “Santità, Mentre ha inizio il sinodo sulla famiglia, e con il desiderio di vederlo fruttuosa-
mente servire la Chiesa e il Suo ministero, rispettosamente Le chiediamo di prendere in 
considerazione una serie di preoccupazioni che abbiamo raccolto da altri padri sinodali, 
e che noi condividiamo. Il documento preparatorio del sinodo, l’Instrumentum laboris, che 
pure ha degli spunti ammirevoli, ha anche sezioni che trarrebbero vantaggio da una so-
stanziale riflessione e rielaborazione. (…) Le nuove procedure sinodali saranno viste in 
alcuni ambienti come mancanti d’apertura e di genuina collegialità. Nel passato, il processo 
di presentare proposizioni e di votarle serviva allo scopo prezioso di misurare gli orienta-
menti dei padri sinodali. (…) Infine, e forse con più urgenza, vari padri hanno espresso 
la preoccupazione che un sinodo progettato per affrontare una questione pastorale vitale 
– rafforzare la dignità del matrimonio e della famiglia – possa arrivare ad essere dominato 
dal problema teologico/dottrinale della comunione per i divorziati risposati civilmente. Se 
così avverrà, ciò solleverà inevitabilmente questioni ancora più fondamentali su come la 
Chiesa, nel suo cammino, dovrebbe interpretare e applicare la Parola di Dio, le sue dottrine 
e le sue discipline ai cambiamenti nella cultura. Il collasso delle chiese protestanti liberali 
nell’epoca moderna, accelerato dal loro abbandono di elementi chiave della fede e della pra-
tica cristiana in nome dell’adattamento pastorale, giustifica una grande cautela nelle nostre 
discussioni sinodali”; ibid. 

16 A. Tornielli, Quattro cardinali chiedono spiegazioni su “Amoris laetitia”, “La Stampa” (“Va-
tican Insider”, 14 novembre 2016); https://www.lastampa.it/2016/11/14/vaticaninsider/qu-
attro-cardinali-chiedono-spiegazioni-su-amoris-laetitia-cTvcR3ONhzGmTT4MfvdadO/
pagina.html (accesso: 15.09.2018). 
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scienze storiche, Raymond L. Burke, patrono del Sovrano Militare Ordine di 
Malta, e gli arcivescovi emeriti Carlo Caffarra da Bologna e Joachim Meisner 
da Colonia. La lettera fu consegnata ufficialmente nelle mani del Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede il 19 settembre 2016. 

Le domande che sono abitualmente rivolte alla Congregazione per la Dot-
trina della Fede sono presentate secondo una forma che concede di rispondere 
con un “sì” o con un “no”. Questo testo analizza il capitolo VIII dell’esortazione, 
indirizzato all’accompagnamento delle famiglie ferite in diverse maniere. Sic-
come le domande sono molto precise, vale la pena di presentarle come sono 
state rivolte:

1. Si chiede se, a seguito di quanto affermato in Amoris laetitia nn. 300–305, sia 
divenuto ora possibile concedere l’assoluzione nel sacramento della Penitenza 
e quindi ammettere alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vin-
colo matrimoniale valido, convive “more uxorio” con un’altra, senza che siano 
adempiute le condizioni previste da Familiaris consortio n. 84 e poi ribadite da 
Reconciliatio et paenitentia n. 34 e da Sacramentum caritatis n. 29. L’espressione 
“in certi casi” della nota 351 (n. 305) dell’esortazione Amoris laetitia può essere 
applicata a divorziati in nuova unione, che continuano a vivere “more uxorio”? 

2. Continua ad essere valido, dopo l’esortazione postsinodale Amoris laetitia (cfr. 
n. 304), l’insegnamento dell’enciclica di San Giovanni Paolo II Veritatis splen-
dor n. 79, fondato sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, circa 
l’esistenza di norme morali assolute, valide senza eccezioni, che proibiscono atti 
intrinsecamente cattivi? 

3. Dopo Amoris laetitia n. 301 è ancora possibile affermare che una persona che 
vive abitualmente in contraddizione con un comandamento della legge di Dio, 
come ad esempio quello che proibisce l’adulterio (cfr. Mt 19, 3–9), si trova in 
situazione oggettiva di peccato grave abituale (cfr. Pontificio consiglio per i testi 
legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000)? 

4. Dopo le affermazioni di Amoris laetitia n. 302 sulle “circostanze attenuanti la 
responsabilità morale”, si deve ritenere ancora valido l’insegnamento dell’encic-
lica di San Giovanni Paolo II Veritatis splendor n. 81, fondato sulla Sacra Scrit-
tura e sulla Tradizione della Chiesa, secondo cui: “le circostanze o le intenzioni 
non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente disonesto per il suo 
oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta”? 

5. Dopo Amoris laetitia n. 303 si deve ritenere ancora valido l’insegnamento 
dell’enciclica di San Giovanni Paolo II Veritatis splendor n. 56, fondato sulla 
Sacra Scrittura e sulla Tradizione della Chiesa, che esclude un’interpretazione 
creativa del ruolo della coscienza e afferma che la coscienza non è mai auto-
rizzata a legittimare eccezioni alle norme morali assolute che proibiscono azio-
ni intrinsecamente cattive per il loro oggetto?17 

17 Ibid.
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Le domande sono iscritte nella grande discussione riguardante la possi-
bilità di cambiamento dell’insegnamento della Chiesa Cattolica riguardante 
il Sacramento di penitenza e l’Eucaristia18.

Prof. Livio Melina – Ordinario di Teologia Morale Fondamentale presso 
il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi su Matrimonio e Famiglia 
a Roma, scrive delle sfide morali e dottrinali che l’esortazione Amoris laetitia 
porta al campo teologico. Melina avvisa che “la pluralità di interpretazioni tra 
loro incompatibili è fonte di confusione prima di tutto tra vescovi e presbiteri. 
Infatti, se essa può stimolare interessanti discussioni e approfondimenti teolo-
gici, porta sconcerto e danno alla pastorale concreta”19. Prof. Melina pone l’in-
certezza dell’insegnamento della Chiesa in una prospettiva molto più ampia 
sia dal punto di vista della teologia pastorale, sia della dottrina. 

Gli ormai famosi dubia proposti al Santo Padre da alcuni cardinali e poi ripresi 
da vescovi e teologi hanno messo in evidenza secondo una forma tradizionale e 
rispettosa perplessità legittime circa la compatibilità di talune interpretazioni di 
Amoris laetitia con il Magistero della Chiesa e in particolare con l’enciclica di San 
Giovanni Paolo II Veritatis splendor, che purtroppo non viene mai citata nella stes-
sa esortazione post-sinodale. Si tratta di questioni ineludibili sulla coerenza di qu-
este interpretazioni con principi essenziali di morale e di dottrina sacramentaria20.

3. Le radici

Studiando l’esortazione si potrebbe considerare che il messaggio di Amo-
ris laetitia non è primariamente dottrinale o morale ma piuttosto esistenzia-
le e pastorale. Tanti credono che Amoris laetitia non porti un cambiamento 
della dottrina della Chiesa ma è soltanto una presentazione piena di realismo 
e di speranza della realtà che la Chiesa deve affrontare. Ma sembra che questo 
purtroppo non sia cosi semplice. Si può dire che i principi generali di Amoris 
laetitia si trovino già nell’insegnamento di Benedetto XVI e nel lavoro da lui 
fatto per preparare la piattaforma dell’enciclica Lumen fidei di Francesco. Spe-
cialmente quando consideriamo Lumen fidei 57: “Il tempo è sempre superiore 
allo spazio. Lo spazio cristallizza i processi, il tempo proietta invece verso il 
futuro e spinge a camminare con speranza”. La spiegazione di questi principi la 
troviamo in Evangelii gaudium: 
18 S. Magister, “Fare chiarezza”. Nodi irrisolti dell’Amoris Laetitia. L’appello di quattro Car-

dinali al papa, in: Chiesa e post concilio, I “Dubia”, http://chiesaepostconcilio.blogspot.
com/2016/11/fare-chiarezza-lappello-di-quattro.html (accesso: 10.08.2018). 

19 L. Melina, Le sfide di Amoris laetitia per un teologo della morale, “Anthropotes” 33 (2017), 
p. 236.

20 Ibid., p. 236–237.
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1. Il tempo è superiore allo spazio (222–225),
3. L’unità prevale sul conflitto (226–230),
3. La realtà è più importante dell’idea (231–233),
4. Il tutto è superiore alla parte (234–237)21.
Si può dire che Amoris laetitia in certo senso raffigura una riproposizio-

ne del messaggio di Evangelii gaudium alla luce di famiglia cristiana. È vero 
che tante famiglie vivono nella gioia e nella felicità anche affrontando molti 
problemi. Nello stesso tempo Francesco menziona un aspetto fondamentale 
nel rapporto con i fedeli, cioè il fatto che tutti i ministri della chiesa devono 
comportarsi con particolare delicatezza. Il Papa dichiara: 

Questo ci fornisce un quadro e un clima che ci impedisce di sviluppare una mo-
rale fredda, da scrivania, nell’affrontare i temi più delicati, e ci pone piuttosto 
nel contesto di un discernimento pastorale ricco di amore misericordioso, che 
si dispone sempre a comprendere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, 
e soprattutto ad integrare. Questa è la logica che deve predominare nella Chie-
sa, per fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate 
periferie esistenziali22.

In quel contesto Papa Francesco solleva le sue aspettative: 

Spero che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con 
amore della vita delle famiglie, perché esse “non sono un problema, sono prin-
cipalmente un’opportunità” (AL 7). 

Il nostro insegnamento sul matrimonio e la famiglia non può cessare di ispirar-
si e di trasfigurarsi alla luce di quest’annuncio di amore e di tenerezza, per non 
diventare mera difesa di una dottrina fredda e senza vita (AL 59). 

Amoris laetitia conferma un certo tipo di 

duplice movimento, che riguarda il cammino della Chiesa nel suo insieme 
e  quello delle famiglie. Un primo movimento riguarda quello che possiamo 
chiamare il “camminare uscendo”: “ex-odòs”, cioè andando fuori. Questo impli-
ca un autentico andare incontro alla gente, alle famiglie di oggi e specialmente 
alle persone ferite spiritualmente. Un secondo movimento è quello che possia-
mo chiamare “camminare insieme”: “syn-odòs”23. 

21 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-fran-
cesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html (accesso: 20.10.2018) 

22 AL 312.
23 L. Andriolo, “L’amore ha bisogno di tempo” (Papa Francesco). Appunti per un lettura pa-

storale dell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia”, https://docplayer.it/17728131-L-amo-
re-ha-bisogno-di-tempo-papa-francesco-appunti-per-un-lettura-pastorale-dell-esortazio-
ne-apostolica-amoris-laetitia.html (accesso: 20.10.2018), p. 2.
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Questo significa piuttosto camminare con la gente, con le famiglie, accanto 
alle famiglie di oggi e accanto alle persone che si sentono abbandonate dalla 
comunità della Chiesa Cattolica24. Il Papa dichiara: “Tutti siamo chiamati a te-
nere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi ed i nostri limiti, 
e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante” (AL 325). 

4. Le parole chiavi

Nell’esortazione Amoris laetitia troviamo tante parole chiave che si ripeto-
no molte volte. Don Luciano Andriolo dal Servizio per la Famiglia della Dio-
cesi di Milano elenca i termini usati come parole chiave. 

Per esempio: famiglia (più di 400 volte); amore (più di 350 volte); figli/o (più di 
200 volte); matrimonio (quasi 200 volte); gioia (più di 50 volte); misericordia 
(più di 40 volte). Se dovessimo caratterizzare le “parole chiave” con cui Papa 
Francesco cerca di spiegare il problema della famiglia di oggi, esse sono: “con-
cretezza” e “realismo”25.

Queste “parole chiave” si trovano già a partire dal secondo capitolo, pro-
prio nel titolo: La realtà e le sfide della famiglia26. 

Il riferimento alle espressioni “discernimento” e “certi casi” riguardante le 
persone divorziate e risposate che possano ricevere l’aiuto dei sacramenti (nota 
351) ha stimolato sia un’ammirazione superficiale sia una chiara opposizione. 
Il fatto che alcuni episcopati abbiano presentato immediatamente dichiara-
zioni che aprono la strada della santa Comunione ai risposati ci fa capire che 
Amoris laetitia è stata interpretata da alcuni come andante in questa direzio-
ne. Ma ci sono anche altri vescovi e Conferenze Nazionali che nella maniera 
24 Cfr. ibid.
25 Ibid., p. 6. 
26 Ibid., p. 7. Più il comento: “Mi piace qui evidenziare due «immagini» che tornano nell’Esor-

tazione e che danno a questa «parola chiave» della «concretezza» un contenuto ancora più 
intenso e suggestivo:

 La prima: l’immagine «artigianale» con cui Francesco parla dell’amore coniugale: «l’amore 
è artigianale» (AL 221); e dell’educazione dei figli: «E’ un compito artigianale» (AL 16).

 Proprio per questo si tratta di «un’arte» che si «impara» pazientemente (cfr. AL 208; 225; 
232–235; 284); in particolare quella dei «linguaggi dell’amore», compreso quello eroti-
co-sessuale. La seconda, apparentemente contraddittoria, rispetto al tema della «concretez-
za»: è l’immagine del «sogno»: «Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una 
famiglia si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono più e l’amore non cresce, la 
vita si affievolisce e si spegne» (AL 169).

 Per Francesco, chi è veramente realista e concreto è capace anche di coltivare un sogno: 
«voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio, i coraggio di 
sognare con Lui» (AL 321)”.
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più chiara contestano quanto affermato dal Pontefice. Sembra chiaro che de-
cisioni affrettate possano fare più danno che altro. Bisogna allora riequilibrare 
il pensiero di Papa Francesco che, basandosi sul messaggio di misericordia che 
troviamo nel Vangelo, dà anche un ruolo alla responsabilità personale basata 
sulla coscienza personale (303). Naturalmente, bisogna prendere in conside-
razione del fatto che parliamo qui di eccezioni che non dovrebbero mai diven-
tare la regola. Purtroppo, la maggioranza degli interpreti si concentra solo ed 
esclusivamente sul capitolo ottavo. Ma non dimentichiamo che il problema 
principale non è l’accesso alla comunione per i risposati, ma il vero problema 
lanciato dal Papa è l’accompagnamento reale e l’integrazione delle persone che 
vivono in situazioni irregolari. Il Papa parla in maniera pastorale di un certo 
tipo di “nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale 
e pastorale dei casi particolari” (AL 300).

5. Il problema del frazionamento

Il card. Marc Ouellet, avverte precisamente dove è nato il problema del 
frazionamento, quando dice: 

in questo nuovo contesto, non basta semplicemente ribadire la dottrina e la di-
sciplina poiché si rischierebbe di allargare il fossato tra la comunità dei fedeli e le 
numerose famiglie in difficoltà che non corrispondono più alle norme abituali 
della vita coniugale e familiare. Due opposti atteggiamenti si affrontano e divido-
no le comunità in ampi settori della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II27.

Il card. Lluís Martínez Sistach, arcivescovo emerito di Barcellona e avvocato 
rotale nel suo testo Come applicare l’Amoris laetitia, cerca di trovare la strade per 
mettere in pratica le idee del Papa. Come uomo dalla molta esperienza scrive: 

Il contenuto è un impulso di speranza e di misericordia per il mondo e per la 
Chiesa. Ho avuto il piacere di partecipare alle assemblee sinodali del 2014 e del 
2015 per volontà di Papa Francesco. Leggendo ora Amoris laetitia, risuonano 
nelle mie orecchie il testo e le note degli interventi e dei documenti di quelle 
due assemblee… intendo soprattutto sottolineare come Papa Francesco, con 
Amoris laetitia, abbia reso un prezioso servizio ai coniugi e alle famiglie ed ab-
bia lasciato alle diocesi un meraviglioso lavoro volto a ripensare e riorganizzare 
la pastorale prematrimoniale e familiare. Intende inoltre ordinare il contenu-
to dell’ottavo capitolo ed applicare il principio della morale tradizionale della 
Chiesa indicato dal Papa, dalle circostanze attenuanti ed esimenti alle situazio-
ni concrete dei divorziati risposati civilmente28.

27 M. Ouellet, Accompagnare, discernere, integrale la fragilità, op. cit.
28 L. Martínez Sistach, Per mettere in pratica l’«Amoris laetitia», http://www.osservatoreroma-

no.va/it/news/con-piu-integrazione (accesso: 20.10.2018).
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Maurizio Gronchi nell’articolo Pentimento e desiderio del bene fa un ri-
ferimento ad Un commento del cardinale Coccopalmerio all’ottavo capitolo di 
«Amoris laetitia» del 14 febbraio 2017. Gronchi scrive: 

Il pregio principale della lettura guidata del capitolo ottavo di Amoris laetitia del 
Card. Francesco Coccopalmerio è di far parlare il documento, lasciando emergere 
ciò che ad un rapido sguardo rischia di venir trascurato, se non sacrificato o an-
cor peggio travisato, come talvolta è avvenuto. Con asciutta precisione e chiarezza 
essenziale, il canonista mostra che non sono necessarie acrobazie per cogliervi la 
novità pastorale nella continuità della tradizione dottrinale della Chiesa29.

Purtroppo tanti giornalisti e commentatori entrano nel campo delle acro-
bazie teologiche, sociologiche e pastorali. Le discussioni spesso sono limitate 
alla nota 351 e non entrano più profondamente nel contenuto degli altri ca-
pitoli, che parlano anche della bellezza del matrimonio tradizionale, la quale 
appare particolarmente interessante dal punto di vista di tanti pubblicisti. 

6. I sacramenti a risposati?

Il giornalista e vaticanista Andrea Tornielli nel suo articolo Sacramenti ai 
risposati, se vogliono cambiare ma non possono, pubblicato su “Vatican Insider” 
del 14 febbraio 2017, parlando del libro di card. Coccopalmerio, menziona 
il pensiero del porporato relativamente a chi può essere ammesso alla comu-
nione e chi non può. Citando il card. Coccopalmerio, Tornelli chiarisce le due 
condizioni essenziali che sono importantissime per capire bene l’idea che Papa 
Francesco propone alla Chiesa in Amoris laetitia. Il porporato spiega: 

La Chiesa, dunque, potrebbe ammettere alla penitenza e all’Eucaristia – conc-
lude Coccopalmerio – i fedeli che si trovino in unione non legittima, i quali 
però posseggano due condizioni essenziali: un desiderio di cambiare tale situ-
azione il quale sia però irrealizzabile. È evidente che le condizioni essenziali di 
cui sopra dovranno essere sottoposte ad attento ed autorevole discernimento 
da parte dell’autorità ecclesiale30. 

Praticamente qui possiamo parlare della nuova dimensione che porta 
Amoris laetitia, cioè lo spazio al rapporto più personale con il sacerdote che 

29 M. Gronchi, Pentimento e desiderio del bene. Un commento del cardinale Coccopalmerio 
all’ottavo capitolo di «Amoris laetitia» di 14 febbraio 2017, http://www.osservatoreromano.
va/it/news/pentimento-e-desiderio-del-bene (accesso: 20.10.2018). 

30 A. Tornielli, Sacramenti ai risposati, se vogliono cambiare ma non possono, http://www.di-
datticaermeneutica.it/il-capitolo-ottavo-della-esortazione-apostolica-post-sinodale-amo-
ris-leatitia-un-libro-del-cardinale-coccopalmerio/ (accesso: 01.09.2018). 
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dovrebbe escludere ogni soggettivismo. Coccopalmerio afferma che in certi 
casi “potrebbe essere «necessario» o almeno «assai utile» «un servizio presso 
la Curia», in cui il vescovo «offra un’apposita consulenza o anche una specifica 
autorizzazione a questi casi specifici di ammissione ai sacramenti»”31. 

Nella spiegazione di Coccopalmerio troviamo anche la dichiarazione che 
spiega a chi la Chiesa “«non può assolutamente concedere» i sacramenti. Il 
semaforo rosso lampeggia davanti al fedele che, «sapendo di essere in peccato 
grave e potendo cambiare, non avesse però nessuna sincera intenzione di at-
tuare tale proposito»”32. L’interpretazione più precisa ce la dà Amoris laetitia: 

Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte 
dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna 
la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo senso 
c’è qualcosa che lo separa dalla comunità. Ha bisogno di ascoltare nuovamente 
l’annuncio del Vangelo e l’invito alla conversione…

7. La validita di Familiaris consortio

Il card. Francesco Coccopalmerio torna spesso all’insegnamento del Santo 
Papa Giovanni Paolo II in Familiaris consortio, ciò al fine di confrontare i ter-
mini usati dai due Papi. Quando Giovanni Paolo II stabilisce che i conviventi 
non sposati debbano vivere come “fratello e sorella”, parla della possibilità di 
confessarsi e fare la comunione purché ci si impegni a vivere come “fratello 
e sorella”. Questa situazione, che implica il fatto di astenersi dai rapporti ses-
suali è spesso criticata da tanti studiosi. Nell’esortazione Amoris laetitia trovia-
mo anche un riferimento al testo della costituzione conciliare Gaudium et spes: 
“In queste situazioni, molti, conoscendo ed accettando la possibilità di convi-
vere «come fratello e sorella» che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano 
alcune espressioni di intimità, «non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo 
e possa venir compromesso il bene dei figli»”. Secondo Coccopalmerio il pro-
blema non esiste “qualora l’impegno a vivere «come fratello e sorella» si riveli 
possibile senza difficoltà per il rapporto di coppia, in quanto i due conviventi 
lo accettino volentieri”. Ma il problema diventa rilevante qualora tale impegno 

determini difficoltà ed i due conviventi sembrino di per sé non obbligati all’asti-
nenza perché rientrano nel caso del quale parla il n. 301, con questa chiara 
espressione: “ci si può trovare in condizioni concrete che non permettano loro 

31 Ibid.
32 Ibid.

`
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di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza commettere una nuo-
va colpa”33. 

Indubbiamente questo chiarimento offerto dal card. Coccopalmerio di-
venta un’importante voce nel dibattito.

Il giornalista Iacopo Scaramuzzi, discutendo la presentazione della Amoris 
laetitia di Francesco fatta in Vaticano dal card. Christoph Schönborn, arcive-
scovo di Vienna, riferisce come l’arcivescovo di Vienna faccia riferimento alle 
parole di Giovanni Paolo II in Familiaris consortio quando il Papa “distingueva 
alcune situazioni” ed “apriva la porta ad una comprensione più ampia passan-
do per il discernimento delle differenti situazioni che non sono oggettivamen-
te identiche, e grazie alla considerazione del foro interno”. Secondo Schönborn 
Francesco ci mette “di fronte all’obbligo, per amore della verità, di discernere 
i casi singoli in foro interno e foro esterno”34.

Spesso nel dibattito, non soltanto teologico, ritornano le domande che ri-
guardano l’indissolubilità del matrimonio. Alcuni parlano già della negazione 
dell’indissolubilità. Il card. Coccopalmenrio spiega che i testi di Amoris lae-
titia contengono “con assoluta chiarezza tutti gli elementi della dottrina sul 
matrimonio in piena coerenza e fedeltà all’insegnamento tradizionale della 
Chiesa”35 che riguarda il matrimonio e la famiglia. Nello stesso momento il 
porporato ricorda che “i fondamenti della teologia del matrimonio sono uniti, 
senza confusione, con quelli della teologia morale; il profilo ideale della fa-
miglia cristiana è distinto, senza separazione, dalla saggezza pastorale rivolta 
a quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale”36.

8. L’eccezioni

Il card. Müller nell’articolo pubblicato nel giornale “La Nuova Busso-
la Quotidiana” (9 novembre 2017), dice nella maniera molto chiara: “Non si 
è mai parlato di eccezioni sulla comunione ai risposati”37. Nello stesso articolo 
Müller dice: “Però nel saggio di Buttiglione si fa riferimento ad alcune situazio-
ni molto particolari in cui ci sarebbe una colpa veniale, per cui dovrebbe essere 

33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid. 
36 Ibid.
37 G. Müller, Mai detto di eccezioni sulla comunione ai risposati, “La Nuova Bussola Quotidia-

na”, 9 novembre 2017, http://www.lanuovabq.it/it/mueller-mai-detto-di-eccezioni-sulla-
comunione-ai-risposati (accesso: 20.10.2018). 



363Andrzej Kukła CSsR

possibile essere assolti e ricevere i sacramenti pur mantenendo lo stato della 
seconda unione”38. Continuando la sua spiegazione, il cardinale dice: 

Nella mia introduzione è scritto molto chiaramente che è necessaria la riconci-
liazione, e questa è possibile soltanto se prima c’è contrizione e proposito di non 
commettere più il peccato… Certe persone che affrontano questi argomenti 
non capiscono che accostarsi al sacramento della Riconciliazione non significa 
automaticamente assoluzione. Ci sono elementi essenziali senza i quali non si 
realizza la riconciliazione. Se non c’è contrizione non ci può essere assoluzione 
e se non c’è assoluzione, se uno rimane in stato di peccato mortale, non può 
ricevere la comunione39.

Qui entriamo più nel campo della pastorale quando ci scontriamo con 
il problema della conoscenza della fede cattolica. Rocco Butiglione nel suo libro 
parla dei problemi della fede e della coscienza dei fedeli d’oggi. Secondo lui 
capita che i credenti si sposino senza una coscienza reale del sacramento del 
matrimonio. Tanti giovani d’oggi trattano il sacramento del matrimonio come 
un atto di “folclore religioso” senza entrare nel discorso teologico della fede 
e dell’indissolubilità. Secondo il card. Müller il problema emerge “quando dopo 
tanti anni si riaccostano alla fede e allora rimettono in discussione quel matri-
monio”40.

In tal caso c’è bisogno del discernimento di cui parla Francesco, ma questo 
non implica che si possa concedere l’ammissione ai sacramenti senza condi-
zioni. Il card. Müller ha ragione quando dice: “Il tema qui non riguarda l’indis-
solubilità del matrimonio sacramentale, ma la validità di tanti matrimoni, che 
non sono realmente validi”41.

Il card. Müller vede che “ci sono singoli vescovi e intere conferenze epi-
scopali che propongono interpretazioni che contraddicono il Magistero prece-
dente, ammettendo ai sacramenti persone che si ostinano in situazioni oggetti-
ve di peccato grave”42. Nell’intervista il porporato dice che “papa Francesco ha 
parlato di un’esortazione apostolica tomista. Allora è giusto che vada letta alla 
luce di san Tommaso, e sull’ammissione all’Eucarestia san Tommaso è chiaro 
dogmaticamente e anche con sensibilità pastorale per le singole persone”43.

Ugualmente il card. Christoph Schönborn, l’arcivescovo di Vienna, in 
un’intervista con “La Civiltà Cattolica”, ricorda che Amoris laetitia non si limita 

38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid. 
42 Ibid.
43 Ibid.
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a ribadire una legge ma scende “al livello molto concreto della vita di ognuno”. 
La sua interpretazione del concetto di papa Francesco, Schönborn la chiarisce 
nella maniera seguente: “un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può ave-
re grande difficoltà nel comprendere valori insiti nella norma morale o si può 
trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente”. 

Per Papa Giovanni Paolo II, sottolineava Schönborn, 

c’è differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo ma-
trimonio e sono stati abbandonati ingiustamente, e coloro che invece hanno 
distrutto con colpa grave un matrimonio canonicamente valido. Poi c’è chi ha 
“contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli”, e talvolta è sog-
gettivamente certo “in coscienza” che “il precedente matrimonio, irreparabil-
mente distrutto, non era mai stato valido”44.

I vescovi della regione di Buenos Aires hanno inviato il 5 settembre 2016 
ai loro sacerdoti un documento sull’integrazione dei divorziati risposati (con 
ammissione ai sacramenti caso per caso). Il documento “non finisce necessa-
riamente con l’ammissione sacramenti”, ma dovrebbe, prima di tutto, aiutare la 
coppia a riconoscere la propria situazione, capire l’insegnamento della Chiesa 
sul matrimonio ed indicare come vivere una vita più cristiana45.

Ma questa lettera del Papa fa un po’ di confusione perché i vescovi di Bue-
nos Aires scrivono che questo cammino di discernimento “non porta neces-
sariamente ai sacramenti, ma può orientarsi ad altre forme di maggiore in-
tegrazione nella vita della Chiesa: una maggiore presenza nella comunità, la 
partecipazione a gruppi di preghiera o riflessione, l’impegno in diversi servizi 
ecclesiali”46. Questo non è un problema perché tale indicazione è già attuata 
nella Chiesa. Ma nello stesso tempo i vescovi spiegano che: “può essere con-
veniente che un eventuale accesso ai sacramenti si realizzi in modo riservato, 
soprattutto quando si prevedono situazioni di conflitto” ricordando che allo 
stesso tempo “non bisogna abbandonare l’accompagnamento della comunità 
perché cresca in uno spirito di comprensione e accoglienza”47. Qui si entra nel 
campo minato nelle interpretazioni. 

44 A. Tornielli, Amoris laetitia, Coccopalmerio e la via domenicana, http://www.didattica-
ermeneutica.it/il-capitolo-ottavo-della-esortazione-apostolica-post-sinodale-amoris-leati-
tia-un-libro-del-cardinale-coccopalmerio/ (accesso: 01.09.2018).

45 Id., Quattro cardinali chiedono spiegazioni su “Amoris laetitia”, op. cit.
46 A. Tornielli, Amoris laetitia, il Papa dice qual è l’interpretazione giusta, http://www.lastam-

pa.it/2016/09/12/vaticaninsider/ita/vaticano/amoris-laetitia-il-papa-dice-qual-linterpreta-
zione-giusta-THeUdPUDeoZparUZoMQxaO/pagina.html (accesso: 20.10.2018). 

47 Ibid. 
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Papa Francesco già il 5 settembre (la stessa data della lettera dei vescovi 
argentini) scrive ai vescovi di Buenos Aires una lettera per complimentarsi. 
Secondo il Papa il testo “è molto buono ed esplicita pienamente il senso del 
capitolo 8 di Amoris laetitia. Non ci sono altre interpretazioni. Sono sicuro 
che farà molto bene”48. Questa dichiarazione chiara di Papa Francesco porta 
ad un’analisi costruttiva la discussione su Amoris laetitia. Naturalmente, sono 
tanti che nelle proprie interpretazioni hanno strumentalizzato la Dottrina del-
la Chiesa per ottenere i propri scopi. Il card. Müller scrive: 

Per questo non ci possono essere interpretazioni di Amoris laetitia sull’accesso ai 
sacramenti per i cattolici in situazioni irregolari, simili al matrimonio, che siano 
puramente autoreferenziali e solo immanenti al testo e che mettano alla gogna 
il problema della concordanza delle indicazioni pastorali con la Sacra Scrittura, 
la tradizione Apostolica e le definizioni dogmatiche del Magistero precedente 
come se ciò costituisse un’illecita opposizione contro il Papa regnante49. 

Naturalmente la maggioranza delle discussioni tratta della comunione ai 
così detti “irregolari”. Anche il card. Francesco Coccopalmerio, presidente del 
Pontificio consiglio per i testi legislativi, scrivendo della possibile ammissio-
ne ai sacramenti per coloro che vivono in situazioni “irregolari” dice questo: 
“Credo che possiamo ritenere, con sicura e tranquilla coscienza, che la dottri-
na, nel caso, sia rispettata”50.

Conclusione

Le discussioni riguardanti la situazione della Chiesa non finiscono, anzi 
sembra che aumentino. Occasione per discutere sulla situazione delle famiglie 
cattoliche nel mondo odierno è stato l’Incontro delle famiglie di Dublino (22–
26 agosto 2018). Il Papa, ancora prima dell’incontro di Dublino, “ha ricordato 
la comune esperienza di fragilità e debolezza che sperimentiamo quotidiana-
mente e la necessità di un atteggiamento umile che ci spinga a rieducarci, ad 
accompagnare, a discernere e ad aiutare tutti e ciascuno”51. Francesco parla 
anche del suo sogno di “una Chiesa in uscita, non autoreferenziale, una Chiesa 

48 Ibid. 
49 R. Buttiglione, Risposte (amichevoli) ai critici di Amoris laetitia, Ares 2017, p. 11.
50 A. Tornielli, Sacramenti ai risposati, se vogliono cambiare ma non possono, op. cit. 
51 Conferenza Stampa di presentazione delle Catechesi Internazionali in preparazione al IX 

Incontro Mondiale delle Famiglie di Dublino (2018), 25 gennaio 2018, Intervento dell’Em.
mo Card. Kevin Farrell, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubbli-
co/2018/01/25/0065/00116.html (accesso: 16.09.2018). 
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misericordiosa… e sappiamo quanto le famiglie cristiane siano luoghi di mi-
sericordia e testimoni di misericordia”52.

Nella discussione sull’esortazione Amoris laetitia non bisogna dimentica-
re come essa sia incentrata sulla bellezza del matrimonio e del grande valore 
della vita familiare. Purtroppo il focus delle interpretazioni incentrato su una 
nota che ha causato una sorta di “terremoto teologico”. Per alcuni la nota 351 
è stata un salto mortale della teologia, ma per gli altri un grande passo in avanti 
nella vita delle famiglie che vivono senza piena unione sacramentale. Natural-
mente le domande fatte dai Cardinali che non sono pienamente d’accordo con 
l’interpretazione di Amoris laetitia sono un punto di riferimento per lo studio 
teologico. Anche il libro di Rocco Buttiglione, con le parole di card. Müller, 
danno ulteriori strumenti per l’interpretazione dell’esortazione. Speriamo che 
la profonda discussione avvenuta incoraggi gli studiosi ad offrire nuove strade 
per tutta la Chiesa nell’accompagnare, discernere e integrare la fragilità delle 
persone che si aspettano un aiuto da parte della Mater Ecclesiae. Rimene sem-
pre aperta la discussione sul problema del soggettivismo della coscienza. Sicu-
ramente il problema della coscienza entra nel discorso pastorale e giuridico. 
Buttiglione dice che: 

S. Giovanni Paolo II non ha però mai inteso spingere la polemica contro il sog-
gettivismo nell’etica fino al punto di negare il ruolo della coscienza e l’impor-
tanza delle circostanze. La coscienza non crea il valore morale dell’azione ma 
semplicemente lo riconosce. La coscienza tuttavia può sbagliarsi nel suo giudi-
zio. Anche se si sbaglia, tuttavia, la coscienza deve essere seguita e chi la segue 
non è soggettivamente colpevole anche se ciò che fa è ingiusto oggettivamente53. 

Sempre bisogna prendere in considerazione le circostanze e la situazione 
individuale della persona. Buttiglione apre un nuovo tema per la discussione 
quando dice: 

Le circostanze dell’azione, nella misura in cui influenzano la intelligenza e la 
libertà dell’agente, intervengono non a definire la qualifica morale dell’atto ma 
sì il livello di responsabilità dell’agente. Esse possono aggravare o diminuire la 
responsabilità dell’agente. Noi dobbiamo sempre giudicare gli atti come buoni 
o cattivi e dobbiamo lodarli o censurarli di conseguenza54.

Questo apre una nuova dimensione della discussione nella Chiesa. 

52 Ibid.
53 R. Buttiglione, Amoris Laetitia. Risposte ai critici, https://mauroleonardi.it/2016/09/10/roc-

co-buttiglione-amoris-laetitia-risposte-ai-critici/ (accesso: 20.10.2018).
54 Ibid. 
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Streszczenie  
Amoris laetitia. Towarzyszenie, rozeznawanie i integracja tego, co kruche

Ukazanie się adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka otworzyło nowy wymiar dyskusji nad kształtem 
katolickich rodzin. Reakcje komentatorów dokumentu są ekstremalne, od zachwytu nad nowością nauczania 
papieskiego po ostrą krytykę naruszenia dotychczasowego Magisterium Kościoła katolickiego. Dyskusja w du-
żej mierze skupiła się niestety na kwestii jednego przypisu, mówiącego o ewentualnej możliwości przyjmo-
wania sakramentalnej Komunii św. przez osoby wcześniej związane sakramentalnym małżeństwem, a obecnie 
żyjące w nowej relacji z inną osobą. 

Bardzo ważny dla zrozumienia przesłania Amoris laetitia jest fakt poszukiwań teologicznych mających na 
celu znalezienie subtelnej granicy pomiędzy subiektywną świadomością grzechu u konkretnej osoby a obiek-
tywnym prawem obowiązującym w Kościele. Już w pracach przygotowawczych do Soboru Watykańskiego II 
i później podejmowano próby uwzględnienia tego problemu i zaradzenia mu w sposób jak najbardziej ade-
kwatny. Jednym z prekursorów rozwiązań uwzględnionych przez papieża Franciszka w Amoris laetitia był nie-
żyjący już moralista Bernard Häring CSsR. To on, narażając się instytucjom watykańskim, odważnie pytał 
i dawał propozycje przyjścia z pomocą osobom przeżywającym dylemat czy nawet tragedię w doświadczeniu 
sakramentalnego małżeństwa. Problem wychodzenia do osób poranionych w Kościele i towarzyszenia im 
w pokonywaniu trudnych zakrętów życiowych był, jest i zawsze będzie zadaniem Kościoła w jego szerokim 
spektrum posługi. Adhortacja Amoris laetitia uruchomiła na nowo mechanizmy i tendencje teologiczne, które 
były obecne w Kościele już wcześniej, ale nie zawsze mogły się przebić. Nie wolno jednak pominąć milcze-
niem faktu, że otworzyła też w pewnym sensie teologiczną puszkę Pandory, która sprowokowała niektórych do 
zbyt odważnych i za daleko idących wniosków i decyzji. Z pewnością trzeba treści zawarte w tym dokumencie 
papieskim interpretować bez zbędnych emocji, z dużą roztropnością i odpowiedzialnością teologiczną za cały 
Kościół. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo zbyt daleko idących rozwiązań, które później mogą spowodować 
nieodwracalne procesy teologiczno-pastoralne.

Summary 
Amoris laetitia. Accompany, discern and integrate fragility

The appearance of Amoris laetitia of Pope Francis brought with it a new dimension of discussion on the 
shape of Catholic families. The reactions of the commentators of this exhortation are extreme, from admira-
tion of the novelty of the papal teaching to the harsh criticism of the violation of the teaching of the Catholic 
Church. The discussion has, to a large extent, focused on the issue of one footnote referring to the possibility 
of receiving sacramental Holy Communion by people previously connected with a sacramental marriage and 
now living in a new relationship with another person.

Very important for understanding the message of Amoris laetitia is the theological search aimed at fin-
ding this subtle boundary between the subjective consciousness of sin in a particular person and the objective 
law in force in the Church. In the preparatory work for the Second Vatican Council and later attempts were 
made to see this problem and to remedy it in the most appropriate way. One of the precursors of solutions 
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included by Pope Francis in the Amoris laetitia was the late moralist, Fr Bernard Häring, C.Ss.R. It was he, 
exposing himself to the Vatican institutions, who boldly asked and offered to help those suffering a dilemma or 
even a tragedy in experiencing a sacramental marriage. The problem of going out to people hurt in the Church 
and accompanying them in experiencing difficult turns in life, has always been and will always be the task of 
the Church in its wide spectrum of ministries. The Amoris laetitia exhortation has reopened the theological 
mechanisms and tendencies that were already present in the Church, but they could not always break through. 
One cannot ignore the fact that Amoris laetitia in some sense has opened the theological Pandora’s box, which 
provoked some to overly bold and far-reaching conclusions and decisions. Certainly the content included in 
this papal document must be interpreted without unnecessary emotions, but with great prudence and theologi-
cal responsibility for the whole Church. There is always the danger of too far-reaching solutions that may later 
lead to irreversible theological and pastoral processes.

Andrzej Kukła CSsR – ur. w 1963 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku, doktorat z prawa zakonne-
go uzyskał w 1997 roku na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie. Sędzia Sądu Metropolitalnego 
w Krakowie, wykładowca w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz L’Istituto Internazionale di Diritto Cano-
nico e Diritto Comparato delle Religioni (DiReCom) w Lugano (Szwajcaria), kierownik sekcji prawa Polskiego 
Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.



Ks. Krzysztof Mikołajczuk
ORCID: 0000-0001-9624-6934 
KUL JPII – Lublin 

Anna Terpin
KUL JPII – Lublin 

Pojęcie przestępstwa w prawie kanonicznym  
i prawie polskim

Słowa kluczowe: przestępstwo, przestępstwo w prawie kanonicznym, przestępstwo 
w prawie polskim 
Keywords: crime, crime in canon law, crime in Polish law

Według Nowego słownika języka polskiego, przestępstwem jest naruszenie 
bądź przekroczenie prawa. Znajduje się w nim także mniej potoczna defini-
cja: „czyn społecznie niebezpieczny, zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, 
zawiniony przez sprawcę”1. Pojęcie przestępstwa w  każdym systemie prawa 
karnego należy do zagadnień zasadniczych. Zdefiniowania go podejmuje się 
prawodawca w ustawie bądź pozostawia tę kwestię nauce prawa. 

1. Przestępstwo w prawie kanonicznym

Przedmiotem rozważań w tej części artykułu będzie przestępstwo kano-
niczne. W  pierwszej kolejności zostanie zdefiniowane pojęcie przestępstwa 
w systemie prawa kanonicznego Kościoła katolickiego2, dalej omówione będą 
jego elementy, a następnie klasyfikacja przestępstw. 
1 Przestępstwo, w: Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 787.
2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), cz. 2 

(dalej: KPK/83) oraz Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritatem Ioannis Pauli 
PP. II promulgatus, AAS 82 (1990) (dalej: KKKW).
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1.1. Podmiot kanonicznego prawa karnego

W  świetle aktualnych przepisów kościelnego prawa karnego, sprawcą 
przestępstwa może być jedynie osoba fizyczna. Źródłem podstawowej osobo-
wości prawnej człowieka w Kościele jest chrzest. Dzięki niemu człowiek sta-
je się – wyposażoną w  prawa i  obowiązki – osobą w  Kościele. Czynnikami 
różnicującymi stan prawny poszczególnych osób są przede wszystkim: wiek, 
stan używania rozumu, miejsce pochodzenia i zamieszkania, pokrewieństwo, 
powinowactwo i adopcja oraz obrządek3. Z punktu widzenia prawa karnego, 
istotną kwestią dla możności bycia podmiotem sankcji karnych w Kościele są 
wiek, stan używania rozumu oraz obrządek.

Wrodzone i  własne prawo Kościoła do karania dotyczy wiernych (chri-
stifideles) popełniających przestępstwo4. Status wiernego chrześcijanina jest 
podstawowym kryterium uznania za podmiot kościelnego prawa karnego5. 
Od strony teologicznej momentem włączenia do Kościoła jest chrzest. Dzięki 
niemu człowiek zostaje wcielony do wspólnoty ludu Bożego i  jest zdolny do 
przyjęcia pozostałych sakramentów oraz do współdziałania z innymi wierny-
mi w potrójnej misji Chrystusa6. W sensie prawnym natomiast, na mocy kan. 
96 KPK/83, przez chrzest człowiek nabywa zdolność prawną w Kościele. Skut-
kiem tego staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przysługują cych 
każdemu we wspólnocie. Nie jest to jednak równoznaczne z przynależnością 
do Kościoła katolickiego. Chrzest jest przyczyną sprawczą i  funda mentem 
wspólnoty kościelnej (communio), przez niego człowiek staje się chrześcija-
ninem7. Według kan. 204 § 1 KPK/83, wierni, chrześcijanie (christifideles) to 

ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Lu-
dem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, 
prorockiego i królewskiego posłannictwa Chrystusa, zgodnie z własną każdego 
pozycją, są powołani do wypełniania misji, jaką Bóg powierzył pełnić Kościo-
łowi w świecie.

3 Por. kan. 96 KPK/83; E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985, 
s. 216–217. 

4 Por. kan. 1311 KPK/83.
5 Por. A.G. Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, w: Abiit, non obiit. Księga 

poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński i in., Lublin 
2013, s. 1072.

6 Por. M.A. Żurowski, Podstawy uprawnień wiernych we wspólnocie kościelnej, „Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne” 28 (1981), z. 5, s. 82–83. 

7 Por. kan. 204 § 1 KPK/83; por. J.P. McIntyre, Physical and iuridic persons, w: New Commen-
tary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal, J.A. Corriden, T.J. Green, New York 2000, 
s. 140.
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Zgodnie z kan. 205, pełną wspólnotę kościelną (communio plena) tworzą 
tylko katolicy, przez zachowanie więzów wiary8, sakramentów9 i zwierzchnic-
twa kościelnego10. Wiernych, którzy spełniają te trzy warunki, nazywa się kato-
likami – chociaż Kodeks nie posługuje się tym pojęciem w tym sensie. Kanony 
204 i 205 KPK/83 mają prawie takie samo brzmienie jak kanony 7 i 8 KKKW. 
Jednym ze skutków prawnych pozostawania w  opisanej wyżej komunii jest 
kan. 11 KPK/83, zgodnie z którym ustawom czysto kościelnym, a więc także 
ustawom karnym, podlegają ochrzczeni w Kościele katolickim oraz przyjęci 
do niego, pod warunkiem że posiadają jednocześnie wystarczające używanie 
rozumu oraz ukończyli siódmy rok życia, chyba że ustawa stanowi inaczej11. 

W związku z powyższym należy definitywnie stwierdzić, że nie wszyscy 
ochrzczeni podlegają prawu kanonicznemu. Ojcowie soborowi w  dekrecie 
o ekumenizmie Unitatis redintegratio stwierdzają: 

niemałe społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) z  Ko-
ściołem katolickim, często nie bez winy ludzi po jednej i po drugiej stronie. 
Tych jednak, którzy obecnie rodzą się w takich społecznościach i przepojeni 
są wiarą Chrystusową, nie można obarczać grzechem odłączenia, a Kościół ka-
tolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością. Ci bowiem, którzy wierzą 
w Chrystusa i w sposób właściwy przyjęli chrzest, trwają w jakiejś, choć niedo-
skonałej wspólnocie (communio) z Kościołem katolickim12.

W  tym duchu prawodawca kodeksowy odstąpił od związania ochrzczo-
nych należących do wspólnot niekatolickich prawem karnym Kościoła ka-
tolickiego13. Ponadto także katechumeni14 nie podlegają kościelnemu prawu 

8 Przez wyznanie wiary należy rozumieć przyjęcie aktem wiary boskiej i  katolickiej oraz 
trwanie przy wszystkich prawdach zawartych w depozycie wiary, a przekazywanych przez 
nieomylne Magisterium Kościoła jako objawione; por. kan. 750 KPK/83.

9 Por. kan. 840 KPK/83. 
10 Trzecim warunkiem jest akceptacja ustroju hierarchicznego Kościoła, czyli Biskupa Rzy-

mu, Kolegium Biskupów i poszczególnych biskupów pozostających w  łączności z papie-
żem; por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: 
tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 22–23. 

11 Por. J. Krukowski, Lud Boży, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księ-
ga II. Lud Boży. Część 1. Wierni chrześcijanie. Część 2. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. 
J. Krukowski, Poznań 2005, s. 19.

12 Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, w: tenże, Konstytucje, 
dekrety, deklaracje, dz. cyt., nr 3.

13 Por. A.G. Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, dz. cyt., s. 1073.
14 W kan. 206 § 1 KPK/83 można znaleźć definicję katechumenów, których Kościół otacza 

szczególną troską. Są to „ci mianowicie, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego wyraźną 
wolą proszą o włączenie do niego i dlatego tym samym pragnieniem, jak i życiem wiary, 
nadziei i miłości, które praktykują, łączą się z Kościołem, który ich wspiera już jako swoich”. 
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karnemu. Co prawda, prawodawca przyjmuje, że nieochrzczeni mogą podej-
mować czynności określone prawem kanonicznym, co więcej, przyznaje im 
pewne uprawnienia właściwe chrześcijanom, a także twierdzi, iż są oni „po-
łączeni z Kościołem, pochodzą z domu Chrystusa, i nierzadko prowadzą już 
życie nacechowane wiarą, nadzieją i miłością”15, jednak z uwagi na brak sakra-
mentu chrztu nie uważa katechumenów za osoby o pełnej zdolności prawnej 
w Kościele16. 

Wierny – zdefiniowany w powyższy sposób – aby być podmiotem sank-
cji karnej, musi spełniać kryterium wieku. W  Kodeksie prawa kanoniczne-
go dokonano podziału osób fizycznych na pełnoletnie i małoletnie. Zgodnie 
z  treścią kan. 97 KPK/83, za pełnoletnią uznaję się osobę, która ukończyła 
18  lat, zaś osoby poniżej tego wieku są małoletnie17. Pełnoletniemu przysłu-
guje pełnia praw18. Małoletni natomiast w  wykonywaniu swoich uprawnień 
co do zasady podlega władzy rodziców bądź prawnych opiekunów. Jednak 
w niektórych przypadkach na mocy prawa Bożego lub kanonicznego mało-
letni są wyjęci spod władzy rodziców bądź opiekunów – m.in. w  sprawach 
duchowych i powiązanych z duchowymi19. Jako osobną kategorię małoletnich 
prawodawca wymienia dzieci. Za dziecko uważa się osobę poniżej siódmego 
roku życia, która nie ma zdolności rozumnego działania. Domniemanie to jest 
nieobalane – tzn. niemożliwy jest przeciwdowód na okoliczność, że dziecko 
posiada używanie rozumu20. Z kategorią dzieci zrównani są habitualnie po-
zbawieni używania rozumu, których uważa się za nieodpowiedzialnych21. Nie-
malże identyczne uregulowanie tych kwestii znalazło się w KKKW. Zgodnie 
z nim osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia, jest pełnoletnia, poniżej 
tego wieku zaś małoletnia. Małoletniego przed ukończeniem siódmego roku 
życia nazywa się dzieckiem i uważa za nieposiadającego używania rozumu. Po 

15 Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, w: tenże, 
Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., nr 14. Por. Katechizm Kościoła katolickiego, Po-
znań 2012, nr 1249 (dalej: KKK).

16 Por. A.G. Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, dz. cyt., s. 1073–1074.
17 Nieco odmiennie stanowił to prawodawca w Kodeksie Pio-Benedyktyńskim z 1917 roku: 

osobą pełnoletnią była osoba, która ukończyła 21 lat. Por. A. de Fuenmayor, Pozycja kano-
niczna osób fizycznych, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partyku-
larne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowe-
go. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 128; 
Codex Iuris Canonici auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus. Benedicti Papae XV 
auctoritate promulgatus, 27 maja 1917, AAS 9 (1917), cz. 2 (dalej: KPK/17).

18 Por. kan. 98 § 1 KPK/83. 
19 Por. kan. 98 § 2 KPK/83, kan. 1478 § 3 KPK/83.
20 Por. A. de Fuenmayor, Pozycja kanoniczna osób fizycznych, dz. cyt., s. 128.
21 Por. kan. 99 KPK/83. 
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skończonym siódmym roku życia domniemywa się, że posiada on używanie 
rozumu. Ktokolwiek zaś na stałe go nie posiada, uznany jest za nieodpowie-
dzialnego i przyrównany do dzieci22.

W  kanonicznym prawie karnym obowiązuje zasada, że osoba poniżej 
szesnastego roku życia nie podlega żadnej karze latae ani ferendae sententiae, 
choćby miała pełne używanie rozumu i dobrowolnie przekroczyła ustawę bądź 
nakaz karny. Jednak osoba, która ukończyła 16 lat i ma zdolność rozpoznawa-
nia wartości moralnych i prawnych swoich zachowań oraz zdolność do kie-
rowania swoim postępowaniem, może być podmiotem środków zaradczych 
i wychowawczych23. W Kodeksie kanonów Kościołów wschodnich z 1990 roku 
istnieje natomiast zapis, że nie podlega karze małoletni poniżej czternastego 
roku życia24. 

Odrębny reżim prawny obejmuje małoletnich, który ukończyli 16 lat. Po-
noszą oni odpowiedzialność karną, jednak tylko częściową, bowiem przed 
osiągnięciem pełnoletniości, a więc dojrzałości, człowiek nie postępuje z peł-
ną odpowiedzialnością, jako że nie zdaje sobie do końca sprawy z  wartości 
moralnych swoich czynów. Jest to uzasadnienie przyjętej przez prawodawcę 
koncepcji, że małoletni powyżej szesnastego roku życia mają ograniczoną po-
czytalność i traktowani są łagodniej25. W sytuacji gdy kara jest ferendae sente-
niae, musi być obligatoryjnie złagodzona lub zastąpiona pokutą26. Natomiast 
małoletni powyżej szesnastego roku życia – z uwagi na wskazaną zmniejszoną 
poczytalność – nie zaciągają kary latae sententiae27. Nieco inne uregulowanie 
zostało przyjęte w Kodeksie wschodnim, mianowicie małoletni, który popełnił 
przestępstwo pomiędzy czternastym a osiemnastym rokiem życia, może zo-
stać ukarany tylko karami niepowodującymi pozbawienia go jakiegokolwiek 
dobra, chyba że biskup eparchialny lub sędzia w  szczególnych przypadkach 
uzna co innego za lepsze dla jego poprawy28.

W  tym miejscu warto także odnieść się do kwestii obrządku29, bowiem 
kan. 1 KKKW stanowi, że przepisy tego Kodeksu dotyczą wszystkich katolic-

22 Kan. 909 KKKW. 
23 Por. kan. 1323, 1° KPK/83; A.G. Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, dz. 

cyt., s. 1075.
24 Por. kan. 1413 § 1 KKKW.
25 Por. A.G. Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, dz. cyt., s. 1075.
26 Por. kan. 1324 § 1, 4° KPK/83.
27 Por. kan. 1324 § 3 KPK/83.
28 Por. kan. 1413 § 2 KKKW.
29 „Wspólnota chrześcijan powiązana hierarchią według prawa, którą jako sui iuris wyraźnie 

lub milcząco uznała najwyższa władza Kościoła, jest nazywana Kościołem sui iuris. Obrzą-
dek natomiast jest dziedzictwem liturgicznym, teologicznym, duchowym i dyscyplinarnym 
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kich Kościołów wschodnich, chyba że wyraźnie zastrzeżono odniesienie do 
Kościoła łacińskiego, natomiast zgodnie z kan. 1 KPK/83 kanony tego Kodek-
su dotyczą jedynie Kościoła łacińskiego, a właściwe określenie przynależności 
jest bardzo istotne dla ustalenia statusu prawnego wiernego30. Przynależność 
do Kościoła łacińskiego bądź innego obrządku powstaje z chwilą chrztu. Co 
do zasady, dziecko rodziców należących do Kościoła łacińskiego od momentu 
chrztu również należy do tego Kościoła. W sytuacji gdy jedno z rodziców jest 
członkiem Kościoła łacińskiego, dziecko należy do tego obrządku, o ile oboje 
rodzice wyrażą na to zgodę – w przeciwnym wypadku dziecko należy do Ko-
ścioła sui iuris ojca. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku gdy sakrament chrztu 
przyjmuje osoba po ukończeniu czternastego roku życia, może ona samo-
dzielnie wybrać, w którym Kościele sui iuris przyjmie chrzest31. Zgodnie z kan. 
112 § 1–2 KPK/83, po przyjęciu chrztu do Kościoła innego samodzielnego 
obrządku zostają włączeni ci, którzy otrzymali zezwolenie Stolicy Apostolskiej. 
Jeżeli na danym terytorium znajduje się eparchia obrządku wschodniego, do 
którego chce być włączony wierny obrządku łacińskiego, a obaj biskupi wyrażą 
na to pisemną zgodę, domniemuje się zezwolenie Stolicy Apostolskiej32. Do 
Kościoła innego samodzielnego obrządku zostaje włączony także małżonek, 
który zawierając małżeństwo lub w czasie jego trwania, oświadczy, że pragnie 
przejść do Kościoła innego samodzielnego obrządku swego małżonka33. Za-
sada ta dotyczy także dzieci tych osób (o ile nie ukończyły czternastego roku 
życia), a  w  małżeństwie mieszanym dzieci strony katolickiej, która zgodnie 
z przepisami prawa przeszła do Kościoła innego obrządku34.

Kwestia przynależności do obrządku w Kodeksie wschodnim została ure-
gulowana bardziej szczegółowo. Zgodnie z  kan. 29 KKKW, dziecko poniżej 
czternastego roku życia przez chrzest – co do zasady – nabywa przynależność 
do Kościoła sui iuris swojego ojca katolika. Jeżeli zaś tylko matka jest katolicz-

wyodrębnionym przez kulturę i okoliczności historyczne narodów, wyrażającym sposób 
przeżywania wiary, właściwy dla każdego Kościoła sui iuris”; por. kan. 27 i 28 § 1 KKKW. 
Termin „obrządek” jest także rozumiany jako przynależność do określonego Kościoła ob-
rządkowego sui iuris, co jest okolicznością wpływającą na kanoniczną pozycję osoby fizycz-
nej; por. A. de Fuenmayor, Pozycja kanoniczna osób fizycznych, dz. cyt., s. 136.

30 Dość wnikliwe opracowanie przynależności wiernych do Kościoła w obu kodeksach można 
znaleźć w artykule U. Nowickiej, Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK, 
„Prawo Kanoniczne” 53 (2010), nr 1–2, s. 269–298.

31 Por. kan. 111 KPK/83; A. de Fuenmayor, Pozycja kanoniczna osób fizycznych, dz. cyt., s. 135. 
32 Sekretariat Stanu, Rescriptum ex audientia SS.Mi z dnia 26 listopada 1992 roku, AAS 85 

(1993), s. 81.
33 Po rozwiązaniu małżeństwa może jednak w sposób nieskrępowany powrócić do Kościoła 

łacińskiego.
34 Po osiągnięciu 14 lat mogą powrócić do Kościoła łacińskiego.
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ką lub jeśli oboje rodzice zgodnie i dobrowolnie o to proszą, dziecko nabywa 
przynależność do Kościoła sui iuris swojej matki, z zachowaniem prawa par-
tykularnego zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską. To samo dotyczy sytu-
acji, w której chrzczone dziecko jest adoptowane. Dziecko, które nie ukończyło 
14 lat, jeżeli jest dzieckiem matki niezamężnej, nabywa przynależność do Ko-
ścioła sui iuris swojej matki. W sytuacji gdy rodzice nie są znani, dziecko naby-
wa przynależność do Kościoła sui iuris, do którego należą opiekunowie praw-
ni. Dziecko rodziców nieochrzczonych nabywa przynależność do Kościoła sui 
iuris tych, którzy przyjęli na siebie obowiązek wychowania go w wierze ka-
tolickiej. Gdy sakrament chrztu przyjmuje osoba, która ukończyła czternasty 
rok życia, może ona samodzielnie zadecydować, w którym Kościele sui iuris 
przyjmie chrzest, z zachowaniem prawa partykularnego zatwierdzonego przez 
Stolicę Apostolską35. Kan. 32 KKKW stanowi, że do ważnego przejścia do in-
nego obrządku wymagana jest zgoda Stolicy Apostolskiej. Jeśli chodzi o chrze-
ścijanina eparchii jakiegoś Kościoła sui iuris proszącego o przejście do innego 
Kościoła sui iuris, który na tym samym terytorium posiada własną eparchię, 
ustawodawca wprowadził domniemanie zgody Stolicy Apostolskiej, w sytuacji 
gdy biskupi eparchialni obu eparchii wyrażą na piśmie zgodę na przejście. Ko-
bieta ma prawo przejść do Kościoła sui iuris męża w  momencie zawierania 
małżeństwa lub podczas jego trwania, zaś po jego rozwiązaniu w sposób wol-
ny może powrócić do poprzedniego Kościoła sui iuris36. W przypadku gdy do 
innego Kościoła sui iuris przechodzą rodzice lub w małżeństwie mieszanym 
małżonek katolicki, dzieci poniżej czternastego roku życia z mocy samego pra-
wa nabywają przynależność do tego samego Kościoła sui iuris. Natomiast jeśli 
w małżeństwie między katolikami tylko jedno z rodziców przechodzi do inne-
go Kościoła sui iuris, dzieci przechodzą do niego jedynie wtedy, gdy wyrazili 
na to zgodę oboje rodzice37. 

1.2. Pojęcie przestępstwa kanonicznego

Na określenie przestępstwa w  dawnym prawie kanonicznym używano 
m.in. terminów: crimen, delictum, peccatum publicum, maleficium38. Kodeks 

35 Kan. 30 KKKW.
36 Kan. 32 KKKW. 
37 Kan. 34 KKKW. Po ukończeniu 14 lat dzieci mogą powrócić do poprzedniego Kościoła sui 

iuris.
38 Pojęcie przestępstwa kanonicznego kształtowało się od początków istnienia Kościoła i w tej 

fazie nierzadko utożsamiano je z  grzechem ciężkim. Dopiero Gracjan, a  w  ślad za nim 
dekretyści podjęli próbę sformułowania prawnej definicji przestępstwa. Następnie papież 
Innocenty III, posługując się terminem crimen, wskazał, iż przestępstwem kanonicznym 
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prawa kanonicznego z 1917 roku posługiwał się pojęciami delictum i crimen39. 
W aktualnie obowiązującym Kodeksie użyto sformułowania delictum (wyjąt-
kowo crimen). Zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II, w Kodeksie z 1983 
roku odstąpiono od posługiwania się definicjami legalnymi. Jednak w oparciu 
o treść kan. 132140, 139941 oraz 1401, 2°42 KPK/83 kanoniści niejednokrotnie 
podejmowali próbę zdefiniowania przestępstwa kanonicznego. 

Według autora Słownika prawa kanonicznego, przestępstwem kościelnym 
jest zewnętrzne, dokonywane w  stanie poczytalności naruszenie prawa, do 
którego dołączona jest sankcja kanoniczna, przynajmniej nieokreślona. Au-
tor wskazuje jako element materialny przestępstwa grzech ciężki wyrządzający 
szkodę wspólnocie kościelnej; jako element formalny zewnętrzne naruszenie 
normy prawnej opatrzonej sankcją kanoniczną, określoną lub przynajmniej 
nieokreśloną, natomiast jako element subiektywny poczytalność przestępcy43. 

Przestępstwem w prawie kanonicznym – według jednego z autorów Ency-
klopedii katolickiej – jest zewnętrzne naruszenie ustawy bądź nakazu karnego, 

jest przekroczenie ustawy kościelnej oraz innych ustaw, o ile to bezprawie kryminalne jest 
również grzechem i wywołuje zgorszenie. Zob. szerzej: Ł. Burchard, Kształtowanie się po-
jęcia przestępstwa w systemie prawa kanonicznego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 23 (2014), 
nr 2, s. 39–65. 

39 Kodeks prawa kanonicznego z  1917 roku zawiera pierwszą legalną definicję przestęp-
stwa kanonicznego. Can. 2195 § 1 stanowi: „Nomine delicti, iure ecclesiastico, intelligi-
tur externa et moraliter imputalilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltem 
indeterminata” (Przestępstwo jest to zewnętrzne i moralnie poczytalne naruszenie usta-
wy, obwarowanej sankcją kanoniczną przynajmniej nieoznaczoną). Zatem do zaistnienia 
przestępstwa w świetle uprzednio obowiązującego Kodeksu konieczne były trzy elementy: 
zewnętrzne naruszenie ustawy, moralna poczytalność naruszenia oraz sankcja karna. Zob. 
szerzej: F.  Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. III, Opole 
1958, s. 349–351. 

40 Kan. 1321 § 1–3 KPK/83: „§ 1. Nie można nikogo karać, jeśli popełnione przez niego ze-
wnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest ciężko poczytalne na skutek winy umyślnej 
albo nieumyślnej. § 2. Kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto rozmyślnie 
przekroczył ustawę lub nakaz; kto zaś uczynił to wskutek zaniedbania należytej staranności, 
nie jest karany, chyba że ustawa lub nakaz inaczej zastrzega. § 3. Gdy nastąpiło zewnętrzne 
przekroczenie, domniemywa się poczytalność, chyba że co innego by się okazało”.

41 Kan. 1399 KPK/83: „Poza wypadkami przewidzianymi w tej lub w innych ustawach, ze-
wnętrzne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego tylko wtedy może być ukarane spra-
wiedliwą karą, gdy domaga się tego szczególna ciężkość przekroczenia i przynagla koniecz-
ność zapobieżenia zgorszeniom lub ich naprawienia”. 

42 Kan. 1401 KPK/83: „Mocą własnego i wyłącznego prawa, Kościół rozpoznaje (…) przekro-
czenie ustaw kościelnych oraz wszystkie inne, w których wchodzi w grę grzech, w tym, co 
dotyczy ustalenia winy i wymierzenia kar kościelnych”.

43 M. Sitarz, Przestępstwo kościelne, w: Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, kol. 
146–147. 
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które jest społecznie szkodliwe i podlega karze tylko wtedy, gdy jest ciężko po-
czytalne na skutek winy umyślnej bądź nieumyślnej. Autor wskazuje także na 
trzy elementy przestępstwa: element obiektywny, element subiektywny i ele-
ment legalny. Skutkiem przestępstwa jest naruszenie porządku panującego we 
wspólnocie Kościoła, co powoduje szkodę publiczną. Niekiedy przestępstwo 
może powodować także szkodę prywatną44.

Marian Myrcha przedstawił następującą definicję: „przestępstwo kościelne 
stanowi zewnętrzne naruszenie ustawy lub nakazu dokonane przy zaistnieniu 
poczytalności moralnej, występującej w dużym stopniu, jak i prawnej – w po-
staci winy umyślnej lub nieumyślnej”. Ponadto autor ten uważa za identyczne 
pojęcia przestępstwa na gruncie obu kodeksów, jak i dekretału papieża Inno-
centego III Novit ille z 1204 roku45. 

Według Jerzego Syryjczyka, ustawodawstwo związane z  pojęciem prze-
stępstwa w  Kodeksie z  1983 roku nie uległo zmianie. Ewoluowało jedynie 
ujęcie legislacyjne tego pojęcia z przedmiotowego na podmiotowe. Jako istot-
ne elementy przestępstwa wymienia on zatem: czyn ujawniony na zewnątrz, 
który narusza porządek prawny (powodujący obiektywne bezprawie krymi-
nalne będące aktem społecznie szkodliwym), czyli element obiektywny, winę 
moralną wyrażoną w postaci grzechu ciężkiego oraz winę prawną występu-
jącą w  postaci winy umyślnej lub nieumyślnej, czyli element subiektywny46. 
Ponadto Jerzy Syryjczyk wyodrębnił element legalny przestępstwa, którym 
jest „czyn zabroniony pod groźbą sankcji karnej (przynajmniej nieokreślonej), 
z uwzględnieniem postanowień kan. 1399 i kan. 1402, 2°”47.

Józef Krukowski jako istotne elementy przestępstwa wymienia elementy 
obiektywne: element materialny, czyli złość wewnętrzną czynu i ujemne skutki 
dla sprawcy i wspólnoty; element formalny, czyli zewnętrzne naruszenie nor-
my prawnej i obwarowanie jej sankcją, oraz element subiektywny, czyli poczy-
talność sprawcy48. 

Florian Lempa natomiast definiuje przestępstwo kościelne jako „zewnętrz-
ne i moralnie ciężko poczytalne, na skutek winy umyślnej albo nieumyślnej, 

44 A.G. Miziński, Przestępstwo w prawie kanonicznym, w: Encyklopedia katolicka, t. XVI, Lu-
blin 2012, kol. 701–704. 

45 M. Myrcha, Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym, „Prawo Kanonicz-
ne” 29 (1986), nr 1–2, s. 76. 

46 Por. J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, 
„Prawo Kanoniczne” 28 (1985), nr 1–2, s. 95. 

47 Tenże, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008, s. 100. 
48 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, w: W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do 

Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. IV, Lublin 1987, s. 120.
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naruszenie ustawy lub nakazu, do których dołączona jest sankcja kanoniczna 
przynajmniej nieokreślona”49. 

Dla Tadeusza Pawluka przestępstwem kościelnym jest „zewnętrznie i mo-
ralnie poczytalne przekroczenie ustawy, do której jest dołączona sankcja ka-
noniczna przynajmniej nieokreślona”, a także podobne przekroczenie nakazu 
karnego50. 

Jako jeden z niewielu kanonistów, Juan Arias wskazuje zarówno na element 
subiektywny, obiektywny, jak i element legalny przestępstwa, czyli uprzednie 
(w  stosunku do popełnionego przestępstwa) usankcjonowanie karne czynu, 
o którym traktuje kan. 1321 § 2 KPK/8351. Te trzy elementy przestępstwa wy-
mienia także John A. Renken52.

1.3. Elementy przestępstwa

Powyższe definicje, formułowane przez doktrynę, chociaż różnią się od 
siebie – w mniejszym bądź większym stopniu – mają jednak pewne powtarza-
jące się elementy: element obiektywny, element subiektywny oraz element le-
galny (prawny). Wskazać należy, że niektórzy kanoniści nie wyodrębniają tego 
ostatniego, lecz traktują go jako część elementu obiektywnego. Autorzy niniej-
szego artykułu przychylają się jednak do trójelementowej koncepcji struktury 
przestępstwa.

1.3.1. Element obiektywny przestępstwa

Elementem obiektywnym przestępstwa kanonicznego jest zewnętrzne 
naruszenie ustawy lub nakazu karnego53. Elementem obiektywnym material-
nym jest złość zewnętrzna przestępstwa oraz jego negatywne skutki, odczu-
walne zarówno dla sprawcy, jak i  całej społeczności54, czyli społeczna szko-
dliwość czynu55. Ze względu na szczególną naturę Kościoła, a zwłaszcza jego 
bosko-ludzki charakter, porządek prawny jest w  nim jednocześnie porząd-
49 F. Lempa, Kanoniczna ochrona małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013, 

s. 35. 
50 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Doczesne dobra Kościoła. 

Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 2009, s. 68. 
51 Por. J. Arias, Księga VI. Sankcje w Kościele, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. 

cyt., s. 992–993.
52 Por. J.A. Renken, The Penal Law of the Roman Catholic Church. Commentary on Canons 

1311–1399 and 1717–1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015, s. 73–74. 
53 J. Arias, Księga VI. Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 992. 
54 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 120. 
55 Tymże pojęciem – skądinąd zapożyczonym z nauki polskiego prawa karnego – posługuje 

się J. Syryjczyk; por. tenże, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 103. 
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kiem społecznym, głównie zaś porządkiem moralnym. Wierni odpowiadają 
za grzechy, czyli czyny moralnie złe, przede wszystkim przed Bogiem. Każdy 
grzech – w  mniejszym bądź większym stopniu – godzi we wspólnotę, więc 
każda jednostka odpowiada przed całą społecznością za łamanie norm, które 
wspólnie akceptują. Ponieważ Kościół jest także wspólnotą hierarchiczną i ma 
uprawnienie do stanowienia własnego prawa, wiele aspektów życia wiernych 
jest uregulowanych prawnie. Z  tego tytułu wierni za przekroczenie ogólnie 
przyjętych norm, a więc także tych ustanowionych przez prawodawcę, odpo-
wiadają przed władzą kościelną. Przestępstwo w  Kościele narusza porządek 
prawny oraz porządek społeczny (w  tym przede wszystkim moralny), czyli 
jest czynem bezprawnym, a dodatkowo czynem społecznie szkodliwym. Kan. 
1399 KPK/83, wskazując rację karania przestępstw w Kościele, mówi o potrze-
bie zapobieżenia lub naprawienia zgorszenia (skandalu, szkody) wynikłego 
z popełnionego przestępstwa. Oznacza to, że przyczyną karania przestępstw 
w Kościele nie jest samo zagrożenie sankcją karną dokonane przez kompetent-
ną władzę, lecz przede wszystkim szkoda społeczna, jaką ten czyn wywołuje. 
Co więcej, właśnie ta szkodliwość społeczna czynu skłania prawodawcę do 
penalizowania wywołujących ją zachowań56. Jak nauczał Jan Paweł II, prawo 
karne, a w szczególności zagrożenie sankcją karną przez władzę kościelną, jest 
narzędziem wspólnoty mającym na celu naprawę dobra indywidualnego i do-
bra wspólnego, w  które uderzyło „przeciwkościelne, przestępcze i  gorszące” 
zachowanie wiernego57.

Elementem obiektywnym formalnym przestępstwa jest czyn będący ze-
wnętrznym naruszeniem normy prawnej58. Należy zatem rozważyć, czym jest 
naruszenie normy prawnej, a także jego zewnętrzny charakter. Aktualny Ko-
deks z  1983 roku w  kan. 1321 § 1 na oznaczenie normy prawnej posługuje 
się terminem lex. W tym znaczeniu jest to norma ustanowiona przez kompe-
tentną władzę kościelną, zatem nie można jej traktować jako zwyczaju praw-
nego. Przez lex należy także rozumieć normy prawa Bożego, naturalnego lub 
pozytywnego, nawet jeżeli nie mają charakteru normy stanowionej. Podkre-
ślenia wymaga, że przestępstwo kościelne jest naruszeniem normy prawa ka-

56 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 121.
57 Jan Paweł II, Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej z dnia 17 lutego 1979 roku. Funk-

cja sądownicza Kościoła w służbie sprawiedliwości i miłości, nr 3, s. 637, tekst polski w: Jan 
Paweł II, Dzieła zebrane, t. V: Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe, Kraków 
2007.

58 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 121. Autor ten wskazuje na elementy obiek-
tywne i  subiektywne przestępstwa. Pośród tych pierwszych wymienia element formalny, 
czyli zewnętrzne naruszenie normy prawnej obwarowanej sankcją karną.
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nonicznego, a nie prawa świeckiego59, chyba że normy te zostały uznane jako 
obowiązujące w Kościele. Przez normy prawa należy rozumieć zarówno prawo 
powszechne, jak i prawo partykularne60. 

Przestępstwo kościelne może polegać także na naruszeniu normy indywi-
dualnej, czyli nakazu karnego. Nakazy karne mogą być wydawane jedynie wte-
dy, gdy są konieczne do lepszego zachowania dyscypliny kościelnej61. Nakaz 
poszczególny (praeceptum singulare) jest odmianą dekretu wydawanego przez 
kompetentną władzę rządzenia w  stosunku do określonej osoby lub grupy 
osób62. Natomiast nakaz karny jest nakazem obwarowanym sankcją karną na 
wypadek jego niewykonania63. W ten sam sposób należy rozumieć pojęcie na-
kazu na gruncie kan. 1510 § 2, 2° Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich64. 

Aby naruszenie prawa karnego mogło być rozpatrywane w kategorii prze-
stępstwa, musi być ono zewnętrzne. Zatem nie jest przestępstwem naruszenie 
prawa dokonane wewnętrznie i  pozostające tylko w  woli człowieka. Cecha 
zewnętrzności oznacza, że przekroczenie ustawy bądź nakazu podpada pod 
zmysły zewnętrzne, takie jak wzrok czy słuch. Zaznaczenia wymaga, że przeci-
wieństwem zewnętrzności czynu jest akt wewnętrzny, a nie czyn prywatny bądź 
tajny65. Nie oznacza to jednak, że zewnętrzność przekroczenia jest równoznacz-
na z popełnieniem przestępstwa przy świadkach66, wystarczy, że przestępstwo 
zostało popełnione w taki sposób, iż może być dostrzeżone przez inne osoby67. 
Jednak prawodawca przewidział wyjątek od tej zasady. Zgodnie bowiem z tre-
ścią kan. 1330 KPK/8368, przestępstwo, które polega na oświadczeniu albo na 
innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy, uważa się za niedokonane, jeżeli 
nikt nie spostrzegł tego oświadczenia lub ujawnienia. Przykładem jest prze-
stępstwo herezji określone w kan. 1364 KPK/83. Przekroczenia ustawy sprawca 

59 J. Syryjczyk stoi na stanowisku, że na podstawie kan. 1401, 2° KPK/83 może być karane 
w Kościele naruszenie prawa państwowego, „gdy w grę wchodzi grzech ciężki”; por. tenże, 
Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 106.

60 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 122.
61 Por. kan. 1317 KPK/83. 
62 Por. J. Krukowski, Konkretne akty administracyjne, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kano-

nicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne, red. J. Krukowski, Poznań 2003, s. 113. 
63 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 88.
64 „Aktami administracyjnymi są przede wszystkim pojedyncze nakazy, które określonej oso-

bie lub osobom wprost i zgodnie z prawem coś nakazują lub zakazują, przede wszystkim 
celem przynaglenia do zachowania ustawy”.

65 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 101.
66 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 68.
67 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 123. 
68 Kanon ten nie ma odpowiednika w KKKW. 



381Ks. Krzysztof Mikołajczuk, Anna Terpin

może dokonać zarówno poprzez działanie, jak i zaniechanie. Ten drugi przypa-
dek jest możliwy tylko wtedy, kiedy ktoś był zobowiązany do działania69. 

1.3.2. Element legalny przestępstwa

Jak już wspomniano, nie wszyscy kanoniści uznają trójelementową struk-
turę przestępstwa. Niektórzy wskazują jedynie na element obiektywny i  su-
biektywny.

Elementem legalnym przestępstwa jest bezprawie kryminalne, czyli do-
łączenie sankcji karnej – przynajmniej nieokreślonej – do normy prawnej70. 
Jest to przejaw zasady legalności w  ustawodawstwie kościelnym wyrażonej 
w kan. 221 § 3 KPK/8371 oraz kan. 24 § 3 KKKW72. W kontekście zasady legal-
ności warto wspomnieć o kan. 1399 KPK/83, który wbrew pozorom nie stoi 
w sprzeczności z tą zasadą, lecz ją uzupełnia. Zgodnie z jego treścią, zewnętrz-
ne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego – poza wypadkami przewi-
dzianymi w KPK/83 lub w innych ustawach – może być ukarane sprawiedliwą 
karą tylko wtedy, kiedy domaga się tego szczególna ciężkość przekroczenia 
i przynagla konieczność zapobieżenia zgorszeniom lub ich naprawienia73. Nie 
jest możliwe stworzenie jednego wyczerpującego katalogu czynów społecznie 
szkodliwych. Gdyby nie norma ogólna wyrażona w kan. 1399 KPK/83, wiele 
z nich pozostałoby bezkarnych. W prawie kanonicznym przyjęto prymat usta-
wy, a  treść tego kanonu potwierdza karalność zewnętrznego i  moralnie po-
czytalnego przekroczenia prawa oraz w sposób ogólny penalizuje takie prze-

69 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, dz. cyt., s. 68.
70 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 104.
71 Kan. 221 § 1–3: „§ 1. Wiernym przysługuje legalne dochodzenie i obrona przysługujących 

im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa. § 2. 
Wierni, jeżeli zostali wezwani przed sąd przez kompetentną władzę, mają prawo, by byli 
sądzeni z zachowaniem przepisów prawa, stosowanych ze słusznością. § 3. Wiernym przy-
sługuje prawo, by nie nakładano na nich kar kanonicznych, jak tylko zgodnie z przepisami 
ustawy”; por. A.G. Miziński, Przestępstwo w prawie kanonicznym, dz. cyt., kol. 703. 

72 Kan. 24. § 1–3: „§ 1 Chrześcijanom przysługuje dochodzenie i  obrona przysługujących 
im w Kościele uprawnień na właściwym forum kościelnym według przepisów prawa. § 2. 
Chrześcijanie, jeżeli zostali wezwani przed sąd przez kompetentną władzę, mają prawo, by 
byli sądzeni z zachowaniem przepisów prawa, stosowanych ze słusznością. § 3. Chrześci-
janom przysługuje prawo, by nie nakładano na nich kar kanonicznych, jak tylko zgodnie 
z przepisami ustawy”.

73 W KKKW brak jest analogicznego unormowania, jednakże, jak wynika z treści kan. 1406 
§ 2 oraz kan. 1407 § 3 KKKW, upomnienie z  zagrożeniem karami, za pomocą którego 
hierarcha przynagla w  poszczególnych przypadkach do zachowania ustaw niekarnych, 
jest zrównane z nakazem karnym i wystarczające, aby można było wymierzyć karę; por. 
J. Minambres, Odniesienie do CCEO, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, dz. cyt., 
s. 1046. 
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kroczenia norm karnych74. Warunkami koniecznymi do zastosowania normy 
ogólnej prawa karnego są: szczególnie ciężkie naruszenie normy prawa Bożego 
lub ustawy prawa kościelnego oraz konieczność naprawienia bądź zapobieże-
nia zgorszeniu75. Kan. 1399 KPK/83 można zastosować, jeśli przełożony uzna 
to za odpowiednie, jednak przełożeni winni podchodzić do tej kwestii wyjąt-
kowo ostrożnie, mając na uwadze przede wszystkim nadrzędną zasadę prawa 
kanonicznego – salus animarum suprema lex76. W tym miejscu nie sposób po-
minąć kwestii, jaką karę można wymierzyć sprawcy na podstawie kan. 1399 
KPK/83. Prawodawca posługuje się pojęciem „sprawiedliwej kary”, co ozna-
cza, że sędzia bądź przełożony sam decyduje o jej rodzaju i wielkości. Jednakże 
wymierzający karę nie ma arbitralnej władzy w tym zakresie, lecz jest związany 
zasadami wymierzania kar określonymi w kan. 1341 KPK/83 i następnych77. 
Dodatkowo warto wspomnieć, że Kongregacja ds. Duchowieństwa na mocy 
listu okólnego (Prot. N. 2009 0556) z 18 kwietnia 2009 roku adresowanego do 
wszystkich biskupów świata otrzymała specjalne uprawnienia do rozpatrywa-
nia spraw duchownych, którzy popełnili przestępstwo w warunkach określo-
nych w kan. 1399 KPK/83. Uprawnienie to dotyczy zewnętrznego naruszenia 
przez duchownego prawa Bożego lub kanonicznego, nieobjętego w  prawo-
dawstwie kanonicznym żadną sankcją karną. W sytuacji braku woli poprawy 
ze strony winnego ordynariusze mogą wystąpić do Kongregacji o zatwierdze-
nie swoich decyzji lub też dykasteria z własnej inicjatywy może podjąć decyzję 
o wymierzeniu duchownemu słusznej kary, nie wyłączając także wydalenia ze 
stanu duchownego78.

Wracając do rozważań na temat elementu legalnego przestępstwa, należy 
wskazać, że nawet jeśli dany czyn jest moralnie zawiniony i społecznie szko-
dliwy, to nie podlega on karom kościelnym, o  ile nie został wcześniej wy-
raźnie zagrożony sankcją karną. Ponownego podkreślenia wymaga, że treść 
kan. 1399 KPK/83 nie stoi w  sprzeczności z  zasadą legalności, lecz jest jej 
uzupełnieniem – mówi on bowiem o  sankcji nieokreślonej za czyny, które 

74 A. Saternus, Zasada legalności w kontekście normy ogólnej z kan. 1399 Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego z 1983 roku, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 184. 

75 Tamże, s. 185–186. 
76 Por. D. Borek, Uprawnienia i  obowiązki ordynariusza w  początkowej fazie wymiaru kar 

(kan. 1341–1342), „Prawo Kanoniczne” 50 (2007), nr 3–4, s. 257. 
77 Por. A. Saternus, Zasada legalności w kontekście normy, dz. cyt., s. 186–187.
78 Zob. szerzej: M. Stokłosa, Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie spe-

cjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa, „Prawo Kanoniczne” 54 
(2011), nr 1–2, s. 43–75; P. Skonieczny, Przestępstwa contra mores a misja Kościoła w sytu-
acji zgorszenia, „Sympozjum” 20 (2016), nr 2, s. 73–96.
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z moralnego punktu widzenia są czynami złymi, a z punku widzenia społecz-
nego – karygodnymi79. 

1.3.3. Element subiektywny przestępstwa

Elementem subiektywnym przestępstwa jest ciężka poczytalność (gravis 
imputabilitas) na skutek winy umyślnej bądź nieumyślnej. Poczytalnością 
w prawie kanonicznym jest „ogół właściwości, które sprawiają, że konkretne 
działanie może zostać przypisane określonemu podmiotowi jako jego spraw-
cy”. Dlatego też można spotkać się nie tylko z pojęciem poczytalności podmio-
tu, ale również poczytalności czynu80.

Poczytalność suponuje związek przyczynowy pomiędzy popełnionym 
przestępstwem a działaniem sprawcy. Zatem poczytalność ma charakter su-
biektywny, chociaż oceniana jest przez osoby trzecie na podstawie zewnętrz-
nych kryteriów. Można wyróżnić poczytalność fizyczną – związek zachowania 
się człowieka z przestępstwem, oraz poczytalność moralną – świadome i do-
browolne działanie przestępcze81. 

Należy zaznaczyć, że pojęcie poczytalności nie jest tożsame z pojęciem od-
powiedzialności. Odpowiedzialność bowiem jest pojęciem szerszym, gdyż za-
kłada jednoczesne wystąpienie poczytalności fizycznej, psychicznej, moralnej 
i prawnej oraz jest związana z konsekwencjami, które musi ponieść sprawca 
za popełnione przestępstwo82. Innymi słowy, odpowiedzialność jest związkiem 
pomiędzy podmiotem czynu a podmiotem, przed którym człowiek odpowia-
da za ten czyn83.

Poczytalność fizyczna oznacza, że czyn powinien być konsekwencją fak-
tycznego zachowania się człowieka84. Jednakże sam związek fizyczny nie jest 
wystarczający, by przypisać czynowi poczytalność w  rozumieniu prawnoka-
nonicznym. Człowiek bowiem może odpowiadać za swoje zachowanie jedynie 
wówczas, kiedy pozostawał wolny w swoim działaniu, zatem należy się odnieść 
do aspektu psychologicznego poczytalności. Wolność w ujęciu psychologicz-
nym zakłada niezależność człowieka podczas procesu podejmowania decyzji, 

79 Por. A.G. Miziński, Przestępstwo w prawie kanonicznym, dz. cyt., kol. 703.
80 J. Arias, Księga VI. Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 992–993.
81 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. IV, Warszawa 1986, s. 316–317. 
82 Por. G. Leszczyński, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, „Prawo Kanoniczne” 

47 (2004), nr 1–2, s. 94. 
83 Tamże, s. 99.
84 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 127.
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czyli brak uzależnienia od choroby, sytuacji czy presji. Taki stan człowiek osią-
ga jedynie dzięki zdolności intelektu i wolnej woli do podjęcia wolnej decyzji85. 

Z uwagi na szczególną specyfikę prawa kanonicznego należy przyjąć, że 
jego normy mają na celu ochronę norm moralnych. Zatem przekroczenie 
każdej normy prawnej jest także przekroczeniem normy moralnej. Grzegorz 
Leszczyński definiuje poczytalność moralną w następujący sposób: „związek 
przyczynowy pomiędzy czynem moralnym człowieka, będącym wyrazem jego 
wolnego działania i świadomości naruszenia czy wręcz odrzucenia prawa Bo-
żego, a nim samym”86. Poczytalność moralna jest ściśle połączona z poczytal-
nością prawną, bowiem ta ostatnia stanowi związek przyczynowy pomiędzy 
przestępstwem kościelnym a człowiekiem. Wina moralna jest zawsze podsta-
wą popełnienia przestępstwa, a w konsekwencji poczytalność prawna jest za-
wsze skutkiem poczytalności moralnej, bowiem Bóg jako najwyższy autorytet 
moralny jest nim także w porządku prawa kanonicznego, w tym karnego87. 

Źródłem poczytalności, jak wynika z  treści kan. 1321 § 1 KPK/83, jest 
wina umyślna (dolus) i nieumyślna (culpa)88. Co do zasady, karane są prze-
stępstwa popełnione z winy umyślnej, natomiast z winy nieumyślnej przestęp-
stwo jest karane jedynie, kiedy stanowi tak prawodawca89. W  KPK/83 brak 
jest definicji pojęcia dolus, jednak kanoniści – ze względu na sformułowanie 
kan. 1321 § 2 KPK/8390 – jednoznacznie stwierdzają, że jest ono tożsame z jego 
rozumieniem na gruncie KPK/1791. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ina-
czej rozumiana jest wina umyślna na gruncie prawa karnego, a inaczej choćby 
na gruncie prawa małżeńskiego92. Wina umyślna to rozmyślne przekroczenie 
ustawy bądź nakazu. Jej zaistnienie jest uwarunkowane wcześniejszą znajomo-
ścią ustawy, która została przekroczona. Wina umyślna w ujęciu wolitywnym 
zakłada wolność w działaniu i w wyborze podczas popełnienia przestępstwa, 
a  zatem przejawia się w  woli jego dokonania93. Składają się na nią dwa ele-
menty: znajomość normy, którą narusza sprawca, oraz chęć jej naruszenia ce-
85 Por. G. Leszczyński, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, dz. cyt., s. 95–96. 
86 Tamże, s. 100. 
87 Tamże, s. 100–101. 
88 Podstawami poczytalności na gruncie KPK/17 były wina umyślna bądź nieumyślna; por. 

F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 356–358. 
89 Por. kan. 1321 § 2 KPK/83. 
90 Kan. 1321 § 2 KPK/83: „§ 2. Kara ustanowiona ustawą lub nakazem wiąże tego, kto roz-

myślnie przekroczył ustawę lub nakaz; kto zaś uczynił to wskutek zaniedbania należytej 
staranności, nie jest karany, chyba że ustawa lub nakaz inaczej zastrzega”.

91 Przez zły zamiar, inaczej winę umyślną, należało rozumieć świadomą wolę przekroczenia 
ustawy; por. kan. 2200 § 1 KPK/17; F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, dz. cyt., s. 398. 

92 Por. G. Leszczyński, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, dz. cyt., s. 104.
93 Por. A.G. Miziński, Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, dz. cyt., s. 1078. 
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chująca się wolnością wyboru i wolnością działania bądź zaniechania. Przez 
poznanie (znajomość) normy należy rozumieć taki stan sprawcy, w  którym 
jest on świadomy, że działa wbrew prawu. Nie oznacza to jednak, że przestępca 
musi znać sankcję karną, jaka mu grozi – wystarczy, że ma świadomość, iż jego 
zachowanie jest zabronione przez prawo94. 

Jak już zostało powiedziane, do zaistnienia winy umyślnej konieczne jest 
współdziałanie intelektu oraz wolnej woli sprawcy. Momentem decydującym 
o winie umyślnej jest podjęcie decyzji o zachowaniu się w sposób naruszają-
cy normę prawną. Zatem decyzja o działaniu bądź zaniechaniu wbrew nor-
mie prawnej nie musi być nakierowana na jej naruszenie, lecz wystarczy wola 
zachowania się w sposób, który tę normę naruszy. Oceniając pozytywny akt 
woli pod kątem związku przyczynowego z naruszeniem normy, należy zwrócić 
uwagę na zamiar sprawcy. O zamiarze bezpośrednim, o którym stanowi kan. 
1321 § 1 KPK/83, można mówić wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem 
zmierza do popełnienia przestępstwa, tj. do wywołania skutku przestępczego. 
Obok zamiaru bezpośredniego wyróżnia się także zamiar pośredni, występu-
jący wtedy, gdy czyn wywołuje więcej niż jeden skutek, a sprawca chciał osiąg-
nąć tylko jeden z nich95. Dodatkowo w prawie karnym świeckim znany jest za-
miar ewentualny, polegający na działaniu zabronionym przez prawo z brakiem 
pewności, czy to działanie jest naruszeniem normy prawnej, ale z założeniem, 
że jest taka możliwość. Aktualnie jedynie działanie z zamiarem bezpośrednim 
jest karane w prawie kanonicznym96. 

Winą nieumyślną jest przekroczenie ustawy lub nakazu na skutek zanie-
dbania należytej staranności97. Przez zaniedbanie należnej staranności należy 
rozumieć ciężko zawinioną ignorancję oraz zawinione zaniedbanie, czyli nie-
podjęcie żadnych czynności w celu zapobieżenia konsekwencjom podjętego 
działania. Wobec tego należy stwierdzić, że aktualne pojęcie winy nieumyśl-
nej jest tożsame z tym pojęciem na gruncie KPK/17, jednak zmienił się reżim 
prawny w  stosunku do czynów popełnionych na skutek winy nieumyślnej. 
W KPK/17 każde przestępstwo, bez względu na źródło poczytalności, podle-
gało karze, natomiast w aktualnym stanie prawnym przestępstwa popełnione 
z winy nieumyślnej karane są jedynie, gdy przewiduje to ustawa. Ciężko zawi-
94 Jak zaznacza G. Leszczyński, niektórzy autorzy stoją na stanowisku, że wina umyślna wy-

maga świadomości, jaka konkretna kara grozi za popełnione przestępstwo, jednakże słusz-
ny wydaje się argument, iż kara nie stanowi elementu konstytutywnego przestępstwa, a sam 
prawodawca w kan. 1324 § 1 KPK/83 nieznajomość sankcji karnej traktuje jako okolicz-
ność modyfikującą, a nie wyłączającą poczytalność sprawcy. 

95 Por. G. Leszczyński, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, dz. cyt., s. 106–107. 
96 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 129. 
97 Kan. 1321 § 2 KPK/83.
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niona ignorancja jest to brak wiedzy o istnieniu, naturze i znaczeniu normy 
prawnej. Może on przybrać różną formę, co oznacza, iż wina nieumyślna jest 
stopniowalna i nie zawsze można ją przypisać sprawcy98. Do zawinionego za-
niedbania dochodzi natomiast wówczas, gdy sprawca przewidział możliwość 
zaistnienia przestępstwa, lecz mu nie zapobiegł, mimo że był do tego zobo-
wiązany. Ciężkość zaniedbania jest oceniana z  uwzględnieniem czynników 
subiektywnych, gdyż na każdym ze sprawców spoczywają różne obowiązki99. 

Ponadto można wyróżnić poczytalność pełną i niepełną w zależności od 
tego, czy zachodzą okoliczności, które pomniejszają winę sprawcy100. W sytu-
acji, gdy występują czynniki zmniejszające ciężkość przestępstwa, następuje 
złagodzenie kary na mocy ustawy lub oceny sędziego101. Prawodawca przewi-
dział także okoliczności zwiększające poczytalność, które skutkują zaostrze-
niem kary w stosunku do jej ustawowego wymiaru102. Ponadto prawo party-
kularne i nakaz mogą określać także inne okoliczności modyfikujące poczytal-
ność103. Zgodnie z kan. 1415–1416 KKKW, są one oceniane według praktyki 
wspólnej i doktryny kanonicznej.

Prawodawca kościelny w  kan. 1321 § 3 KPK/83 ustanowił prawne do-
mniemanie poczytalności. Domniemanie to często stawiane jest przeciwko 
domniemaniu niewinności znanemu na gruncie prawa państwowego, jednak 
nie należy się z tym zgodzić. Istotne zatem, by odpowiedzieć na pytanie, jakie 
znaczenie ma zasada domniemania poczytalności. Należy mocno podkreślić, 
że nie zastępuje ona procesu ani nie jest uzasadnieniem dla prowadzącego po-
stępowanie, by nie przeprowadzać dochodzenia i  nie szukać prawdy obiek-
tywnej. Zasada ta nie oznacza także, że oskarżony jest winny. Domniemanie 
to oznacza tylko, że zewnętrzne pogwałcenie prawa, tzn. zrealizowanie przez 
daną osobę znamion ustawowych przestępstwa, suponuje założenie, iż czło-
wiekowi można przypisać ten czyn bez przeprowadzania dowodu na tę oko-
liczność104. W kanonicznym procesie karnym, w którym sędzia ma osiągnąć 
pewność moralną, jest on wspierany przez domniemanie ustanowione w kan. 
1321 § 3 KPK/83. Nie jest ono jednak obalane. Jeżeli w  jakikolwiek sposób 
okaże się, że sprawcy nie można przypisać poczytalności, domniemanie to nie 
98 Por. G. Leszczyński, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, dz. cyt., s. 108–109. 
99 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 130. 
100 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. IV, dz. cyt., s. 317.
101 Por. kan. 1324 § 1–2 KPK/83; M. Fąka, Nowe kanoniczne prawo karne, w: J. Syryjczyk, 

Duszpasterstwo w świetle nowego kodeksu prawa kanonicznego, Warszawa 1985, s. 242. 
102 Por. kan. 1326 KPK/83.
103 Por. kan. 1327 KPK/83; M. Fąka, Nowe kanoniczne prawo karne, dz. cyt., s. 243. 
104 Por. M. Hughes, The presumtion of Imputability in Canon 1321, § 3, „Studia canonica” 21 

(1987), s. 28. 
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wiąże. Stanowi ono bowiem prawdopodobne przypuszczenie, a nie fakt105. Na-
tomiast zgodnie z KKKW, domniemywa się – o ile nie zostanie przeprowadzo-
ny przeciwdowód – że zewnętrzne naruszenie ustawy karnej lub nakazu kar-
nego było umyślne. Co do pozostałych (innych niż karne) ustaw lub nakazów 
zaś domniemywa się umyślność jedynie wtedy, gdy ustawa lub nakaz zostały 
powtórnie naruszone po upomnieniu karnym106.

W  tym miejscu warto odnotować, że prawodawca wskazuje, iż jedynie 
ciężka (graviter) poczytalność suponuje zaistnienie przestępstwa. Ciężkość 
należy rozpatrywać w ujęciu obiektywnym, jak i subiektywnym. Aspekt obiek-
tywny odnosi się do materii, którą penalizuje norma, co skutkuje tym, że naru-
szenie tej normy powoduje wielkie zło dla całej wspólnoty. Przykładem mogą 
być przestępstwa przeciwko życiu człowieka. Jeżeli chodzi o ujęcie subiektyw-
ne, to o ciężkiej poczytalności można mówić jedynie w przypadku wolnego 
i świadomego działania człowieka. I taka poczytalność jest warunkiem zaist-
nienia przestępstwa107. Oczywiście, by mogła być mowa o przestępstwie, mu-
szą pojawić się oba aspekty ciężkości, jednak wydaje się, że ujęcie obiektywne 
następuje wcześniej, bowiem w znacznej mierze to od prawodawcy zależy, czy 
dana materia jest na tyle ciężka, iż podlega sankcji karnej. Bez zagrożenia usta-
wowego sam aspekt subiektywny ma mniejsze znaczenie – wyłączając kwestię 
kan. 1399 KPK/83.

1.4. Systematyka przestępstw

Część szczególna księgi VI obowiązującego Kodeksu z 1983 roku podzie-
lona jest na rozdziały, a każdy z nich traktuje o innej grupie przestępstw. Jest 
to podział ze względu na dobro chronione ustawą – jako takie ustawodawca 
wskazuje: religię i jedność Kościoła, władzę kościelną i wolność Kościoła, za-
dania kościelne, prawdę, specjalne obowiązki oraz życie i wolność ludzką. 

Ze względu na osobę sprawcy (autorstwo) przestępstwa dzieli się na po-
wszechne (delicta communia) i przestępstwa właściwe pewnej kategorii osób. 
Sprawcą przestępstwa powszechnego może być każdy, natomiast sprawcą delic-
ta propria jedynie osoba należąca do określonej grupy ludzi, np. osoba zakonna. 

Kolejnej klasyfikacji przestępstw można dokonać w  oparciu o  kryterium 
czasu realizacji i w ten sposób wyróżnić przestępstwa jednorazowe, ciągłe, trwa-
łe, nałogowe. Przestępstwo jednorazowe (delictum instanteaneum) jest popeł-
niane jednym czynem. Na przestępstwo ciągłe (delictum continuatum) składa 

105 Por. kan. 1584 KPK/83.
106 Por. kan. 1414 § 2 KKKW.
107 Por. G. Leszczyński, Pojęcie poczytalności w prawie karnym Kościoła, dz. cyt., s. 102–103. 
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się szereg czynności przestępnych, które z punktu widzenia woli w znaczeniu 
prawnym stanowią jeden czyn. Gdy skutek spowodowany czynem przestęp-
nym utrzymuje się, można mówić o przestępstwie trwałym (delictum perma-
nens). Natomiast przestępstwo nałogowe (delictum habituale) to kilka czynów 
popełnionych z nawyku, które ustawa traktuje jako jedno przestępstwo. 

Ze względu na skutek przekroczenia ustawy karnej przestępstwa kościelne 
dzieli się na dokonane, chybione oraz usiłowane. O przestępstwie dokonanym 
można mówić wtedy, gdy czyn posiada wszelkie cechy wymagane ustawą do 
popełnienia danego przestępstwa, a  tym samym powoduje skutki wskazane 
w tej ustawie. Przestępstwem chybionym natomiast jest przestępstwo, którego 
sprawca wbrew swojej woli nie osiągnął skutku przestępnego. Należy odróżnić 
od niego przestępstwo usiłowane, z którym mamy do czynienia, jeśli nie zosta-
ło ono „doprowadzone do końca”108.

Szczególnie ważnym – z uwagi na temat niniejszej rozprawy – podziałem 
przestępstw jest ich klasyfikacja ze względu na autorytet władzy karzącej109. 
Przestępstwa dzieli się na przestępstwa czysto kościelne, czysto świeckie i mie-
szane. Przestępstwa czysto kościelne (delicta mere ecclesiastica) to czyny naru-
szające tylko normę kanonicznego prawa karnego. Przestępstwa czysto świec-
kie (delicta mere civilia) przekraczają jedynie prawo państwowe. Natomiast 
przestępstwami mieszanymi (delicta mixta) są takie czyny, które naruszają 
normy prawa kościelnego, jak i świeckiego110. 

Jednym z podziałów przestępstw, dokonywanym ze względu na rozgłos, 
jest podział na przestępstwa publiczne, notoryczne i  tajne. Przestępstwem 
publicznym (delictum publicum) jest przestępstwo, które zostało popełnione 
w taki sposób, że może stać się powszechnie znane bądź jest już powszechnie 
znane na skutek rozgłoszenia. Charakter publiczny przestępstwa może przy-
brać postać notoryczności prawnej lub faktycznej. Z przestępstwem notorycz-
nym prawnie można mieć do czynienia, gdy wydany wyrok skazujący uprawo-
mocnił się lub sprawca przyznał się do popełnienia przestępstwa. Natomiast 
przestępstwo jest notoryczne faktycznie, gdy nie da się go ukryć oraz zacho-
dzi pewność co do poczytalności, intencji i  woli sprawcy. Przeciwieństwem 

108 Por. A.G. Miziński, Przestępstwo w prawie kanonicznym, dz. cyt., kol. 703. 
109 Zgodnie z kan. 1933 § 3 KPK/17, za przestępstwa mieszane co do zasady przełożony ko-

ścielny nie powinien był karać, jeżeli winny był laikiem, a  władza świecka dostatecznie 
zabezpieczała dobro publiczne. Władza kościelna mogła jednak zwrócić się o pomoc do 
władzy świeckiej. Ponadto Kościół nie ścigał przestępstw czystko świeckich, chyba że ze 
względu na grzech (kan. 2198 KPK/17); por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne, dz. cyt., 
s. 354. 

110 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 132.
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przestępstwa publicznego jest przestępstwo tajne (delictum occultum)111. Jego 
odmianami są przestępstwa tajne materialnie, czyli takie czyny, które nie są 
znane, oraz tajne formalnie, a  więc takie, których sprawca nie jest znany112. 
W  tym miejscu zaznaczyć należy, że Jerzy Krukowski dokonuje nieco innej 
klasyfikacji. Dzieli on przestępstwa – ze względu na rozgłos – na publiczne 
i  tajne. Wskazuje przy tym, że przykładem przestępstwa tajnego formalnie 
jest sytuacja, gdy znany jest sprawca i czyn przestępny, lecz w opinii danego 
środowiska panuje przekonanie, iż sprawcy nie można poczytać tego prze-
stępstwa. Natomiast ze względu na stopień pewności prawnej co do działania 
przestępczego Krukowski dzieli przestępstwa na notoryczne i nienotoryczne, 
przy czym te ostatnie to takie, co do których nie ma pewności prawnej. Autor 
wskazuje, że notoryczność prawna polega na uprawomocnieniu się wyroku 
skazującego, jednak przyznanie się sprawcy nie powoduje tego rodzaju noto-
ryczności. Ponadto notoryczność faktyczna zasadza się na tym, że przestęp-
stwo jest publicznie znane bez względu na to, czy zostało już rozgłoszone, czy 
popełnione jedynie w taki sposób, że strona obiektywna i subiektywna nie bu-
dzą wątpliwości113. 

Ze względu na czas realizacji przestępstwa dzieli się na jednorazowe, ciąg-
łe, trwałe oraz nałogowe. Przestępstwa jednorazowe popełniane są jednym 
czynem przestępnym, a w razie podjęcia kolejnych czynów liczba przestępstw 
wzrasta. Przestępstwo ciągłe to jeden czyn (w znaczeniu prawnym) składający 
się z szeregu działań przestępnych, o którym decyduje jeden akt woli. O prze-
stępstwie trwałym można mówić wówczas, gdy skutek wywołany czynem prze-
stępnym jest podtrzymywany. Przestępstwem nałogowym jest kilka różnych 
czynów popełnianych z nawyku, jeżeli ustawa traktuje je jako jedno działanie114. 

Ponadto wyróżnia się przestępstwa popełnione poprzez działanie, tj. za-
chowanie się czynne, oraz przestępstwa popełnione przez zaniechanie, czyli 
zachowanie się biernie. 

2. Przestępstwo w prawie polskim

Polski ustawodawca karny zrezygnował z ustawowego definiowania poję-
cia przestępstwa – w Kodeksie karnym z 1997 roku115 znaleźć można jedynie 

111 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. IV, dz. cyt., s. 308–309.
112 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 102.
113 Por. J. Krukowski, Sankcje w Kościele, dz. cyt., s. 132.
114 Por. A.G. Miziński, Przestępstwo w prawie kanonicznym, dz. cyt., kol. 703. 
115 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

(dalej: k.k.).
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definicję czynu zabronionego, który to zwrot jest równie istotny dla nauki pra-
wa karnego. Nauka o przestępstwie jest bardzo obszerną i bogatą dziedziną 
polskiej karnistyki. Można pokusić się o  stwierdzenie, że badania naukowe 
podejmowane w tej kwestii są bardziej obszerne niż w kanonicznym prawie 
karnym. Zatem w tej części artykułu zostanie dokonana analiza nauki o prze-
stępstwie, która posłuży do porównania z przeprowadzonymi rozważaniami 
o przestępstwie kanonicznym.

2.1. Definicja przestępstwa

W polskim prawie karnym brak definicji legalnej przestępstwa. Można ją 
jednak stworzyć na podstawie treści art. 1 i 115 § 1 k.k. Przestępstwo zatem jest 
to zachowanie się człowieka będące czynem realizującym znamiona określo-
ne w ustawie karnej, naruszającym normę karną pod groźbą kary, społecznie 
szkodliwym w stopniu wyższym od znikomego i zawinionym116.

2.1.1. Przestępstwo jako czyn zabroniony – określoność

Rozważania na temat pojęcia przestępstwa w polskim prawie karnym na-
leży rozpocząć od próby zdefiniowania terminu „czyn”, gdyż jest on z punktu 
widzenia tej materii niezwykle istotny. Przede wszystkim przestępstwem może 
być jedynie czyn człowieka zabroniony w chwili jego popełnienia117. Pojęcie 
czynu jest w prawie karnym fundamentalne, jednak nie istnieje jego ustawowa 
definicja. Natomiast teoria czynu jest bogata i zróżnicowana i mogłaby stano-
wić temat niejednej dysertacji118. Czynem może być jedynie uzewnętrznione 
zachowanie człowieka, charakteryzujące się zdolnością dopasowania ruchów 
do potrzeb realizacji zamierzonego celu i będące wyrazem jego woli. Co waż-
ne, nie jest czynem takie zachowanie, w którym organizm ludzki podlega je-
dynie prawom przyczyny i  skutku jako mechaniczna masa, wówczas jest on 
bowiem narzędziem. Nie jest czynem także ruch refleksyjny, np. odruch bez-
warunkowy czy odruchy wywołane stanem patologicznym119. Uznać zatem 
należy, że czynem ludzkim jest takie zewnętrzne zachowanie człowieka, które 
jest sterowane psychicznie120. 

116 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2007, s. 22–23.
117 Wynika z tego, że odpowiedzialności karnej podlegają co do zasady osoby fizyczne; por. 

Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016, s. 45. 
118 Zob. szerzej: S. Kulmaczewski, Problematyka pojęcia czynu zabronionego w prawie karnym 

– wprowadzenie, „Edukacja Prawnicza” 4 (2013), s. 26–29. 
119 A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do art. 1–116 k.k., Warszawa 2012, 

s. 45–47.
120 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, dz. cyt., s. 24. 
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Kodeks karny w art. 115 § 1 definiuje czyn zabroniony jako zachowanie, 
czyli działanie lub zaniechanie, o znamionach określonych w ustawie karnej. 
Synonimami czynu zabronionego są czyn zabroniony pod groźbą kary oraz 
czyn karalny. O kryminalizacji decyduje prawodawca, stosując zasadę propor-
cjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i pamiętając, że prawo 
karne jest ultima ratio121. 

Przez znamiona typu czynu zabronionego należy rozumieć „wyróżnione 
w warstwie deskryptywnej przepisu prawnokarnego wyrazy oraz wyrażenia, za 
pomocą których prawodawca konstytuuje warunki pozwalające o (…) czynie 
ludzkim orzec, iż jest on czynem zabronionym”. Są to więc takie komponenty 
przepisu karnego, które informują, kto, w jakich okolicznościach, jakiego ro-
dzaju czynnością i z  jakim nastawieniem może popełnić czyn zabroniony122. 
Prawodawca opisuje znamiona w części szczególnej i wojskowej Kodeksu kar-
nego, a  także w  innych ustawach. Dodatkowo należy brać pod uwagę poza-
ustawowe (niewyrażone w ustawie) znamiona przestępstwa, np. związek przy-
czynowy. Znamiona czynu zabronionego konstytuują jego strukturę, w skład 
której wchodzi przedmiot ochrony, strona przedmiotowa, podmiot i  strona 
podmiotowa. Termin „przestępstwo” jest zatem zakresowo węższy niż „czyn 
zabroniony”, bowiem nie każdy czyn zabroniony jest przestępstwem, nato-
miast każde przestępstwo jest czynem zabronionym123.

2.1.2. Przestępstwo jako czyn bezprawny – bezprawność

Ustawodawca, domagając się istnienia pewnego stanu rzeczy, wprowadza 
normy postępowania. Wszelkie ich przekroczenia są – z punktu widzenia pra-
wodawcy – naganne, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, naruszają przyjęty sys-
tem wartości, po drugie, są przejawem nieposłuszeństwa wobec ustawodawcy124. 

Przestępstwem jest czyn godzący w  substancjalne wartości społeczne, 
które zostały wcześniej uznane przez społeczeństwo i pozostają pod ochroną 
prawa karnego, ale także innych porządków, takich jak moralność, poczucie 
tradycji i tożsamości narodowej. Zatem aby czyn był przestępstwem, musi być 
obiektywnie aspołeczny, czyli występować przeciwko dobrom akceptowanym 
przez daną społeczność125. Bezprawność zakłada jednoczesne zagrożenie do-

121 Por. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, nr 1, poz. 12; 
por. Ł. Pohl, Komentarz do art. 1–2, w: Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, War-
szawa 2015, s. 36–37. 

122 Ł. Pohl, Komentarz do art. 1–2, dz. cyt., s. 39. 
123 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, s. 696.
124 A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do art. 1–116 k.k., dz. cyt., s. 47–48.
125 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r., WK 18/03. 
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bra chronionego, jak i naruszenie zasad postępowania z tym dobrem, określo-
nych wcześniej w normie sankcjonowanej126.

Co do zasady, każdy czyn zabroniony jest bezprawny, tj. sprzeczny z nor-
mami prawa karnego, o  ile nie zachodzą tzw. kontratypy, czyli okoliczności 
wyłączające bezprawność. Realizacja znamion typu czynu zabronionego supo-
nuje jego bezprawność, natomiast realizacja znamion kontratypu tę bezpraw-
ność wyjątkowo wyłącza, czyli usprawiedliwia ją, lecz nie znosi127. Kontratypy 
mogą być ustawowe, np. stan wyższej konieczności128, bądź pozaustawowe, np. 
ryzyko sportowe129.

Pojęcie bezprawności oraz jej rola w strukturze przestępstwa jest kwestią 
szeroko dyskutowaną w nauce prawa karnego, jednak z uwagi na treść niniej-
szej pracy oraz jej ograniczone ramy niemożliwe jest rzetelne zaprezentowanie 
rozwoju tego pojęcia oraz aktualnych tendencji w polskiej karnistyce130. Jednak 
wskazać należy, że bezprawność w ujęciu karnonormatywnym jest sprzeczno-
ścią zachowania się człowieka z wymogami prawa karnego, zatem jej istotą jest 
naruszenie normy prawnokarnej131. 

2.1.3. Przestępstwo jako czyn karalny – karalność

Nie każde bezprawne naruszenie norm prawnych obwarowane jest sank-
cją karną. To ustawodawca – kierując się zasadą adekwatności132 – decyduje, 
które naruszenia skutkować będą odpowiedzialnością karną. Decyzja ta obej-
muje także, które zachowania naruszające normę prawną są karalne, bowiem 
do rzadkości należy penalizacja wszelkich zachowań naruszających określoną 
normę. Prawodawca opisuje zachowania, jakie będą karane, i wskazuje zagroże-
nia karą. Czyn jest karalny wtedy, gdy realizuje opis zachowania wskazany przez 

126 A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do art. 1–116 k.k., dz. cyt., s. 49. 
127 Por. Z. Jędrzejewski, Bezprawność, w: System prawa karnego, Nauka o przestępstwie. Zasady 

odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013, s. 304. 
128 Por. art. 26 § 1 k.k.
129 Por. Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 stycznia 2008 r., V KK 158/07, OSNKW 2008, 

nr 5, poz. 34. 
130 Rozwój tego pojęcia oraz dyskusja na ten temat we współczesnej nauce polskiej zostały 

przedstawione m.in. przez Z. Jędrzejewskiego. Zob. szerzej: tenże, Bezprawność, dz. cyt., 
s. 305–354.

131 Por. A. Grześkowiak, Komentarz do art. 1–10, w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześ-
kowiak, W. Wiak, Warszawa 2015, s. 77. 

132 Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jest wyrazem zasady stosunkowości (proporcjonalności) ina-
czej zwanej zakazem nadmiernej ingerencji. Polega ona na tym, że środki stosowane przez 
prawodawcę winny być proporcjonalne do założonego celu; por. L. Garlicki, Polskie prawo 
konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 62, 97–98. 
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ustawodawcę i zagrożony jest sankcją karną133. Zatem czyn karalny to taki, za 
który grozi kara – nie byłby on przestępstwem, gdyby nie zagrożenie karą134. 

Niekiedy ustawa wyłącza karalność czynu zabronionego pomimo zrealizo-
wania wszystkich wymaganych znamion, posługując się zwrotem „nie podlega 
karze”. Najczęściej skłaniają do tego względy polityczno-kryminalne, tak jak 
w art. 15 § 1 k.k., w którym wyłączona jest karalność usiłowania popełnienia 
przestępstwa w sytuacji, gdy sprawca dobrowolnie odstąpił od jego dokonania 
lub zapobiegł skutkowi będącemu znamieniem czynu zabronionego135. 

Zgodnie z  zasadą nulla poena sine lege, wymaga się, by rodzaj i  granice 
kary każdorazowo określała ustawa karna. Ma to na celu uniknięcie arbitral-
nych decyzji sędziego. Polskie prawo karne opiera się na systemie kar tzw. 
względnie oznaczonych, czyli wytycza sędziemu granice „od – do”, w których 
może on działać. Zasada ta oznacza także zakaz wymierzania kar nieznanych 
polskiemu prawodawcy136. Katalog kar zawiera art. 32 k.k., zgodnie z którym 
są nimi: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozba-
wienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności.

2.1.4. Przestępstwo jako czyn zawiniony – wina

Zgodnie z  zasadą nullum crimen sine culpa, legitymacją dla zastosowa-
nia kary jest wina sprawcy. Andrzej Zoll stoi na stanowisku, że „winę spraw-
cy ustala się wtedy, gdy można mu zarzucić, że w czasie swego bezprawnego, 
karalnego i  karygodnego czynu nie dał posłuchu normie prawnej, chociaż 
można było podporządkowania się normie prawnej od sprawcy wymagać”137. 
Przesłanki przypisania sprawcy winy określa ustawodawca. Zalicza się do nich: 
dojrzałość, którą prawodawca łączy z  wiekiem138, przynajmniej ograniczoną 

133 Por. A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do art. 1–116 k.k., dz. cyt., s. 47–48.
134 Por. Prawo karne, red. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 78. 
135 Por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 174. 
136 Por. B. Kunicka-Michalska, Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1 § 1 i 2, art. 3–7 KK. 

Komentarz, Warszawa 2006, s. 256. 
137 A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do art. 1–116 k.k., dz. cyt., s. 54–55.
138 Art. 10 § 1 k.k.: „Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia 

czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. § 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopusz-
cza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, 
art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 
lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli 
okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za 
tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub 
poprawcze okazały się bezskuteczne. § 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie 
może przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego 
za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie 
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poczytalność139, możliwość rozpoznania, że nie zachodzi okoliczność wyłącza-
jąca bezprawność czy winę140, możliwość rozpoznania bezprawności czynu141 
oraz wymagalność zgodnego z prawem zachowania, która może być wyłączo-
na w stanie wyższej konieczności142. 

Art. 1 § 3 k.k. statuuje zasadę koincydencji, co oznacza, że wina sprawcy 
ma być mu przypisana w trakcie czynu. Odstępstwem od tej zasady jest tzw. 
zawinienie na przedpolu czynu zabronionego, czego przykładem jest uregu-
lowanie zawarte w art. 31 § 3 k.k. Zgodnie z nim, sprawcy niepoczytalnemu 
można przypisać winę, jeżeli wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia 
powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał 
albo mógł przewidzieć143.

2.1.5. Przestępstwo jako czyn karygodny – społeczna szkodliwość

Art. 1 § 2 k.k. określa materialny element definicji przestępstwa, jakim 
jest społeczna szkodliwość czynu (większa od znikomej). Zgodnie z tym ar-
tykułem, czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest mniejsza od 
znikomej, nie stanowi przestępstwa. Prawodawca w art. 115 § 2 wskazał, jakie 

kary. § 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed 
ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo popraw-
cze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, 
jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają”.

139 Art. 31. § 1–3 k.k.: „Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośle-
dzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu 
rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. § 2. Jeżeli w czasie po-
pełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowa-
niem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodze-
nie kary. § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości 
lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał 
albo mógł przewidzieć”.

140 Art. 29 k.k.: „Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w uspra-
wiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność 
albo winę; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczaj-
ne złagodzenie kary”.

141 Art. 30 k.k.: „Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w uspra-
wiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedli-
wiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”.

142 Art. 26. § 1–2 k.k.: „Nie popełnia przestępstwa, kto działa w  celu uchylenia bezpośred-
niego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli 
niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość 
niższą od dobra ratowanego. § 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro 
chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia 
wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego”.

143 Por. A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do art. 1–116 k.k., dz. cyt., s. 56–57. 
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okoliczności bierze pod uwagę sąd, oceniając każdorazowo stopień szkodliwo-
ści społecznej czynu. Przepis ten wskazuje na: rodzaj i charakter naruszonego 
dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności po-
pełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również 
postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności 
i stopień ich naruszenia.

Czym jest społeczna szkodliwość? Jest to klauzula generalna, która na po-
zór wydaje się terminem oczywistym, jednak w praktyce okazuje się trudna 
do sprecyzowania. Sięgając do języka pozaprawnego, należy wskazać, że czyn 
społecznie szkodliwy definiuje się jako „czyn godzący w krąg uznanych i chro-
nionych prawem wartości i przez to zagrażający bezpośrednio lub pośrednio 
aprobowanemu przez ustawodawcę układowi stosunków społeczno-ekono-
micznych i politycznych, panujących w danym miejscu i czasie”144. 

Uznać zatem należy, że w państwie prawa społeczna szkodliwość jest jed-
nym z warunków decydujących o kryminalizacji czynu. Do owej kryminali-
zacji nie wystarczy jednak jakakolwiek społeczna szkodliwość, lecz szkodli-
wość w stopniu wyższym od znikomego. Ocena ta dokonywana jest przez sąd 
orzekający na podstawie dyrektyw wyrażonych przez ustawodawcę w art. 115 
§ 2 k.k. Warto zwrócić uwagę, iż przepis ten nie wskazuje, jak należy oceniać 
społeczną szkodliwość zachowania się sprawcy, lecz mówi, co trzeba oceniać, 
by dojść do przekonania o szkodliwości czynu i jego stopniu.

W pierwszej kolejności prawodawca wskazuje na rodzaj i charakter naru-
szonego dobra, rozmiar wyrządzonej bądź grożącej szkody oraz wagę naruszo-
nych obowiązków, które stanowią okoliczności o charakterze przedmiotowym. 
Okolicznościami podmiotowymi są postać zamiaru i motywacja sprawcy. Na-
tomiast sposób i okoliczności popełnienia czynu oraz stopień naruszenia reguł 
ostrożności mają charakter mieszany145. Katalog art. 115 § 2 jest katalogiem 
zamkniętym146. Oznacza to, że przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości 
czynu należy uwzględnić wszystkie okoliczności wymienione w tym przepisie, 
o ile one zachodzą. Natomiast nie można brać pod uwagę innych (niewymie-
nionych) okoliczności, w szczególności dotyczących sprawcy, np. wieku, stanu 
zdrowia czy zawodu147, nawet jeśli wpływałyby one na ocenę przestępstwa.

144 E. Plebanek, Materialne określenie przestępstwa, Warszawa 2009, s. 25.
145 Por. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Gierek, dz. cyt., s. 700.
146 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2006 roku, V KK226/05. 
147 Por. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Gierek, dz. cyt., s. 700–701. 
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2.2. Struktura przestępstwa

Kodeksowa struktura przestępstwa obejmuje trzy komponenty wymie-
nione w art. 1 k.k., jednakże karnistyka formułuje jej bardziej rozbudowane 
wersje, wzbogacone o  dokonania nauki o  prawie karnym. Poniżej zostanie 
przedstawione poszerzone ujęcie struktury przestępstwa, w szczególności jego 
przedmiot i podmiot, a także jego strona przedmiotowa i podmiotowa. 

2.2.1. Przedmiot przestępstwa

Prawo karne pełni wiele funkcji. Jedną z  nich, o  charakterze podstawo-
wym, jest funkcja ochronna. Realizuje się ją poprzez ochronę dóbr uznanych 
przez prawodawcę za cenne zarówno z punktu widzenia interesów obywatela, 
grup społecznych, całego społeczeństwa, jak i państwa. Sankcjonowanie pew-
nych zachowań przez prawo karne łączy się z uznaniem, że przedmiot ochrony 
ma jakąś pozytywną wartość148. Wartość ta stanowi dobro chronione, a  po-
jęcia „przedmiot przestępstwa”, „przedmiot czynu zabronionego”, „przedmiot 
zamachu” i „przedmiot ochrony” są z nim tożsame. Od tych terminów należy 
odróżnić „przedmiot czynu (czynności wykonawczej)”, który należy do zna-
mion strony przedmiotowej przestępstwa149. 

Funkcja ochronna na gruncie Kodeksu karnego jest realizowana dwuto-
rowo. Z jednej strony zabezpieczone są indywidualne dobra chronione przez 
pojedyncze przepisy Kodeksu, z drugiej zaś chronione, przez kilka przepi-
sów, są dobra rodzajowe (grupowe). Ze względu na te ostatnie przestępstwa 
w części szczególnej Kodeksu są pogrupowane w osobnych rozdziałach, co 
ułatwia rozpoznanie przedmiotu ochrony, np. pokój, Rzeczpospolita, rodzi-
na i opieka. Należy pamiętać, że jedno przestępstwo niekiedy za przedmiot 
ochrony ma więcej niż jedno dobro, jednak podział części szczególnej Ko-
deksu nastąpił w oparciu o główne dobra chronione, co nie wyklucza istnie-
nia ubocznych dóbr150.

2.2.2. Podmiot przestępstwa

Przestępstwo jest m.in. relacją pomiędzy jego dwoma istotnymi kompo-
nentami – sprawcą i ofiarą. Biernym (pasywnym) podmiotem przestępstwa 
jest osoba bądź instytucja, której dobro prawne na skutek przestępstwa zosta-
ło naruszone lub narażone na niebezpieczeństwo, czyli ofiara przestępstwa. 

148 Por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, dz. cyt., s. 39–40. 
149 Por. Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Budyn-Kulik i  in., Zakamycze 2009, 

s. 169–170.
150 Prawo karne, red. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 89–90.



397Ks. Krzysztof Mikołajczuk, Anna Terpin

Dodatkowo, niejako stałą „ofiarą” przestępstwa jest państwo – przestępstwo 
bowiem z uwagi na społeczną szkodliwość jest skierowane przeciwko inte-
resom społecznym, które można utożsamiać z interesami państwa sensu lar-
go151. Należy zaznaczyć, iż pojęcie ofiary różni się od pojęcia pokrzywdzone-
go w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego z 1997 roku152. 
Z treści art. 49 k.p.k. można skonstruować definicję pokrzywdzonego, zgod-
nie z którą jest to „osoba fizyczna, osoba prawna oraz instytucja państwowa, 
samorządowa lub społeczna, nawet jeżeli nie posiada osobowości prawnej, 
której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone bądź też zagrożone 
przez przestępstwo153. 

Co ciekawe, dokumenty prawa międzynarodowego częściej posługują się 
terminem „ofiara” niż „pokrzywdzony”, m.in. Deklaracja podstawowych za-
sad wymiaru sprawiedliwości odnoszących się do ofiar przestępstw i nadużyć 
władzy, będąca rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjed-
noczonych 40/34 z 29 listopada 1985 roku, zgodnie z którą przez ofiarę należy 
rozumieć osobę, która indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami poniosła 
szkodę, włączając w to uszczerbek fizyczny lub psychiczny, dolegliwość emo-
cjonalną, stratę materialną lub znaczące naruszenie jej podstawowych praw, 
w rezultacie działań lub zaniechań stanowiących naruszenie przepisów prawa 
karnego, a także rodzinę czy osoby pozostające na utrzymaniu bezpośredniej 
ofiary przestępstwa oraz inne podmioty, które doznały krzywdy czy poniosły 
szkodę pośrednio. Powyższa definicja jest bardzo szeroka i nie należy jej utoż-
samiać z  rozumieniem podmiotu biernego przestępstwa. Podobnie wyraża 
się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25 paździer-
nika 2012 roku, ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia 
i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/
WSiSW, a mianowicie: „ofiara” oznacza osobę fizyczną, która doznała szkody, 
w tym krzywdy fizycznej, psychicznej, moralnej lub emocjonalnej lub straty 
majątkowej, bezpośrednio spowodowanej przestępstwem, oraz członków ro-
dziny osoby, której śmierć była bezpośrednim skutkiem przestępstwa, jeżeli 
doznali oni szkody w wyniku śmierci tej osoby154.

151 Por. M. Smarzewski, Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa, „Roczniki Nauk 
Prawnych” 20 (2010), nr 2, s. 118–119. 

152 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997, nr 89, poz. 555 
z późn. zm.) (dalej: k.p.k.).

153 M. Smarzewski, Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa, dz. cyt., s. 125. 
154 Dz.U. UE.L.2012.315.57; por. M. Smarzewski, Podmiot bierny jako element struktury prze-

stępstwa, dz. cyt., s. 126–128. 
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Wobec powyższych rozważań trzeba uściślić, że podmiotem biernym prze-
stępstwa jest jedynie ten, kto ponosi bezpośrednie skutki czynu przestępnego. 
Podmiot bierny należy ustalać w odniesieniu do przedmiotu ochrony, któremu 
prawodawca jej udzielił, penalizując konkretne zachowanie – wtedy podmio-
tem biernym będzie właściciel dobra bądź interesu prawnego, którego narusze-
nie czy zagrożenie stanowi istotę przestępstwa155. Zachodzą jednak przypadki, 
kiedy brak jest podmiotu biernego przestępstwa (przestępstwa bez ofiar)156. 

Natomiast przestępstwo ma zawsze swojego sprawcę, tzn. podmiot czyn-
ny. Może być nim tylko człowiek. Jednak nie każdy człowiek może być uznany 
za sprawcę przestępstwa – musi mieć określone prawem cechy: odpowied-
ni wiek i poziom rozwoju. Ponadto stan psychiczny sprawcy w czasie czynu 
musi pozwalać na rozpoznanie znaczenia własnego zachowania i na pokiero-
wanie nim157. 

W świetle prawa polskiego, co do zasady, sprawcą przestępstwa może być 
osoba, która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat158. Nieletniość 
jest okolicznością wyłączającą winę, zatem nieletni nie popełnia przestępstwa. 
Nie oznacza to jednak, że nie może popełnić czynu zabronionego i nie ponie-
sie za niego konsekwencji159. Odpowiedzialność za czyny karalne osób poniżej 
siedemnastego roku życia określa ustawa z  dnia 26 października 1982 roku 
o postępowaniu w sprawach nieletnich160. 

Na zasadach określonych w  Kodeksie karnym może wyjątkowo odpo-
wiadać także nieletni, który po ukończeniu piętnastego roku życia popełnia 
przestępstwa określone w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 
163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 
252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju 
sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szcze-
gólności jeśli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze oka-
zały się bezskuteczne161. Odpowiedzialność ta jest fakultatywna, co oznacza, że 
sąd rodzinny decyduje o tym, czy pomimo spełnienia przesłanek określonych 
w art. 10 § 2 k.k. sprawca będzie odpowiadał162. W przypadku wymierzenia 
takiej osobie kary nie może ona przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy 
155 Por. M. Smarzewski, Podmiot bierny jako element struktury przestępstwa, dz. cyt., s. 131. 
156 Prawo karne, red. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 92.
157 J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2013, s. 61.
158 Art. 10 § 1 k.k.
159 Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Budyn-Kulik i in., dz. cyt., s. 192.
160 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, 

nr 35, poz. 228 z późn. zm.).
161 Art. 10 § 2 k.k.
162 J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne, dz. cyt., s. 63.
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ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo. 
Sąd może także zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary163. Sprawcy, który 
nie ukończył osiemnastego roku życia, nie wymierza się kary dożywotniego 
pozbawienia wolności164. Jeżeli sprawcą występku jest osoba, która ukończyła 
lat 17, lecz nie ukończyła lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowaw-
cze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności 
sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za 
tym przemawiają165.

Należy w tym miejscu wspomnieć także o kategorii sprawców młodocia-
nych, których definicję zawiera art. 115 § 10 k.k. Młodocianym jest sprawca, 
który w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończył 21 lat, a w czasie orzeka-
nia w pierwszej instancji 24 lat. W tych przypadkach stosuje się nieco odmien-
ny reżim odpowiedzialności karnej166. 

Co do zasady, podmiot czynny przestępstwa w typie rodzajowym określa-
ny jest ogólnie poprzez użycie zaimka „kto”. Oznacza to, iż przestępstwo może 
być popełnione przez każdą osobę spełniającą ogólne warunki do bycia pod-
miotem. Przestępstwa takie klasyfikowane są jako powszechne. W opozycji do 
przestępstw powszechnych stoją przestępstwa indywidualne, tzn. takie, które 
popełnić może jedynie podmiot o pewnych warunkach szczególnych, np. mat-
ka czy funkcjonariusz publiczny. 

Podkreślenia wymaga także, iż do popełnienia niektórych przestępstw po 
stronie podmiotu ustawodawca wymaga wystąpienia dwóch lub więcej osób. 
Takie przestępstwa określamy mianem przestępstwa kolektywnego lub wielo-
osobowego.

Reasumując, należy stwierdzić, że odpowiedzialność karną ponoszą jedynie 
osoby fizyczne, bowiem jest to odpowiedzialność osobista. Jednak ostatnimi 
laty obserwuje się tendencję do uznawania odpowiedzialności karnej podmio-
tów zbiorowych za zatruwanie środowiska, oszustwa finansowe czy wyłudza-
nie środków publicznych167. W Polsce odpowiedzialność za czyn zabroniony, 
którą ponosi podmiot zbiorowy (osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność 
prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków, a także spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednost-
ki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa 

163 Art. 10 § 3 k.k.
164 Art. 54 § 2 k.k. 
165 Art. 10 § 4 k.k.
166 Por. art. 54, art. 70, art. 73 k.k.
167 Por. J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne, dz. cyt., s. 64. 
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w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą 
fizyczną, a  także zagraniczna jednostka organizacyjna) określa ustawa z dnia 
28  października 2002 roku o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2015.1212 j.t., ze zm.).

2.2.3. Strona przedmiotowa

Do komponentów strony przedmiotowej przestępstwa zalicza się czyn, 
skutek czynu wraz ze związkiem przyczynowym, okoliczności modalne, spo-
sób popełnienia czynu oraz przedmiot wykonawczy. 

Powyżej zostały przeprowadzone rozważania na temat klasyfikacji czy-
nu jako przestępstwa. Należy zatem przejść do jego skutków oraz związku 
przyczynowego, co stanowi jeden z elementów strony przedmiotowej prze-
stępstwa. W przypadku przestępstwa skutkowego ustawa powinna określać 
skutek, czyli następstwo czynu. Odpowiedzialność sprawcy jest wtedy uza-
leżniona od związku przyczynowego pomiędzy jego zachowaniem a następ-
stwem czynu. Ocena stosunku czynu do jego skutków wymaga zastosowania 
pewnych kryteriów. Nauka prawa karnego wypracowała kilka teorii związku 
przyczynowego. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć teorię ekwiwalen-
cji, teorię adekwatnego związku przyczynowego czy teorię relewancji168. 

Kolejnym elementem struktury przestępstwa są okoliczności modalne, 
czyli czas, miejsce oraz sytuacja, w  której zostało popełnione przestępstwo. 
Z punktu widzenia zasad obowiązywania przepisów ustawy karnej, istotne jest 
ustalenie czasu popełnienia przestępstwa. Ma to także znaczenie m.in. w kwe-
stii ustalenia zdolności do poniesienia odpowiedzialności karnej w chwili po-
pełnienia przestępstwa, poczytalności, ustalenia, czy zachodzi recydywa, czy 
przestępstwo zostało popełnione w okresie próby. Ponadto niektóre przestęp-
stwa mogą być popełnione jedynie w ściśle określonym czasie169. Ustawodawca 
w art. 6 k.k. ukonstytuował zasadę, że czyn zabroniony uważa się za popełnio-
ny w czasie, kiedy sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był zobo-
wiązany. Ma to przede wszystkim znaczenie, kiedy ustala się czas popełnienia 
przestępstwa skutkowego. Ponadto jest to istotny czynnik z punktu widzenia 
przedawnienia170. 

168 Por. J. Giezek, Teorie związku przyczynowego oraz koncepcje obiektywnego przypisania, w: 
System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, 
Warszawa 2013, s. 423–443. 

169 Art. 149 k.k.: „w okresie porodu”, art. 240 k.k.: „niezwłocznie”. 
170 Por. M. Leciak, Czas popełnienia przestępstwa, w: Leksykon prawa karnego – część ogólna. 

100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Warszawa 2011, s. 45–48. 
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Podstawową zasadą polskiego prawa karnego jest zasada terytorialności, 
głosząca, że polską ustawę karną stosuje się do sprawcy popełniającego czyn 
zabroniony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z którym zrównane są polskie 
statki wodne i  powietrzne, chyba że umowa międzynarodowa stanowi ina-
czej171. Zatem kluczowe znaczenie ma ustawa o ochronie granicy państwowej, 
ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej. By można było za-
stosować zasadę terytorialności, należy ustalić miejsce popełnienia przestęp-
stwa. Ponadto ma ono wpływ na właściwości miejscowe sądu i prokuratury. 
Niekiedy rzutuje także na realizację znamion ustawowych przestępstwa172. 
Ostatnimi czasy powstał problem miejsca popełnienia przestępstwa dokona-
nego za pomocą Internetu. Zgodnie z treścią art. 6 § 2 k.k., miejscem popełnie-
nia przestępstwa jest miejsce działania lub zaniechania sprawcy bądź miejsce, 
gdzie nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić skutek stanowiący 
znamię czynu zabronionego. Zasadę tę nazywa się zasadą wielomiejscowości 
i odnosi się ona do wszystkich form stadialnych przestępstwa173. 

Niekiedy ustawa przewiduje karalność czynów publicznych. Charakter 
publiczny czynu oznacza, że został on popełniony w taki sposób, że może być 
postrzegany przez bliżej nieokreśloną grupę osób. Nie należy go utożsamiać 
z czynami popełnionymi w miejscu publicznym, chociaż będą one miały naj-
częściej publiczny charakter. Ustawa może także przewidywać sposób popeł-
nienia przestępstwa poprzez opis sytuacji lub narzędzia, np. przemocą lub przy 
użyciu materiałów wybuchowych174. 

2.2.4. Strona podmiotowa

Przez stronę podmiotową przestępstwa należy rozumieć przeżycia psy-
chiczne sprawcy, które towarzyszą mu podczas popełniania przestępstwa i wy-
rażają jego stosunek psychiczny do czynu. Strona podmiotowa przestępstwa 
przyjmuje postać umyślności lub nieumyślności175. 

Zawinienie czynu zabronionego oznacza, iż sprawcy 

można postawić zarzut, że w  jego sytuacji normatywny obywatel (dobry fa-
chowiec w danej dziedzinie relacji z dobrem prawnym, przestrzegający zasad 
ostrożnego postępowania, wykazujący troskę o dobra chronione) nie podjąłby 

171 Por. art. 5 k.k.
172 Art. 137 § 2 k.k.: „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, art. 188 k.k.: „na terenie obję-

tym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych…”. 
173 H. Kuczyńska, Miejsce popełnienia przestępstwa, w: Leksykon prawa karnego – część ogólna, 

dz. cyt., s. 181–186.
174 Por. Prawo karne, red. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 97. 
175 Por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 77. 
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decyzji popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary176.

Taka definicja zawinienia opiera się na założeniu, iż nie zawsze można 
wymagać zachowania zgodnego z prawem. Okoliczności ekskulpujące wymie-
nione są w Kodeksie karnym177 – w doktrynie trwa spór, czy katalog ten jest 
zamknięty178. 

Formy umyślności i  nieumyślności zostały przez prawodawcę określone 
w art. 9 k.k.: 

§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego 
popełnienia, to jest chce go popełnić, albo przewidując możliwość jego popeł-
nienia, na to się godzi. 
§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając 
zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostroż-
ności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia 
tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Umyślność przyjmuje postać zamiaru bezpośredniego lub zamiaru ewen-
tualnego. Zamiar popełnienia czynu zabronionego objawia się skierowaniem 
działania lub zaniechania na realizację tego celu i sterowaniem tym zachowa-
niem. Zatem na zamiar składa się zarówno strona intelektu, jak i woli. Z de-
finicji zawartej w art. 9 k.k. wynika, że zamiarem jest chęć popełnienia czynu 
zabronionego, a także przewidywanie możliwości jego popełnienia i godzenie 
się na to. Zamiar bezpośredni suponuje współdziałanie świadomości i  woli 
osoby, która ma zdolność rozumienia i kierowania swoim zachowaniem. Od-
mianami zamiaru bezpośredniego są zamiar bezpośredni II stopnia, zamiar 
bezpośredni o szczególnym zabarwieniu, zamiar przemyślany i inne. Zamiar 
ewentualny, będący drugą postacią umyślności, składa się z dwóch elementów: 
świadomości jedynie co do możliwości popełnienia przestępstwa oraz woli, ale 
w postaci „godzenia się”, czyli aprobaty dla tej możliwości179.

Nieumyślność jest drugą formą strony podmiotowej czynu zabronionego. 
Prawodawca przewidział jej dwie postaci: lekkomyślność i niedbalstwo. Wa-
runkiem sine qua non nieumyślności jest nieostrożność. Każdy człowiek ma 
prawny obowiązek zachowania ostrożności w stopniu „wymaganym w danych 

176 Por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, dz. cyt., s. 175.
177 Stan wyższej konieczności (art. 26 § 2 k.k.), błąd co do okoliczności wyłączającej winę lub 

bezprawność (art. 29 k.k.), usprawiedliwiona nieświadomość bezprawności czynu (art. 30 
k.k.).

178 Por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, dz. cyt., s. 175–176. 
179 Zob. szerzej: A. Grześkowiak, Komentarz do art. 1–10, w: Kodeks karny. Komentarz, red. 

A. Grześkowiak, W. Wiak, Warszawa 2015, s. 93–106. 
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okolicznościach”, który jest oceniany bardzo subiektywnie, zatem każdorazo-
wo ocena nieumyślności i jej stopnia nastręcza wielkich problemów w prak-
tyce. Lekkomyślność, czyli świadoma nieumyślność, zachodzi wtedy, gdy 
sprawca, nie chcąc popełnienia czynu zabronionego, dokonuje go, ponieważ 
nie zachował ostrożności wymaganej w danej sytuacji, mimo że przewidywał 
możliwość popełnienia tego czynu. Lekkomyślność od umyślności odróżnia 
więc brak zamiaru. Niedbalstwo natomiast, czyli nieumyślność nieświadoma, 
polega na tym, że sprawca dokonuje czynu zabronionego, chociaż nie miał ta-
kiego zamiaru, przy czym nie przewidział także możliwości jego popełnienia, 
choć – przy zachowaniu należytej ostrożności – mógł to zrobić. Innymi słowy, 
sprawca czynu zabronionego miał fałszywy obraz rzeczywistości180. 

2.3. Klasyfikacja przestępstw

Stosując rozmaite kryteria, w prawie karnym wyróżnia się wiele podziałów 
przestępstw. Pełnią one funkcję porządkującą, ale także pomagają w rozumie-
niu istoty i charakteru poszczególnych rodzajów przestępstw.

Przede wszystkim przestępstwa klasyfikuje się ze względu na wagę czy-
nu (ciężar gatunkowy), czyli rozmiar społecznej szkodliwości. Jest to podział 
kodeksowy. Zgodnie z  art. 7 k.k., przestępstwo jest albo zbrodnią, albo wy-
stępkiem. W świetle tego przepisu zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony 
karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata albo karą surow-
szą. Natomiast występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 
30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności 
przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą mie-
siąc. Zatem kryterium stanowi wysokość ustawowego zagrożenia karą. Pod-
kreślenia wymaga, że dla tego podziału nie ma znaczenia sądowy wymiar kary. 
Klasyfikacja ta niesie szereg konsekwencji prawnych, nie są one jednak przed-
miotem niniejszej pracy181. 

Ze względu na formę czynu wyróżnia się przestępstwa popełniane z dzia-
łania oraz przestępstwa popełniane z zaniechania. Do tych pierwszych nale-
ży zaliczyć takie przestępstwa, które mogą być popełnione jedynie poprzez 
podjęcie aktywnej formy zachowania, np. bigamia (art. 206 k.k.) czy kradzież 
(art. 278 k.k.). Natomiast przestępstwa z  zaniechania popełniane są jedynie 
w  formie biernej, np. niezawiadomienie o  popełnionym przestępstwie (art. 
240 k.k.). Należy zaznaczyć, że istnieją także przestępstwa, które mogą być po-
pełnione zarówno z działania, jak i zaniechania. Przykładem jest np. składanie 
180 Tamże, s. 106–113. 
181 Por. Prawo karne, red. A. Grześkowiak, dz. cyt., s. 102. 
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fałszywych zeznań (art. 233 k.k.), kiedy to sprawca może kłamać bądź zatajać 
prawdę.

Równie ważnym, jak i mającym konsekwencje prawne rozróżnieniem jest 
podział na przestępstwa materialne, czyli skutkowe, i przestępstwa formalne, 
czyli bezskutkowe. Klasyfikacji tej dokonuje się na podstawie okoliczności, czy 
do znamion przestępstwa należy samo przestępne zachowanie, czy konieczny 
jest także skutek. Z przestępstwem materialnym mamy do czynienia, kiedy do 
jego zaistnienia konieczne jest osiągnięcie skutku, np. przestępstwo zabójstwa 
(art. 148 k.k., skutkiem działania jest śmierć człowieka) czy spowodowanie 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k.). Do dokonania przestępstwa 
formalnego wystarcza samo zrealizowanie znamion określonych w  ustawie, 
nawet gdyby skutek nastąpił, chociaż jego zaistnienie nie ma wpływu na odpo-
wiedzialność karną. Przykładowo można wskazać na przestępstwo nakłaniania 
do prostytucji (art. 204 §1 k.k.), do którego popełnienia nie jest wymagane rze-
czywiste nakłonienie do uprawiania nierządu, a kara wymierzana jest za samo 
nakłanianie. Podział ten ma związek z poprzednim, bowiem można wyróżnić 
przestępstwa skutkowe z działania i zaniechania oraz bezskutkowe z działania 
i  zaniechania, a  idąc dalej, przestępstwa z zaniechania właściwe i niewłaści-
we. Przy przestępstwach z zaniechania istotne jest ustalenie źródła obowiązku 
określonego zachowania. Jest nim, w przypadku przestępstw formalnych z za-
niechania właściwych, zawsze zakaz karny. Z kolei przestępstwa z zaniechania 
niewłaściwe są to przestępstwa skutkowe, przy których ustawodawca w art. 2 
k.k. ogranicza odpowiedzialność karną do osób, na których ciążył szczególny 
prawny obowiązek (ustawowy lub umowny) zapobiegnięcia skutkowi.

Klasyfikacją mającą odzwierciedlenie w  Kodeksie karnym jest również 
podział na przestępstwa umyślne i  nieumyślne. W  art. 8 k.k. przyjęto zasa-
dę, iż zbrodnie można popełnić tylko umyślnie, natomiast występki zarówno 
umyślnie, jak i nieumyślnie, ale nieumyślnie jedynie wtedy, kiedy stanowi tak 
ustawa. Zatem nie można nieumyślnie popełnić zbrodni, a nieumyślność prze-
stępstwa musi być wskazana jako znamię przestępstwa, tak jak przykładowo 
w art. 263 § 4 k.k. „kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej”. Co do zasa-
dy, Kodeks karny penalizuje przestępstwa umyślne, a przestępstwa nieumyślne 
są nieliczne. 

Kolejny podział opiera się na właściwości sprawcy przestępstwa, o czym 
była już mowa w punkcie 2.2.2. W większości przestępstw prawodawca posłu-
guje się zaimkiem „kto”, co oznacza, że każdy może je popełnić (przy spełnieniu 
ogólnych warunków do bycia podmiotem). Przestępstwa takie są nazywane 
powszechnymi. Niekiedy przepis ustawy mówi, jakie warunki szczególne musi 
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spełniać sprawca przestępstwa. Prawodawca określa te cechy, bądź używając 
rzeczownika, np. matka (art. 149 k.k.), żołnierz (art. 339 k.k.), bądź opisowo, 
np. „kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli” (art. 301 k.k.). Przestępstwa te są 
przestępstwami indywidualnymi182. 

Jak już wspomniano, prawo karne pełni funkcję ochronną. Ze znamion 
czynu zabronionego można wywnioskować, czy ochrona ta obejmuje narusze-
nie dobra prawnego, czy jedynie narażenie na niebezpieczeństwo. Przestęp-
stwa z naruszenia dobra chronionego polegają na wyrządzeniu w nim szkody. 
Należy do nich np. przestępstwo zabójstwa (art. 148 k.k.) naruszające życie 
ludzkie. Przestępstwa z narażenia na niebezpieczeństwo gwarantują ochronę 
dobru prawnemu, zanim dojdzie do jego naruszenia, np. przestępstwo nara-
żenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art. 160 k.k.). Dodatko-
wo dzieli się je na przestępstwa z  naruszenia konkretnego i  abstrakcyjnego. 
Te pierwsze zalicza się do przestępstw skutkowych, bowiem ustawodawca do 
ich znamion zalicza spowodowanie niebezpieczeństwa, np. art. 174 k.k.: „kto 
sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy”. Natomiast przestęp-
stwa z  naruszenia abstrakcyjnego są przestępstwami formalnymi, ponieważ 
spowodowanie zagrożenia nie jest znamieniem przestępstwa, a jedynie stwo-
rzeniem potencjalnego niebezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę czas trwania stanu bezprawnego wywołanego przestęp-
stwem, należy rozróżnić przestępstwa trwałe i  jednochwilowe. Przestępstwa 
trwałe są rozciągłe w czasie, stan przestępny utrzymuje się przez pewien okres 
zdeterminowany przez sprawcę lub czynniki zewnętrzne, np. przestępstwo de-
zercji (art. 339 k.k.) polega nie tylko na uchyleniu się od służby, lecz uchylenie 
to ma mieć charakter trwały. Cechą odróżniającą przestępstwa chwilowe od 
przestępstw trwałych jest to, że są one popełniane jedynie w jednej chwili, tj. 
w bardzo krótkim czasie, np. znieważenie gestem (art. 216 k.k.). 

Istotnym podziałem przestępstw jest ich kategoryzacja na typ podstawo-
wy, kwalifikowany i uprzywilejowany. Część szczególna Kodeksu karnego za-
wiera typy rodzajowe przestępstw. Najbardziej ogólną i pierwotną wersją jest 
typ podstawowy. Po dodaniu znamion wpływających na ocenę bezprawności 
czynu, a przez to na wysokość i rodzaj zagrożenia, mamy do czynienia z ty-
pem uprzywilejowanym bądź kwalifikowanym. Złagodzenie przez ustawo-
dawcę sankcji w  porównaniu z  typem podstawowym ze względu na dodat-
kowe znamiona spowodowało powstanie typu uprzywilejowanego, natomiast 
ich zaostrzenie dało typ kwalifikowany. Najbardziej czytelnym przykładem jest 

182 Zob. szerzej: Ł. Pohl, Komentarz do art. 1–2, dz. cyt., s. 39. 
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przestępstwo zabójstwa. W art. 148 § 1 k.k. opisuje typ podstawowy, § 2 typ 
kwalifikowany, natomiast § 4 typ uprzywilejowany. 

Ze względu na tryb ścigania, czyli ze względu na kryterium procesowe, 
przestępstwa dzieli się na ścigane w trybie publiczno- i prywatnoskargowym. 
Przestępstwa w trybie publicznoskargowym ścigane są z urzędu, jeśli właści-
wy organ poweźmie uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub 
na wniosek pokrzywdzonego, niejako za jego zgodą. Rozróżnienie to wynika 
z osobistego charakteru dobra prawnego. W trybie prywatnoskargowym ści-
gane są tylko cztery przestępstwa. Oskarżenie należy do pokrzywdzonego.

Wnioski 

Definicja przestępstwa zawarta w  Kodeksie prawa kanonicznego z  1917 
roku miała charakter normy praktycznej i nie była jego naukowym określe-
niem sensu stricto. Jednak na tej podstawie w nauce o przestępstwie w prawie 
kościelnym zostały opracowane jego istotne elementy. W nowym prawie kar-
nym prawodawca zrezygnował z ustawowej formalnej definicji przestępstwa. 
Powstaje więc pytanie, co w świetle nowego Kodeksu tak z 1983, jak i 1990 
roku jest wymagane, aby czyn dokonany przez członka Kościoła był uznany za 
przestępny i zasługujący na kary kościelne183. 

Warto zauważyć, że w  aktualnie obowiązującym polskim Kodeksie kar-
nym granice pojęcia przestępstwa nie zostały określone przez podanie jego 
definicji, tj. przepisu rozpoczynającego się od zwrotu „przestępstwem jest…”, 
który następnie wymieniałby wszystkie jego niezbędne elementy. Kodeks 
karny najwyraźniej preferuje posługiwanie się zwrotami odnoszącymi się do 
odpowiedzialności karnej, rozpoczynając część ogólną od artykułu na temat 
podlegania jej (art. 1 § 1). W § 2 i 3 art. 1 k.k. przesądza się natomiast to, czego 
nie powiedziano wyraźnie w § 1, tzn. że podstawą odpowiedzialności karnej 
może być oczywiście tylko taki czyn zabroniony, który jest społecznie szko-
dliwy w stopniu wyższym niż znikomy i popełniony przez sprawcę, któremu 
można przypisać winę w chwili czynu184.

Te i podobne zapisy zamieszczone w obu systemach prawa karnego zostały 
omówione w niniejszym artykule. Każdy z nich, chociaż w sposób nieco od-
mienny, przedkłada myśl prawodawcy, wskazując, że czyny takie bez względu 
na sposób ich określenia są zawsze złe i szkodliwe społecznie.
183 Por. J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, 

dz. cyt., s. 86–87.
184 Por. L. Gardocki, Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, „An-

nales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 60 (2013), s. 29.
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Summary 
The concept of a crime in canon law and in Polish law
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prohibited and punishable under a statute. The concept of a crime is fundamental to every criminal law system. 
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Kościół jest wspólnotą hierarchicznie uporządkowaną. Struktura ta ma 
wspomagać jego budowę i rozwój1. Kieruje nim Biskup Rzymu jako następca 
św. Piotra i biskupi pozostający z nim w komunii2. Hierarchia kościelna obej-
muje hierarchię święceń i hierarchię jurysdykcji. Hierarchia święceń wynika 
z ustanowienia Bożego. Składają się na nią trzy stopnie święceń: episkopatu, 
prezbiteratu i diakonatu (zob. 1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6; Dz 14, 22–23; 20, 28). 
Hierarchiczne uporządkowanie jest charakterystyczne również dla liturgii. 
Każdy jej uczestnik ma do spełnienia ściśle określone funkcje, zgodnie z zasa-
dą ich podziału3. W Kościele było tak od czasów apostolskich4. W pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa wprowadzone zostały: ostriariat, lektorat, egzorcystat 

1 Por. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Od Redaktorów, w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, 
red. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 11.

2 Por. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de 
Ecclesia Lumen gentium, 21 listopada 1964, AAS 57 (1965), s. 5–67; tekst polski w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166, nr 8.

3 Por. H.J. Sobeczko, Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia liturgicznego, 
Opole 1999, s. 121.

4 Por. T. Sinka, Podział funkcji w  zgromadzeniu liturgicznym, w: Mysterium Christi. Msza 
święta, red. W. Świerzawski, Kraków 1993, s. 172.
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i akolitat, które miały rangę święceń niższych5. Niektóre z tych funkcji zwią-
zane były ze sprawowaniem Eucharystii. W szczególności taką rolę odgrywał 
akolita, który miał wspierać diakona i subdiakona6.

Termin „akolita” wywodzi się z greckiego słowa akoluthos, od a – prefiks 
oznaczający związek, i keleuthos – towarzyszący, posługujący, uczeń7. W języ-
ku łacińskim akolita określany jest jako: acolitus, acoluthus, ceroferarii, sequens, 
comes – ten, kto idzie razem z kimś, towarzysz; duchowny posiadający jedno 
z niższych święceń; kleryk, który otrzymał już czwarte niższe święcenie; usłu-
gujący przy ołtarzu8. Definiując akolitę jako mężczyznę ustanowionego na stałe 
przez biskupa lub wyższego przełożonego zakonnego w specjalnym obrzędzie 
do posługi liturgicznej akolitatu, którą wykonuje, posługując przewodniczące-
mu zgromadzenia liturgicznego przy ołtarzu9, należy wyznaczyć cel artykułu. 
Będzie nim próba odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaka jest geneza po-
sługi akolity?; 2) Dlaczego akolitat należał do święceń?; 3) Z jakiej przyczyny 
i kiedy Kościół zmienił tę dyscyplinę i akolitat stał się posługą? Wskazane pro-
blemy badawcze skłaniają do przyjęcia określonej struktury artykułu. Dlatego 
w pierwszej kolejności scharakteryzowane zostanie tło historyczne, na którym 
ukazany będzie rozwój posługi akolity. Następnie analizie poddane zostanie 
tzw. aggiornamento Soboru Watykańskiego II wraz z ustawodawstwem poso-
borowym w odniesieniu do badanego zagadnienia. Wreszcie problematyka tej 
posługi ukazana zostanie w kontekście wymogów Kodeksu prawa kanoniczne-
go z 1983 roku10 dotyczących obrzędu ustanowienia i spełnianych przez akolitę 
zadań.

5 Por. J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, s. 379.
6 Por. K. Matwiejuk, Liturgiczna posługa wiernych świeckich, „Anamnesis” 2007, nr 4, s. 83.
7 Por. H. Leclercq, Acolyte, w: Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgiae, t. I, cz. 1, 

red. F. Cabrol, H. Leclercq, Paris 1924, kol. 348; B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, 
s. 63. W starożytnej Grecji akolitami nazywano stoików z powodu stałości względem włas-
nego systemu filozoficznego; zob. Akolita, w: Encyklopedja Kościelna podług Teologicznej 
Encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami. Przy współpracownictwie kil-
kunastu duchownych i świeckich osób wydana przez x. M. Nowodworskiego, t. I, Warszawa 
1873, s. 95.

8 Por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin 1958, s. 11; 
Słownik łacińsko-polski, t. I, red. M. Plezia, Warszawa 2007, s. 39; J. Sondel, Słownik łacińs-
ko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2009, s. 14.

9 Por. A. Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Stu-
dium kanoniczne, Lublin 2014, s. 176.

10 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25 stycznia 1983, AAS 75 
(1983), cz. 2, s. 1–317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzo-
ny przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej: KPK/83).
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1. Rozwój historyczny posługi akolity

Według przekazu Amalariusza z Metzu (775–850), wzór posługi akolity 
można odnaleźć w Starym Testamencie. Jest nim Aaron i jego synowie, którzy 
nieustannie mieli podtrzymywać światło lampy w Namiocie Spotkania (Wj 27, 
20–21)11. Jednak posługa ta znana jest w Kościele od II wieku. Z Liber Pontifi-
calis wynika, że za pontyfikatu papieża Wiktora I (186/189 – 197/201) akolitów 
nazywano sequens12. Św. Cyprian (200/210 – 258) wspominał już o święceniach 
sequentium w Kościele w Afryce (dokładnie w Kartaginie)13, które z pewno-
ścią funkcjonowały w Rzymie za papieża Gajusa (Kajusa) (283–296)14. Po raz 
pierwszy nazwa „akolita” została użyta przez papieża Korneliusza (251–253) 
w liście do Fabiusa z Antiochii, w którym odnotowano, że w Rzymie było 42 
akolitów15. Liczba ta prawdopodobnie wiąże się z podziałem Rzymu przez pa-
pieża Fabiusza (236–250) na siedem regionów (dystryktów). Na dany region 
przypadało więc sześciu akolitów, którzy podlegali diakonom16. Bezpośrednio 
nad akolitami był subdiakon. Epitafia nagrobkowe z katakumb z III wieku do-
wodzą obecności akolitów, których nazywano wówczas sequens lub acolythus17.

Powstanie (wraz z nazewnictwem) i rozwój funkcji kościelnych, które na-
stępnie określano mianem święceń niższych w  Kościele, przypada na II i  III 
wiek. Ustalenie hierarchii między poszczególnymi święceniami przypisywane 
jest papieżowi Kajusowi (283–296) w dekrecie w sprawie hierarchii kościelnej18. 
11 Por. Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I: Święte obrzędy Kościoła, przekł. zbiorowy z j. łaciń-

skiego, red. T. Gacia, Lublin 2016, ks. II, rozdz. X: Akolici, s. 205–206.
12 Por. Liber Pontificalis, t. I, oprac. L. Duchesne, Paris 1886, s. 60.
13 Por. Divi Thascii Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et Martyris, Epistolae: XLII – 

Ad Cornelium, de ordinatione ejus a se comprobata et de felicissimo, w: Patrologiae cursus 
completus. Series prima, t. IV, red. J.P. Migne, Parisiis 1844, kol. 339 (dalej: PL); zob. także 
listy: VII – Ad Clerum, de precando Deo (tamże, kol. 245); XXVIII – Ad Presbyteros et Dia-
conos (tamże, kol. 301).

14 Por. Liber Pontificalis, dz. cyt., s. 161.
15 Por. Eusebii Pamphili, Historiae Ecclesiasticae, ks. VI, rozdz. XLIII: De Novato, cujusmodi 

mor ibis fuerit, et de ejus haeresi, w: Patrologiae cursus completus. Series graeca, t. XX, red. 
J.P. Migne, Parisiis 1857, kol. 622 (dalej: PG).

16 Por. A.B. Meehan, Acolyte, w: The Catholic Encyclopedia, t. I, New York 1907, s. 106.
17 Por. Syxtus [Scaglia], Notiones Archeologicae Christiane. Disciplinis theologicis, t. II, cz. 1: 

Epigraphia, Romae 1909, s. 196–198. W czasach prześladowań chrześcijan za cesarza De-
cjusza (249/251) jednym z akolitów był św. Tarsycjusz, który niosąc Komunię św. do wię-
zienia w Rzymie i chcąc ochronić ją przed napastnikami, poniósł męczeńską śmierć; zob. 
Damasi Epigrammata. Accedunt Pdeudodamasiana aliaque ad Damasiana ilustranda ido-
nea, red. M. Ihm, Lipsiae 1895, nr 14, s. 21.

18 „Hic constituit ut ordines omnes in ecclesia sic ascenderetur: si quis episcopus mereretur, 
ut esset ostriarius, lector, exorcista, sequens [inaczej acolythus – A.S.], subdiaconus, diaco-
nus, presbiter, et exinde episcopus ordinaretur”; Liber Pontificalis, dz. cyt., s. 161; zob. także: 
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Z kolei papież Syrycjusz (384–399) określił zasady przechodzenia od niższych 
stopni święceń do wyższych, tzw. interstycja19, wskazując przy tym, że po przyję-
ciu chrztu pierwszy stopień święceń otrzymuje lektor lub egzorcysta, a następnie 
akolita20. Zasady te, z perspektywy ustawodawczej, należy uznać za moment, od 
którego akolitat stał się stopniem na drodze do sakramentu święceń, mimo że 
św. Cyprian wskazywał na wcześniejsze pochodzenie tej praktyki. Biskup Rzy-
mu, będący w Kościele prawodawcą, posiada i wykonuje władzę ustawodawczą. 
Przysługiwała ona papieżowi Syrycjuszowi, dlatego z perspektywy prawa (a nie 
praktyki) twierdzenie, że to za jego czasów akolitat stał się formalnym stopniem 
do kapłaństwa, należy uznać za uzasadnione, ponieważ wykonując władzę usta-
wodawczą, papież w sposób kanoniczny określił zasady uzyskiwania kolejnych 
stopni święceń, wśród których wymienił święcenia akolitatu21.

Z  listu papieża Syrycjusza do Himeriusza, biskupa Taragonny, wynika, że 
kandydatów na akolitów święcono w pobliżu wieku dojrzewania, czyli ok. dwu-
dziestego roku życia22. Musiało upłynąć pięć lat, zanim akolita został wyświęco-
ny na subdiakona23. Papież Zozym (417–418) skrócił ten okres do czterech lat24. 
Pierwotnie zadania akolity były zbliżone do tych wykonywanych przez diakona 
i subdiakona. Wszystkie te stopnie święceń związane były ze służbą przy ołtarzu. 
Dostrzegając ten wspólny mianownik, Andrew Meehan stwierdził: „Możemy 
zatem uważać posługę subdiakona i akolity za tę, która wpłynęła na rozwój dia-
konatu. Co więcej, te trzy kategorie duchownych różnią się od święceń niższych 
tym, że są związane ze służbą przy ołtarzu, podczas gdy inne nie”25.

Euzebiusz z Cezarei wspominał o akolitach obecnych na Soborze Nicej-
skim (325), którzy nie stanowili wówczas służby ołtarza, ale należeli do or-
szaku biskupa26. Taka funkcja znana była również w prowincji kościelnej Ar-
les w  Galii. Jednak nie we wszystkich prowincjach na Zachodzie, zwłaszcza 

E. Górski, Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne, Sandomierz 1954, s. 7; 
P. Hemperek, Reforma święceń niższych i subdiakonatu, „Prawo Kanoniczne” 1973, nr 3–4, 
s. 212.

19 Szerzej zob.: B. Zubert, Interstycja, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 1997, kol. 392.
20 Por. S. Siricii Papae, Epistola I: ad Himerium episcopum Tarraconensem, w: PL XIII, Parisiis 

1845, kol. 1142, rozdz. X, nr 14.
21 Przepisy te potwierdzone zostały następnie przez papieży Innocentego I (S. Innocentii I Pa-

pae, Epistolae et decreta: Epistola XXXVII, w: PL XX, Parisiis 1845, kol. 604–605, rozdz. V) 
i Zozyma (Zosimi Papae, Epistolae et decreta: Epistola IX, tamże, kol. 669–673, rozdz. I, 2).

22 Por. S. Siricii Papae, Epistola I, dz. cyt., kol. 1142, rozdz. IX, nr 13: Ordinandorum aetas.
23 Tamże, kol. 1142, rozdz. X, nr 14.
24 Por. Zosimi Papae, Epistolae et decreta: Epistola IX, dz. cyt., kol. 673.
25 A.B. Meehan, Acolyte, dz. cyt., s. 106.
26 Por. Eusebii Pamphili, De vita beatissimi Imperatoris Constantini, ks. III, rozdz. VIII: Quod 

sicut in Actis apostolorum dicitur, ex variis gentibus convenerunt, w: PG XX, kol. 1062–1063.
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mniejszych, ustanawiani byli akolici. Przykładowo w Reims nie było ich wcale, 
o  czym świadczy wymienienie przez biskupa Bennadiusa wszystkich stopni 
święceń poza akolitą27, zaś w Lyonie w 519 roku był tylko jeden28. Z Sakramen-
tarza gelazjańskiego z V wieku wynika, że w obrzędzie ustanowienia akolita 
otrzymywał od archidiakona lichtarz ze zgaszoną świecą na znak, że światło 
w kościele znajduje się odtąd pod jego opieką. Wręczanie świecy św. Izydor 
z Sewilii (ok. 560–636) tłumaczył samą nazwą tej posługi: 

Akolici po grecku nazywają się acolyti, po łacinie zaś ceroferarii, ponieważ nio-
są świece, gdy czyta się Ewangelię lub składa się ofiarę. Wtedy bowiem zapalają 
świece i  przenoszą je nie tylko dla usunięcia ciemności, skoro w  tym czasie 
świeci słońce, ale dla ukazania znaku radości29.

Oprócz świecy akolita otrzymywał także puste ampułki na wino i wodę, 
które miał zanosić do ołtarza w czasie sprawowania Eucharystii. Obrzęd koń-
czyło błogosławieństwo kandydata przez biskupa30. Z Sakramentarza wynika, 
że akolita towarzyszył katechumenowi przed chrztem i  spisywał jego imię, 
które następnie ogłaszał w kościele31. Miał też przynosić naczynia liturgiczne 
niezbędne do sprawowania sakramentu chrztu32. Do V wieku, na znak łącz-
ności z papieżem i jedności wiary, akolici roznosili w Rzymie eulogię (chleb 
błogosławiony po Mszy św.) i fermentum (cząstkę konsekrowanego chleba)33. 
Zgodnie z przekazem papieża Innocentego I (401–417), zawartym w liście do 
biskupa Decencjusza, akolici zanosili także Najświętszy Sakrament po Mszy 
papieskiej do kapłanów sprawujących Eucharystię w kościołach tytularnych34. 
W irlandzkim Collectio canonum Hibernensis (VII lub VIII w.) akolitat nie zo-
stał wymieniony wśród siedmiu stopni święceń (biskupstwo, prezbiterat, dia-
27 Por. Flodoardi, Historia Remensis Ecclesiae, t. I, Reims 1854, s. 53–54, ks. I, rozdz. IX: De 

successoribis beati Nicasii.
28 Por. E. la Blant, Inscriptions chrétiennes de la Guale antérieures au VIIIe siècle, t. I, Paris 

1856, s. 36; A.B. Meehan, Acolyte, dz. cyt., s. 107.
29 Sancti Isidori Hispalensis Episcopi, De ecclesiasticis officiis, ks. II: De origine ministrorum, 

rozdz. XVI: De acolythis, w: PL LXXXIII, Parisiis 1862, kol. 793–794.
30 Por. Sacramentarium Gelasianum sive Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae a  Sancto 

Gelasio Primo, Papa, ks. I, rozdz. XCV: Incipit ordo. De sacris ordinibus benedicendis; rozdz. 
XCVI: Item benedictiones super eos qui sacris ordinibus benedicendi sunt, w: PL LXXIV, 
Parisiis 1850, kol. 1146–1147.

31 Tamże, rozdz. XXIX: Denuntiatio pro scrutinio, kol. 1084.
32 Por. Ioannis Diaconi, Epistola ad Senarium Virum Illusstrem: De variis ritibus ad baptis-

mum pertinentibus, et aliis observatione dignis, w: PL LIX, Parisiis 1847, kol. 404–405, nr X.
33 Por. W. Głowa, Posługi i  funkcje w  zgromadzeniu liturgicznym, w: Mszał księgą życia 

chrześcijańskiego, red. B. Nadolski, Poznań 1989, s. 323.
34 Por. S. Innocentii I Papae, Epistolae et decreta: Epistola XXV (Innocentius Decentio episcopo 

Eugubino salutem), w: PL XX, kol. 556–557, rozdz. V, nr 8.
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konat, subdiakonat, lektorat, egzorcystat, ostiariat). Zaliczono go w ich poczet 
dopiero po rozdziale De recapitulatione VII graduum, gdzie znalazł się wraz 
z psalmistą i kantorem poza hierarchią35. Szczegółowe informacje dotyczące 
zadań akolity w V–IX wieku znajdują się w Ordines Romani36. Stąd wiadomo, 
że w  tym czasie w Rzymie, oraz być może w Kartaginie i  innych większych 
miastach zachodnich, istniały trzy grupy akolitów spełniających określone 
obowiązki w  liturgii: akolici pałacu (palatini), którzy służyli papieżowi (lub 
biskupowi) w jego pałacu i bazylice laterańskiej; akolici regionalni (regionarii), 
nazywani również tytularnymi (titulares), którzy pomagali diakonowi w wy-
pełnianiu jego obowiązków w danych częściach miasta; oraz akolici stacyjni 
(stationarii), którzy nie stanowili oddzielnej grupy, ale posługiwali w kościele 
w ramach swojego regionu37. 

Akolici pałacu w  sposób szczególny zostali przeznaczeni do służby pa-
pieżowi. Pomagali mu w wypełnianiu kościelnych obowiązków, towarzyszyli 
w podróżach, byli wysłannikami na papieskim dworze, dostarczali jego urzę-
dowe dokumenty, rozdawali jałmużnę. Obowiązki te dzielili z subdiakonami 
i archiakolitami38 (w X w. Liutprand z Cremony, wymieniając archiakolitę Ste-
fana, wskazał, że określenie to znane było jako godność w Kościele metropo-
litalnym w Kapui39). Akolici podtrzymywali płócienne torby, do których ar-
chidiakon wkładał komunikanty przeznaczone dla wiernych. Asystowali przy 
egzaminie katechumenów i odmawiali z nimi wyznanie wiary. Siedmiu ako-
litów niosło pochodnie na czele procesji do kościoła stacyjnego, siedmiu było 
obecnych w czasie celebry papieskiej (później także biskupiej, stąd zwyczaj za-
palania siedmiu świec na Mszy pontyfikalnej), dwóch towarzyszyło diakonowi 
podczas śpiewania Ewangelii. Akolici zbierali ofiary od wiernych, pomagali 
diakonowi i subdiakonowi w zbieraniu chleba i wina na ofiarowanie, trzymali 
obrus w czasie rozdzielania Komunii św., nakrywali ołtarz przed rozpoczęciem 

35 Por. [Collectio canonum Hibernensis], w: Die irische Kanonensammlung, red. H. Wassersch-
leben, Giessen 1874, s. 32, ks. IX: De acolito et psalmista et clericis, rozdz. 1: De ordinatione 
acoliti.

36 W: Musei italici, complectens antiquos libros rituales sanctae Romanae Ecclesiae cum com-
mentario praevio in Ordinem Romanum, t. II, Paris 1689.

37 Por. Mabillon, In Ordinem Romanum Commentarius praevius, w: Musei Italici, t. II: Com-
plectens Antiquos Libros Rituales Sanctae Romanae Ecclesiae cum commentario praevio in 
Ordinem Romanum, Luteciae Parisiorum 1724, nr 20; B. Nadolski, Leksykon liturgii, dz. 
cyt., s. 63.

38 Por. A.B. Meehan, Acolyte, dz. cyt., s. 107.
39 Por. Liudprandi Liber de Rebus Gestis Ottonis Magni Imperatoris, w: Die Werke Liudprands 

von Cremona, red. J. Becker, Hannover–Leipzig 1915, s. 166, nr IX; A.B. Meehan, Acolyte, 
dz. cyt., s. 107.
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liturgii40. Akolici z czasem otrzymywali przy święceniach płaszcz, pod którym 
nosili Najświętszy Sakrament. Stawali wokół ołtarza z uniesionymi rękami, aby 
archidiakon mógł wygodnie podać im puszki do przeniesienia chleba z Naj-
świętszej Ofiary (Primus Ordo Romanus). W obrzędzie święceń otrzymy wali 
też płócienne woreczki41 (sacculi), w  których nosili Najświętszy Sakrament 
(Ordo Romanus VIII). Pod płaszczem mieli także naczynie z olejem krzyżma, 
aby biskup, któremu towarzyszyli, mógł w każdym momencie udzielić sakra-
mentu bierzmowania (Ordo Romanus XXXV). 

Od wczesnego średniowiecza niektóre funkcje akolitów, zwłaszcza związa-
ne z Eucharystią, przejmowali diakoni i subdiakoni, zaś przygotowanie ołtarza 
oraz posługę w  czasie przyjmowania darów ofiarnych spełniali ministranci, 
czyli osoby świeckie42. W ten sposób akolitat, jako święcenie niższe, utrwalał 
się w dyscyplinie kościelnej jako kolejny stopnień do kapłaństwa. Sobór Try-
dencki (1545–1563) wymienił go wśród siedmiu stopni święceń oraz pozo-
stawił decyzji biskupa określenie czasu, jaki ma upłynąć między udzieleniem 
akolicie święceń subdiakonatu43. W  Kodeksie prawa kanonicznego z  1917 
roku44 akolitat również został wymieniony jako jeden ze stopni święceń niż-
szych (kan. 949). Wyznaczono czas, który powinien upłynąć od przyjęcia ako-
litatu do otrzymania subdiakonatu jako stopnia święceń wyższych. Interstycja 
między akolitatem a subdiakonatem powinna wynosić przynajmniej jeden rok 
(kan. 978 § 2).

2. Aggiornamento

W pierwszej instrukcji wykonawczej do konstytucji o liturgii świętej Sobo-
ru Watykańskiego II polecono, aby alumni seminariów często spełniali przy-
sługujące im na mocy święceń funkcje akolity45. W 1969 roku akolita, mając 

40 Por. M. Andrieu, Les ordres mineurs dans l’ancien rit romain, „Revue des Sciences Reli-
gieuses” 1925, nr 2, s. 270; DOI: 10.3406/rscir.1925.1297.

41 Por. Akolita, w: Encyklopedja Kościelna…, dz. cyt., s. 96.
42 Por. W. Schenk, Akolita, w: Encyklopedia katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 239.
43 Por. Canones et Decreta Sacrosancti Oecuamenici et Generalis Concilii Tridentini sub 

Paulo III, Iulio III, Pio IIII Pontificibus Max. cum privilegio, Mediolani 1564, sesja XXIII, 
15 lipca 1563: Doctrina de Sacramento Ordinis, rozdz. II, oraz Decretum de reformatione, 
rozdz. XVII; tekst polski: Dokumenty soborów powszechnych, t. IV: (1511–1870) Lateran V, 
Trydent, Watykan I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 681, 705. 

44 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus, 27 maja 1917, AAS 9 (1917), cz. 2, s. 1–593.

45 Por. Sacra Congregatio Rituum, Instructio ad exsecutionem Constitutionis de sacra liturgia 
recte ordinandam Inter Oecumenici, 26 września 1964, AAS 56 (1964), s. 877–900; tekst 
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święcenia niższe, upoważniony został do komunikowania wiernych46. W in-
strukcji poszerzającej uprawnienia w przyjmowaniu Komunii św. pod dwiema 
postaciami z 1970 roku polecono, aby akolita podawał wiernym kielich z Krwią 
Pańską47. Przepis ten, jak i upoważnienie akolity do rozdzielania Komunii św. 
w określonych wypadkach, powtórzono w trzeciej instrukcji wykonawczej48. 
Zmiany dyscypliny, na mocy której akolitat przestał być święceniem niższym, 
dokonał papież Paweł VI w motu proprio Ministeria quaedam49. Napisał on: 

Ponieważ jednak nie zawsze istniały te same święcenia niższe i wiele funkcji 
z nimi związanych, podobnie jak to zdarza się również obecnie, wykony wali 
świeccy, wydaje się rzeczą stosowną zbadać tę praktykę i dostosować ją do po-
trzeb współczesnych, tak aby to, co w tych urzędach stało się nieaktualne, po-
minąć, to, co pożyteczne, zatrzymać, jeśli zaś coś konieczne, wprowadzić, jak 
również określić, czego należy wymagać od kandydatów do święcenia hierar-
chicznego (MQ, wstęp).

Papież zrezygnował z  dotychczasowego podziału na święcenia niższe 
i  wyższe. Zlikwidował wszystkie stopnie święceń niższych. Zamiast nich 
wprowadził dwie posługi: lektora i akolity, które wykonywane mogą być tylko 
przez mężczyzn na mocy ustanowienia przez biskupa w specjalnym obrzędzie 
liturgicznym (MQ, nr II–IV, VII, IX). Ernest Caparros jest zdania, że dawne 
święcenia niższe przekształcone zostały w  posługi i  wyłączone ze stopni do 
kapłaństwa po to, aby mogły stać się posługami wykonywanymi przez wier-
nych świeckich, którzy w tych przypadkach i ze ściśle prawnego punktu wi-
dzenia nie będą spełniać ich zastępczo50. Odnotować również należy, że Święta 

polski w: Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego, red. E. Szczot, D. Kwiat-
kowski, W. Lech, Lublin 2017, s. 50–68, nr 13b.

46 Por. Sacra Congregatio Rituum, Instructio de ministris extraordinariis Sacrae Communio-
nis Eucharisticae administrandae Fidei custos, 30 kwietnia 1969, w: Leges Ecclesiae post Co-
dicem iuris canonici editae, t. IV, red. X. Ochoa, Roma 1974, kol. 5535–5536 (n. 3746), nr 3.

47 Por. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio de ampliore facultate Sacrae Com-
munionis sub utraque specie administrande Sacramentali Communione, 26 czerwca 1970, 
AAS 62 (1970), s. 664–667; tekst polski w: Prawo sakramentów, dz. cyt., 594–595, nr 6.

48 Por. Sacra Congregatio pro Cultu Divino, Instructio tertia ad Constitutionem de Sacra Li-
turgia exsequendam Liturgicae instaurationes, 5 września 1970, AAS 62 (1970), s. 692–704; 
tekst polski w: Prawo sakramentów, dz. cyt., s. 75–86, nr 6c i 6d.

49 Paulus PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae disciplina circa Primam Tonsuram, 
Ordines Minores et Subdiaconatum in Ecclesia Latina innovatur Ministeria quaedam, 
15 sierpnia 1972, AAS 64 (1972), s. 529–534; tekst polski w: Prawo sakramentów, dz. cyt., 
s. 835–839 (dalej: MQ).

50 Por. E. Caparros, Commentary on can. 230, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon 
Law, t. II, cz. 1, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Montreal–Downers Grove 
2004, s. 193.



417Anna Słowikowska

Kongregacja Dyscypliny Sakramentów w 1977 roku zezwoliła konferencjom 
biskupów na ustanawianie innych – oprócz lektora i akolity – stałych posług 
w swoich regionach51. Możliwość podjęcia przez nią takiej decyzji zagwaran-
tował papież Paweł VI, który – pozostawiając spośród święceń niższych dwie 
posługi – dopuścił, aby za zgodą Stolicy Apostolskiej konferencje biskupów 
tworzyły także inne (MQ, wstęp).

3. Wymogi prawne, ustanowienie i zadania  

związane z posługą akolity

Ustawodawca w KPK/83 stanowi o akolicie w dwóch przepisach. W pierw-
szym dopuszcza możliwość ustanowienia na stałe (stabiliter) mężczyzn świec-
kich będących w odpowiednim wieku i mających przymioty do posługi (mini-
sterium) akolity (kan. 230 § 1). W drugim nakłada obowiązek jej przyjęcia na 
kandydatów do święceń diakonatu, którzy będą ją wykonywali przynajmniej 
przez sześć miesięcy (kan. 1035 § 2). Dyspensowanie od tego obowiązku za-
strzeżone jest Stolicy Apostolskiej.

3.1. Wymogi prawne

W  odniesieniu do wieku, w  jakim mężczyźni przyjmują posługę akolity, 
Paweł VI użył określenia „odpowiedni”. Kandydatom do święceń udziela się jej 
w trakcie formacji seminaryjnej, chyba że uczyniono to już wcześniej52. Między 
przyjęciem poszczególnych posług powinien zostać zachowany odstęp czasu 
(MQ, nr X) wyznaczony przez Stolicę Apostolską lub konferencję biskupów. 
Konferencja Episkopatu Polski nie określiła wieku, ale wskazała na okres kształ-
cenia odpowiedni do przyjęcia posługi akolity. Należy jej udzielać kandydatom 
do święceń pod koniec czwartego roku studiów seminaryjnych, czyli drugiego 
roku teologii, po odpowiednim przygotowaniu teologicznym i  liturgicznym 

51 Por. Congregation for Divine Worship and the Discipline of Sacraments, Novit profecto, 
27  października 1977, Prot. N. 1837/77, w: Documents on the liturgy 1963–1979, Con-
ciliar, Papal and Curial Text, red. International Commission on English in the Liturgy, 
Collegeville 1982, s. 916–917; zob. także: D.L. Barr, Title II. The Obligation and Rights of 
the Lay Christian Faithful, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal, 
J.A. Coriden, Th.J. Green, New York, 2000, s. 299.

52 MQ XI; Paulus PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae nunnullae normae ad 
sacrum Diaconatus ordinem spectantes statuuntur Ad pascendum, 15 sierpnia 1972, AAS 
64 (1972), s. 534–540; tekst polski w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, t. V, z. 2, red. 
E. Sztafrowski, Warszawa 1974, s. 20–36 (n. 9360–9395), nr II.
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oraz odprawieniu trzydniowych rekolekcji53. Dopuszczenie do posługi akolity 
mężczyzn, którzy nie przygotowują się do przyjęcia święceń, stało się możliwe 
w Polsce po II Polskim Synodzie Plenarnym, w którym określono właściwy dla 
akolity wiek, czyli ukończenie przynajmniej 25 lat. Przed dopuszczeniem do 
przyjęcia na stałe posługi akolity kandydat ma cieszyć się także dobrą opinią, 
mieć odpowiednie przymioty i być przygotowany przez właściwą formację54. 
Ma zatem odznaczać się wzorowym życiem moralnym55, apostolskim odda-
niem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramen-
talnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii. Ma być ak-
ceptowany przez wiernych wspólnoty, do której należy i której będzie służył. 
Powinien mieć odpowiednie przymioty intelektualne, stosowne wykształcenie 
i wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością współpracy. Formacja 
przed przyjęciem posługi ma być wprowadzeniem w misję, którą akolita bę-
dzie pełnić56, by wykonywał ją świadomie, umiejętnie i pilnie (kan. 231 § 1). 
Program formacyjny powinien trwać trzy lata i obejmować formację duchową, 
intelektualną oraz praktyczną. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy kandydat jest 
po studiach seminaryjnych lub pełnej formacji w ruchach kościelnych, czy też 
po wieloletniej posłudze i formacji w służbie liturgicznej, przygotowanie można 
skrócić. Nie powinno być jednak krótsze niż rok57. Mężczyzna zdatny do przy-
jęcia posługi akolity zobowiązany jest przedstawić biskupowi diecezjalnemu, 
po uzgodnieniu z własnym proboszczem, dobrowolnie sporządzoną i własno-
ręcznie podpisaną prośbę, a także mocne postanowienie wiernego wypełniania 
służby Bożej i posługiwania Kościołowi58.

Posługa akolity jest ściśle związana z życiem seminaryjnym59. Udzielanie 
posług w seminarium uzależnione jest również od dojrzałości każdego kan-
53 Por. Instrukcja w  sprawie posług oraz święceń udzielanych w  Seminariach Duchownych, 

25 stycznia 1973, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1973, nr 7–8, s. 260–264, 
nr 4 i 13; Zmodyfikowana Instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w Semina-
riach Duchownych, 4 maja 1982, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1982, nr 7, 
s. 206–211, nr 4, 6 i 25.

54 Por. Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, w: II Polski Synod Plenarny (1991–1999), 
Poznań 2001, s. 189–216, statut 84.

55 Por. G. Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza 
do animatora. (Wokół problemów formacji służby liturgicznej), Tarnów 2016, s. 85.

56 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski w  sprawie udzielania 
posługi lektora i  akolity świeckim mężczyznom, 2 października 2007, „Anamnesis” 2008, 
nr 1, s. 41–45, nr 11–12.

57 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, 
27 listopada 2008, Kraków 2009, nr 114–122, 127b (dalej: DDSL).

58 Por. MQ VIIIa i VIIIc; Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Episkopatu Polski w spra-
wie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom, dz. cyt., nr 13.

59 Por. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, nr 217.
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dydata i możliwości formacyjnych. Dlatego przed udzieleniem posługi należy 
przeprowadzić skrutynia, czyli czynność rozeznania zdatności kandydata, któ-
ra ma na celu weryfikację rzeczywistego istnienia przymiotów i uwarunkowań 
osobistych kandydata w odniesieniu do ustanowienia go akolitą60.

3.2. Ustanowienie

Powierzenie posługi akolity odbywa się zgodnie z Pontyfikałem Rzymskim 
w specjalnym obrzędzie ustanowienia61. Dokonywane jest ono przez biskupa 
lub wyższego przełożonego instytutu kleryckiego w czasie Mszy św. i rozpo-
czyna się po Ewangelii (rozdz. II, nr 1 i 3). Kandydat zostaje wezwany imiennie 
przez kapłana lub diakona. Odpowiada: „Jestem”. Podchodzi i  składa ukłon 
biskupowi. Modlitwa nad kandydatem następuje po homilii. Wówczas kandy-
dat klęczy (De institutione lectorum et acolythorum, rozdz. II, nr 3–6). Ustano-
wienie kończy tzw. traditio instrumentorum, czyli przekazanie atrybutów wła-
ściwych przyjmowanej posłudze. Akolita otrzymuje naczynie z chlebem lub 
kielich z  winem do sprawowania Eucharystii, aby godnie służył Kościołowi 
przy stole Pańskim (De institutione lectorum et acolythorum, rozdz. II, nr 7).

3.3. Zadania

Akolita w liturgii ma wspierać diakona oraz posługiwać kapłanowi (MQ, 
nr  VI). Katalog przysługujących mu czynności zawiera Ogólne wprowadze-
nie do Mszału Rzymskiego62. Stąd na pierwszym miejscu znajdują się zadania 
wykonywane przez niego w czasie Mszy św. Jeśli rozpoczyna ją procesja, ako-
lita może nieść krzyż, który ustawia obok ołtarza. W czasie akcji liturgicznej 
uprawniony jest podchodzić do głównego celebransa lub diakona „ile razy trze-

60 Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis, 8 grudnia 2016, Watykan 2016, nr 204 (dalej: RFIS).

61 Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, De institutione lectorum et acolythorum de admissio-
ne Inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum de sacro caelibatu amplectendo, editio 
typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972; Caeremoniale Episcoporum ex decreto Sacrosancti 
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, 
14 września 1984, editio typica, reimpressio emendata, Città del Vaticano 2008, nr 790–
793; tekst polski: Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów odnowiony zgodnie z postano-
wieniami Świętego Soboru Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II 
dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2013, nr 808–820 (dalej: CE).

62 Institutio Generalis Missalis Romani. Missa ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Va-
ticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura reco-
gnitum, w: Missale Romanum, editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002, s. 17–86 (dalej: 
IGMR).
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ba” (nr 188–189). Gdy nie ma diakona, akolita przygotowuje ołtarz: rozkłada 
korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał (nr 139, 178). W procesji z darami 
pomaga prezbiterowi w  ich przyjmowaniu, przynosi do ołtarza chleb i  wino 
oraz podaje je celebransowi. We Mszy z  kadzidłem wręcza przewodniczące-
mu trybularz, asystuje przy okadzaniu darów, krzyża i ołtarza oraz sam okadza 
kapłana i wiernych (nr 140, 178, 190). Może puryfikować naczynia litur giczne 
po Komunii św. (nr 192, 247, 249, 279). Gdy nie ma kapłana lub diakona, może 
również przewodniczyć wigilii przy zmarłym oraz odprawić stacje w domu i na 
cmentarzu63. Jest także szafarzem niektórych sakramentaliów64 oraz może asy-
stować przy zawieraniu małżeństwa coram assistente laico65.

Szczególne kompetencje przysługują akolicie w odniesieniu do Najświęt-
szej Eucharystii. Przez sam fakt ustanowienia jest nadzwyczajnym szafarzem 
Komunii św. (MQ, nr VI; kan. 910 § 2; IGMR, nr 98, 162). Ceremoniał litur-
gicznej posługi biskupów umożliwia wykonywanie tego obowiązku już we 
Mszy ustanowienia akolity (CE, nr 820, wyd. pol. nr 837). Taką dyspozycję 
należy ocenić negatywnie, ponieważ liturgii ustanowienia przewodniczy bi-
skup, któremu posługuje diakon w obecności prezbiterów. Powstaje więc wąt-
pliwość, czy podczas takiej Mszy św. zabraknie szafarzy zwyczajnych Komunii 
św. i w związku z tym zaistnieje konieczność zaangażowania w rozdzielanie jej 
szafarza nadzwyczajnego, który tę funkcję sprawuje „ubi Ecclesiae necessitas 
id suadeat, deficientibus ministris (…) officia supplere” (kan. 230 § 3).

Podczas rozdzielania Komunii pod dwiema postaciami pod nieobecność 
diakona akolita podaje wiernym kielich. Może go także trzymać, gdy Komunia 
odbywa się per intinctionem. Jeśli w kielichu pozostanie Krew Pańska, powi-
nien ją spożyć przy ołtarzu, jeśli nie uczynili tego duchowni (IGMR, nr 191, 
284). Akolita może wystawić Najświętszy Sakrament, ale bez udzielania wier-
nym błogosławieństwa (MQ, nr VI; kan. 943). Od akolity wymaga się także 
działalności na rzecz budowania wspólnoty Kościoła w  codziennym życiu, 
dlatego ma on czynnie uczestniczyć w  adoracji Najświętszego Sakramentu, 
w  przygotowywaniu uroczystości liturgicznych, w  posłudze wobec chorych 
i potrzebujących oraz w organizacji wolontariatu (DDSL, nr 38–39). Również 
akolita, który jest alumnem, powinien w seminarium usłyszeć, w jaki sposób 

63 Por. Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo exsequiarum, editio typica, Città del Vaticano 
1969, nr 19.

64 Zob. KPK/83, kan. 1168; Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji pol-
skich, t. I, Katowice 2010, nr 18d.

65 Por. R. Gosiewski, Zawarcie małżeństwa coram assistente laico, „Roczniki Nauk Prawnych” 
2017, nr 3, s. 131–132, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.3-7.
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może wypełniać swą funkcję nie tylko w czasie liturgii, ale również w ramach 
katechezy, ewangelizacji i  służby bliźniemu (RFIS, nr 72). Udzielenie posłu-
gi akolitatu i wykonywanie właściwych jej zadań nie daje akolicie prawa do 
utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła (kan. 230 § 1). Komentu-
jąc tę normę, Ernest Caparros uważa, że skoro wykonywanie posługi, która 
została ustanowiona na stałe, nie daje prawa do wynagrodzenia, to a fortiori 
wykonywanie również innych zadań charakteryzujących się tymczasowością 
lub akcydentalnością nie dawałoby nikomu takiego prawa. Cytowany autor 
jest zdania, że sytuacja uległaby zmianie, gdyby osoba spełniająca posługę lub 
wykonująca przyporządkowane do niej zadania znalazła się w profesjonalnej 
i hierarchicznej zależności, o której ustawodawca stanowi w kan. 23166.

Zakończenie

W liturgii święceń akolity, czyli jeszcze przed reformą, na mocy której ako-
litat stał się posługą, zgodnie z Pontyfikałem Rzymskim stosowanym w nad-
zwyczajnej formie liturgii Kościoła, biskup kieruje do kandydatów na akoli-
tów następujące słowa: „Nie możecie podobać się Bogu, trzymając w dłoniach 
światło, a przez swoje czyny służąc ciemności i dając przykład niewierności. 
(…) Dlatego starajcie się oświecać siebie, innych i Kościół przez wszelką spra-
wiedliwość, dobroć i  prawdę”67. Można to rozumieć w  ten sposób, że świa-
tłem, które trzyma w dłoniach akolita, jest zarówno świeca, jak i Ten, który 
jest „światłością świata” (J 8, 12). Słowa biskupa najlepiej opisują dzisiejszą 
posługę akolity w Kościele. Do takiej ich interpretacji uprawnia zaś fakt, że 
akolita – poza odpowiedzialnością za światło w liturgii – jest także, choć nad-
zwyczajnym, ale jednak szafarzem Komunii św.

Reasumując przeprowadzoną analizę, należy wskazać następujące wnioski:
1)  Posługa akolity znana jest w Kościele niemal od jego początku. Pierw-

sze informacje na ten temat zawarte są w źródłach z końca II wieku, 
w  których na określenie akolity używano m.in. terminów: sequens, 
acolythus, ceroferarri.

2)  Przyjmuje się, że od III wieku akolita należał do stanu duchownego, 
ponieważ otrzymywał święcenia akolitatu i wymieniany był wśród hie-
rarchii kościelnej.

66 Por. E. Caparros, Commentary on can. 230, dz. cyt., s. 194.
67 Pontificale Romanum, editio typica 1961–1962, red. M. Sodi, A. Toniolo, Città del Vaticano 

2008, s. 25–26: De minoribus Ordinibus: De Ordinatione Acolythorum.
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3)  Właściwym zadaniem akolity była służba przy ołtarzu. W szczególno-
ści nosił on świece w czasie sprawowania liturgii, a po jej zakończeniu 
rozdzielał Komunię św. W  wypełnianiu swoich obowiązków bezpo-
średnio podlegał subdiakonowi, a następnie diakonowi, pomagając im 
także w codziennych czynnościach.

4)  Jako stopień do kapłaństwa akolitat był traktowany w Kościele aż do 
XX wieku. Do tego czasu należał do minorek, czyli święceń niższych, 
choć przynależne mu funkcje nawiązywały do święceń wyższych sub-
diakonatu i diakonatu oraz związku wszystkich trzech ze służbą przy 
ołtarzu.

5)  Papież Paweł VI zmodyfikował święcenia niższe i  zniósł święcenia 
akolitatu, zachowując je jako posługę. Zmianę dyscypliny w tym za-
kresie uzasadniał potrzebami współczesności i umożliwieniem wier-
nym świeckim sprawowania funkcji niegdyś przynależnych duchow-
nym święceń niższych, ale wykonywanych również przez świeckich.

6)  Papieskie regulacje dotyczące stałej posługi akolity zostały włączone 
do KPK/83.

Summary 
From order to ministry. Acolyte in the legislation of the Latin Church

In the Church acolytes were known almost from the beginning. In the third century they were included 
into the clerical state. Pope Caius listed them among the hierarchy of the Church. Thereafter, Pope Siricius 
described the rules associated with stages and levels ascending to Holy Orders indicating that the acolyte is 
one of the routes towards priesthood. The acolyte ceased to be that of minor orders in 1972 under the Minis-
teria quaedam by Pope Paul VI. From that moment, the Pope decided that acolyte will be called a “ministry”. 
Although it was for men not only solely reserved for those candidates preparing for Holy Orders. The Pope’s 
disposition was included in the 1983 Code of Canon Law. The main duty of the acolyte is to attend to the 
service of the altar and to assist deacon and the priest in liturgical celebration. Acolyte is also the extraordinary 
minister of the Holy Communion.
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Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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Uwagi wstępne

Działające w Polsce Kościoły i związki wyznaniowe1 podlegają wpisowi do 
rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Admini-
stracji2. Legalizuje on funkcjonowanie danego wyznania na terenie Rzeczypo-
1 Przez Kościoły rozumie się na ogół wspólnoty chrześcijańskie, zaś mianem związków wy-

znaniowych określa się wspólnoty niechrześcijańskie bądź też w szerszym ujęciu wspólnoty 
religijne.

2 Oprócz figurujących w rejestrze 15 Kościołów i związków wyznaniowych działa na podsta-
wie odrębnych ustaw. Są to: 1) Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej działający na 
podstawie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego 
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318), i ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
2013, poz. 1169 z  późn. zm.); 2) Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny działający 
na podstawie ustawy z  dnia 4 lipca 1991 r. o  stosunku Państwa do Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. 2014, poz. 1726); 3) Kościół Ewangelicko-Augs-
burski w Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. 2015, poz. 43); 4) Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej 
działający na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o  stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015, poz. 483); 5) Ko-
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spolitej Polskiej. Warunki rejestracji określa ustawa z dnia 17 maja 1989 roku 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania3. Wymaga ona złożenia wniosku 
do organu rejestrowego4, którym jest obecnie Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wniosek powinien zawierać:

–  notarialnie poświadczone podpisy co najmniej stu obywateli5 polskich 
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Potwierdzają 
one treść wniosku. Oprócz podpisów należy udostępnić dane wnio-
skodawców, tzn. imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszka-
nia, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL6;

ściół Ewangelicko-Metodystyczny w  Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie 
ustawy z  dnia 30 czerwca 1995 r. o  stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Meto-
dystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2014, poz. 1712); 6) Kościół Chrześcijan 
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 
1995 r. o  stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. 2015, poz. 169); 7) Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej działający na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2014, poz. 
1889); 8) Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie usta-
wy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. 2014, poz. 1599.); 9) Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o sto-
sunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
2014, poz. 1798); 10) Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej działający 
na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015, poz. 44); 11) Kościół Starokatolicki 
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 
1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. 2015, poz. 14); 12) Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej 
działający na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015, poz. 13); 13) Wschodni Ko-
ściół Staroobrzędowy działający na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, 
nie posiadającego hierarchji duchownej (Dz.U. 1928, nr 38, poz. 363 z późn. zm.); 14) Mu-
zułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie ustawy 
z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1936, nr 30, poz. 240 z późn. zm.); 15) Karaimski Zwią-
zek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej działający na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 
1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. 1936, nr 30, poz. 241 z późn. zm.).

3 Dz.U. 2017, poz. 1153.
4 Por. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, art. 30.
5 Nowelizacja z 1999 roku ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zaostrzyła 

wymogi rejestracyjne, podnosząc w szczególności liczbę wnioskodawców z dotychczaso-
wych 15 na 100.

6 Tamże, art. 31.



425Sławomir Cebula

–  informację o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach 
działania związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej7;

–  informację o  podstawowych celach, źródłach i  zasadach doktrynal-
nych, obrzędach religijnych8;

–  adres siedziby związku wyznaniowego oraz dane osób wchodzących 
do kierowniczych organów wykonawczych9;

–  statut związku wyznaniowego10, który powinien określać: nazwę związ-
ku wyznaniowego różną od nazw innych organizacji; teren działania 
i  siedzibę władz; cele działalności oraz formy i  zasady ich realizacji; 
organy, sposób ich powoływania i  odwoływania, zakres kompetencji 
oraz tryb podejmowania decyzji; źródła finansowania; tryb dokonywa-
nia zmian statutu; sposób reprezentowania na zewnątrz oraz zaciąga-
nia zobowiązań majątkowych; sposób nabywania i utraty członkostwa 
oraz prawa i obowiązki członków; sposób powoływania, odwoływania 
i kompetencje osób duchownych oraz sposób rozwiązania Kościoła lub 
innego związku wyznaniowego i przeznaczenie pozostałego majątku11.

Gwarantowana konstytucyjnie wolność sumienia i  religii zapewnia 
wszystkim legalnie działającym Kościołom i związkom wyznaniowym szeroką 
swobodę działania, co sprawia, że wraz z pozytywnym zakończeniem procesu 
rejestracji państwo posiada wobec nich ograniczone uprawnienia kontrolne. 
Przez 28 lat prowadzenia rejestru (pierwszych wpisów dokonano w styczniu 
1990 roku) usunięto z niego 20 wpisów, a obecna liczba zarejestrowanych Ko-
ściołów i związków wyznaniowych wynosi 16512. Najważniejszymi powodami 
wykreśleń z rejestru były decyzje o samorozwiązaniu lub przyłączeniu się do 
innych wyznań. W trzech przypadkach wyznania zostały zdelegalizowane na 
skutek udowodnienia im fikcyjnej działalności. Podstawą wydania takich de-
cyzji są procedery łamania prawa potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami 
sądów. Zatem o  ile Kościół lub związek wyznaniowy nie wejdzie w konflikt 

7 Tamże, art. 32, ust. 1, pkt 2.
8 Tamże, art. 32, ust. 1, pkt 3.
9 Tamże, art. 32, ust. 1, pkt 4. Podobnie jak w przypadku podpisów wnioskodawców, należy 

podać tu imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, rodzaj, serię i numer do-
kumentu tożsamości oraz numer PESEL.

10 Tamże, art. 32, ust. 1, pkt 5.
11 Por. tamże, art. 32, ust. 1a, pkt 2.
12 Por. Rejestr Kościołów i innych związków wyznaniowych, https://mswia.gov.pl/pl/wyzna-

nia-i-mniejszosci/relacje-panstwa-z-kosci/13964,Relacje-panstwa-z-Kosciolami-przydat-
ne-informacje-dokumenty-i-akty-prawne.html (dostęp: 28 czerwca 2018).
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z prawem, inne przyczyny uzasadniające wykreślenie z rejestru, jak zaprzesta-
nie działalności czy spadek do minimum liczby wyznawców, nie są brane pod 
uwagę. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak obowiązku sprawozdawczego 
ze strony Kościołów i  związków wyznaniowych. O  ile Kościół katolicki po-
siada swoją jednostkę zajmującą się statystyką (Pallotyński Instytut Statystyki 
Kościoła Katolickiego), która udostępnia gromadzone przez siebie dane, o tyle 
najmniejsze Kościoły i związki wyznaniowe, liczące poniżej tysiąca wyznaw-
ców, bardzo często nie prowadzą bądź nie udostępniają statystyk. Głównym 
źródłem informacji o zarejestrowanych Kościołach i związkach wyznaniowych 
jest dobrowolna ankieta wyznaniowa AW-01, na podstawie której Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Główny Urząd Statystyczny 
(GUS) uzyskują informacje o liczebności i strukturze organizacyjnej wyznań 
Polski13. Brak obowiązku wypełnienia ankiety sprawia, że gromadzone dane 
nie są kompletne. Według GUS, zwrot ankiet dotyczy 70–80 procent przypad-
ków14. Dlatego też statystyki wyznaniowe publikowane w  Małym Roczniku 
Statystycznym przedstawiają co roku jedynie wybór danych.

Stosunkowo prosty tryb rejestracyjny ustalony dla legalizacji Kościołów 
i związków wyznaniowych, polegający na spełnieniu określonych, przewidzia-
nych ustawą warunków15, w praktyce nie oznacza jedynie sprawdzenia przez 
organ rejestracyjny, czy dostarczono wszelkie potrzebne dokumenty. Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie tylko dokładnie analizuje 
wspomniane dokumenty ze statutem na czele, ale również w razie wątpliwości 
zwraca się do autorytetów naukowych z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości.

W  dalszej części artykułu postaram się przedstawić przyczyny odmowy 
rejestracji związku wyznaniowego na przykładach Bractwa Zakonnego Hima-
wanti, Ruchu Raeliańskiego oraz Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Przy-
czyny odmowy są tu o tyle istotne, że często wykraczają poza kwestie formal-
ne, opierając się na wymagającej głębszej analizy ze strony organów państwa 
specyfice podmiotów wnioskujących o rejestrację związku wyznaniowego.

13 Podstawą prawną gromadzenia danych statystycznych dotyczących Kościołów i związków 
wyznaniowych w Polsce są coroczne rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełnia-
nia oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach staty-
stycznych, ustalonych w programie badań statystycznych na dany rok kalendarzowy.

14 Por. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003–2005, red. 
G. Gudaszewski, Warszawa 2007, s. 9.

15 Por. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012, s. 165.
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1. Analiza przypadków odmowy rejestracji 

1.1. Bractwo Zakonne Himawanti

Nowym ruchem religijnym, który mimo kilku prób nie został zarejestro-
wany w Polsce16, jest Bractwo Zakonne Himawanti17. Jego założycielowi zarzu-
ca się wielokrotne łamanie prawa poprzez zastraszanie, wysyłanie wyroków 
śmierci, pogróżki i przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Za pogróż-
ki wobec przeora Jasnej Góry i groźby wysadzenia klasztoru został on skazany 
prawomocnym wyrokiem sądu, a w toku dalszego postępowania uznany przez 
biegłych psychiatrów za niepoczytalnego18. Członkowie Bractwa ogłaszali, że 
modlą się o śmierć jedenastu sędziów, prokuratorów i  funkcjonariuszy poli-
cji uznanych za ich wrogów19. Wyroki śmierci wysyłano również do osób zaj-
mujących się problematyką sekt20. Przywódca grupy Ryszard Matuszewski był 
również oskarżany o przygotowywanie zamachu na Jana Pawła II, a w 2003 
roku został ponownie skazany przez sąd za napaść na byłą członkinię Bractwa. 
Jego organizacja uznawana jest za sektę destrukcyjną21.

1.2. Polski Ruch Raeliański

W  lutym 1998 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
odmówiło rejestracji Polskiego Ruchu Raeliańskiego22. Raelianie to ruch stwo-
rzony przez byłego francuskiego dziennikarza Claude’a Vorilhona. Zyskał on 
popularność przede wszystkim w Japonii, Francji i Kanadzie. Jego członkowie 
16 Por. Kandydat na wiceszefa ABW pseudouzdrowicielem? Jego nazwisko figurowało na liście 

liderów sekty Himawanti, https://wpolityce.pl/polityka/142460-kandydat-na-wiceszefa-
abw-pseudouzdrowicielem-jego-nazwisko-figurowalo-na-liscie-liderow-sekty-himawanti 
(dostęp: 28 czerwca 2018); M. Bartnicki, Lider „sekty” Himavanti miał przerwać karierę 
wiceszefa ABW Kazimierza Mordaszewskiego?, https://wiadomosci.wp.pl/lider-sekty-hi-
mavanti-mial-przerwac-kariere-wiceszefa-abw-kazimierza-mordaszewskiego-60315 
68401540225a (dostęp: 28 czerwca 2018).

17 Bractwo Zakonne Himawanti to nowy ruch religijny założony w 1983 roku przez Ryszarda 
Matuszewskiego, czerpiący z śiwaizmu kaszmirskiego i śaktyzmu.

18 Por. Bractwo Zakonne Himawanti: Guru z problemami, https://religie.wiara.pl/doc/471831.
Bractwo-Zakonne-Himawanti-Guru-z-problemami (dostęp: 28 czerwca 2018).

19 Por. Uwaga na sektę Himawanti, http://krakow.naszemiasto.pl/archiwum/uwaga-na-sekte-
himawanti,21187,art,t,id,tm.html (dostęp: 28 czerwca 2018).

20 Por. G. Fels, Pogróżki Bractwa Himawanti, http://web.archive.org/web/20140818005336/
http://www.psychomanipulacja.pl/art/pogrozki-bractwa-himawanti.htm (dostęp: 28 czerw-
ca 2018).

21 Por. Sekta Himawanti łowi w Internecie, http://www.rp.pl/artykul/588407-Sekta-Himawan-
ti-lowi-w-Internecie-.html (dostęp: 28 czerwca 2018).

22 Por. Raelianie, http://www.megapedia.pl/raelianie.html (dostęp: 28 czerwca 2018).
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wierzą, że życie na Ziemi stworzyli kosmici zwani Elohimami, używając w tym 
celu technologii genetycznej. Po latach monitorowania ludzkości kosmici są 
zdaniem raelianów gotowi do nawiązania kontaktu z Ziemianami. Z tego po-
wodu członkowie tego ruchu próbują uzyskać od rządów różnych krajów eks-
terytorialny ląd pod budowę Ambasady dla Pozaziemskich Cywilizacji. Jednak 
jak dotąd żaden rząd nie zgodził się na realizację tych postulatów.

MSWiA, uzasadniając odmowę rejestracji związku wyznaniowego raelia-
nów, zakwestionowało religijny charakter ich doktryny, wskazując dodatkowo 
na jej sprzeczność z  założeniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
godzenie w  bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, prawa i  wolności 
obywateli23. Konkretnymi postulatami raelianów sprzecznymi z  Konstytucją 
RP są godząca w zasadę równości wszystkich obywateli geniokracja (rządy ge-
niuszów), idea zniesienia własności prywatnej i instytucji rodziny jako „bez-
wartościowej” i „niewolniczej”, promowanie eutanazji oraz krytyka wychowa-
nia zgodnie z zasadami moralnymi24.

1.3. Polski Kościół Latającego Potwora Spaghetti

Od 2012 roku o  rejestrację stara się Polski Kościół Latającego Potwora 
Spaghetti, będący wedle opinii biegłych religioznawców z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
(obecnie MSWiA), zjawiskiem z kategorii joke religion lub inaczej parodią re-
ligii25. Z tego też powodu w 2013 roku minister odmówił rejestracji związku26. 

23 Por. K. Kołodziej, Raelianie po polsku, https://www.tygodnikprzeglad.pl/raelianie-po-
-polsku/ (dostęp: 28 czerwca 2018); Raelianie, https://www.paranormalium.pl/raelia-
nie,128,14,artykul.html (dostęp: 28 czerwca 2018); „Ludzkość stworzyło UFO”. Wyrok 
w  sprawie raelian, https://fakty.interia.pl/swiat/news-ludzkosc-stworzylo-ufo-wyrok-w-
-sprawie-raelian,nId,919418 (dostęp: 28 czerwca 2018).

24 Por. W. Borowiec, Raelianie szukają nowych wyznawców, http://www.nowiny24.pl/wiado-
mosci/podkarpacie/art/5909479,raelianie-szukaja-nowych-wyznawcow,id,t.html (dostęp: 
28 czerwca 2018); T. Duklanowski, Raelianie są także u nas, http://www.gs24.pl/archiwum/
art/5062254,raelianie-sa-takze-u-nas,id,t.html (dostęp: 28 czerwca 2018); J. Chaberska, 
P. Królak, Raelianie – podstawowe informacje, http://www.eioba.pl/a/1jae/raelianie-podsta-
wowe-informacje (dostęp: 28 czerwca 2018).

25 K. Banek, P. Czarnecki, Ekspertyza w kwestii: Czy w świetle przedstawionych dokumentów 
można uznać Kościół Latającego Potwora Spaghetti za wspólnotę religijną, o której mowa 
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
(Dz.U. 2005, nr 231, poz. 1965 z późn. zm.), https://klps.pl/pliki/ekspertyza.pdf (dostęp: 
28 czerwca 2018).

26 Decyzja ministra administracji i cyfryzacji odmawiająca wpisu do rejestru Kościołów i in-
nych związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, http://klps.pl/pliki/
decyzja.pdf (dostęp: 28 czerwca 2018).
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Jego decyzja została zaskarżona, lecz w 2016 roku Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie oddalił skargę27. Religiami parodiowanymi przez ruch 
Latającego Potwora Spaghetti są chrześcijaństwo i  judaizm. Jego członkowie 
kpią z Dekalogu, komunii, Ewangelii czy chrześcijańskich świąt28.

Ruch ten zapoczątkował amerykański fizyk Bobby Henderson, znajdując 
entuzjastów prześmiewczej religii, nazywających siebie pastafarianami, w wie-
lu krajach29. Działalność Kościoła Latającego Potwora Spaghetti jest uznana 
prawnie w  Austrii, Holandii, Stanach Zjednoczonych czy Nowej Zelandii. 
Konsekwencją uznania pastafarian za legalny związek wyznaniowy stało się 
zaskarżenie przez Niko Alma władz austriackich niepozwalających mu na 
umieszczenie w prawie jazdy zdjęcia z durszlakiem na głowie, co wedle pa-
stafarian jest ograniczaniem wolności religijnej. Sąd, uznając ostatecznie kon-
sekwencje prawne rejestracji związku wyznaniowego, nakazał wydanie prawa 
jazdy zgodnie z życzeniem skarżącego i zasadami Kościoła Latającego Potwora 
Spaghetti30.

2. Klasyfikacja przyczyn odmowy rejestracji 

Dokonując analizy przedstawionych powyżej przypadków odmowy re-
jestracji związków wyznaniowych, można pokusić się o  usystematyzowanie 
ich przyczyn niewynikających stricte z braków formalnych, lecz z wnikliwego 
rozpoznania działalności grup starających się o rejestrację. Można wyodręb-
nić ich pięć kategorii: 1) sprzeczność z ogólnymi zasadami konstytucyjnymi; 
2) zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zdrowia obywateli; 

27 Por. W. Ferfecki, Nie będzie Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Nie zgadza się na to sąd. 
Wyznawcy są zawiedzeni, http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/305199843-Kosciol-Latajace-
go-Potwora-Spaghetti-bez-rejestracji.html#ap-1 (dostęp: 28 czerwca 2018); P. Szymaniak, 
Kościół Latającego Potwora Spaghetti bez wpisu do rejestru. Pastafarianie przegrali w sądzie, 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/945112,pastafarianie-przegrali-w-sadzie.html (do-
stęp: 28 czerwca 2018).

28 Por. K. Banek, P. Czarnecki, Ekspertyza w  kwestii…, dz. cyt.; Kościół latającego potwora 
spaghetti w Polsce? Prześmiewcy chrześcijaństwa walczą o rejestrację, https://wpolityce.pl/
spoleczenstwo/254275-kosciol-latajacego-potwora-spaghetti-w-polsce-przesmiewcy-
-chrzescijanstwa-walcza-o-rejestracje (dostęp: 28 czerwca 2018).

29 Por. M. Zasada, Kościół potwora spaghetti, czyli parodia religii, że aż strach, http://www.
dziennikzachodni.pl/artykul/665843,kosciol-potwora-spaghetti-czyli-parodia-religii-ze-
-az-strach,id,t.html (dostęp: 28 czerwca 2018).

30 Por. Austrian driver allowed ‘pastafarian’ headgear photo, https://www.bbc.com/news/
world-europe-14135523 (dostęp: 28 czerwca 2018); Nudelsieb-Religion wird gegründet, 
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Nudelsieb-Religion-wird-gegruendet/112742445 
(dostęp: 28 czerwca 2018).
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3) działalność przestępcza założycieli lub członków związku wyznaniowego; 
4) niepoczytalność lub choroba psychiczna założycieli związku wyznaniowe-
go; 5) niereligijny charakter wspólnoty.

2.1. Sprzeczność z ogólnymi zasadami konstytucyjnymi

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania określająca zasady re-
jestracji Kościołów i innych związków wyznaniowych, jak również realizujący 
ją minister spraw wewnętrznych i administracji, nie mogą stać w sprzeczności 
z Konstytucją RP. Zatem całkowicie słuszne jest badanie doktryny podmiotów 
wnioskujących pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą. Życie ludzkie, rów-
ność wszystkich obywateli, własność prywatna, moralność czy rola rodziny 
są chronione zapisami konstytucyjnymi. Dlatego odmowa rejestracji wyznań 
głoszących idee sprzeczne z owymi wartościami jest w pełni uzasadniona.

2.2. Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

oraz zdrowia obywateli

Obok gwarantowanych ogólnych praw i wolności Konstytucja RP stoi na 
straży bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zdrowia obywateli. Znajdu-
jemy w niej zapis, że wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona ze 
względu na ochronę bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, 
moralności lub wolności i praw innych osób31. Władze w szczególny sposób 
zobligowane są do dbałości o dobro obywateli. Stąd analogicznie do sytuacji 
zarysowanej w  punkcie pierwszym minister spraw wewnętrznych i  admini-
stracji winien przeciwstawiać się zagrożeniom nie tylko poprzez odpowiednie 
reakcje na nie, ale również przez działania o charakterze prewencyjnym.

2.3. Działalność przestępcza założycieli lub członków  

związku wyznaniowego

Wersją kwalifikowaną przedstawionego w punkcie drugim przeciwdziała-
nia realnemu bądź potencjalnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publiczne-
go jest popełnianie przestępstw penalizowanych zapisami kodeksu karnego. 
W  tym przypadku mamy bowiem do czynienia z  działaniami przywódców 
bądź członków zorganizowanych grup zmierzającymi bezpośrednio do po-
pełnienia przestępstwa. Jak niebezpieczne są ich skutki, można zobaczyć na 

31 Art. 53 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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przykładach sekt destrukcyjnych, funkcjonujących pod przykrywką ruchów 
religijnych32.

2.4. Niepoczytalność lub choroba psychiczna założyciela  

związku wyznaniowego

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wymaga, by osoby 
składające podpisy pod wnioskiem o rejestrację Kościoła lub związku wyzna-
niowego oraz jego założyciele posiadali pełną zdolność do czynności praw-
nych. Niepoczytalność czy choroba psychiczna mogą powodować jej ogra-
niczenie lub utratę. O ewentualnym ubezwłasnowolnieniu, będącym konse-
kwencją takiego stanu, decyduje sąd na podstawie opinii biegłych psychiatrów. 
Wedle prawa nie jest zatem możliwe, by osoba niepoczytalna lub psychicznie 
chora była założycielem związku wyznaniowego.

2.5. Niereligijny charakter wspólnoty

Do rejestru Kościołów i  innych związków wyznaniowych wpisywane są 
wspólnoty o charakterze religijnym. Inicjatywy niemające charakteru religij-
nego mogą również zrzeszać grupy osób i zyskiwać osobowość prawną w od-
mienny sposób, np. w stowarzyszeniach i fundacjach. Ustawa o gwarancjach 
wolności sumienia i  wyznania skupia się na religijnych aspektach realizacji 
praw i  wolności człowieka. Celowe jest zatem, by organ rejestracyjny badał 
charakter grupy starającej się o legalizację działalności i nabycie osobowości 
prawnej.

Podsumowanie

Mimo że aspekt kontrolny procesu rejestracji Kościołów i innych związków 
wyznaniowych nie jest wyraźnie wyeksponowany w zapisach ustawy o gwaran-
cjach wolności sumienia i  wyznania, w  praktyce jest skutecznie realizowany 
przez organ rejestracyjny. Najważniejszym uzasadnieniem przeprowadzenia 
wnikliwej analizy wniosku i podpisującej się pod nim grupy są ograniczone do 
minimum uprawnienia organów państwa w kwestiach kontroli legalnie dzia-
łających Kościołów i związków wyznaniowych. Ten stan rzeczy oddaje dobrze 
wypowiedź rzecznika MSWiA: „Minister nie ma kompetencji do monitoro-

32 Por. M. Szostak, Sekty destrukcyjne, Kraków 2001, s. 291–361; S. Cebula, Prawo polskie wo-
bec problemu sekt, w: T. Iwanek, G. Chmielewski, Człowiek wobec zagrożeń współczesnego 
świata. Zagrożenia rodziny, Nysa 2015, s. 40–49.



432 Studia Redemptorystowskie  ∙  Prawo

wania Kościołów i związków wyznaniowych, którym konstytucja gwarantuje 
poszanowanie wolności sumienia i wyznania oraz swobodę wypełniania przez 
nie funkcji religijnych”33. Z  tego też powodu rzetelne postępowanie rejestra-
cyjne staje się nieodzownym elementem procesu rejestracyjnego. Jak pokazuje 
praktyka minionych lat, wnikliwe rozpatrywanie tych wniosków zapobiegło 
legalizacji grup parareligijnych, przestępczych czy głoszących idee sprzeczne 
z  polskim porządkiem prawnym, przez co udało się uniknąć konsekwencji 
prawnych i społecznych, jakie wiązałyby się z pochopnym czy powierzchownie 
przeprowadzonym postępowaniem rejestracyjnym.

Summary 
Control function in the process of the registration of Churches  

and religious associations in Poland

The entry to the registry of religion run by Ministry of the Interior and Administration legalises the activity 
of religious communities in the Republic of Poland. Conditions of being list in the register are defined by 
a legislation and require, among others, the submission of one hundred authenticated signatures of Polish 
citizens and the submission of the statute of a given religious community. Considering of the registration 
application is connected with the implementation of control rights of the decision-making organ because 
when the religious association is registered the minister doesn’t have considerable competence in the scope 
of monitoring religions. In hereby article I analyze cases of refused registration, which show the scope of the 
control function towards applicants trying to legalize their religious associations.

Sławomir Cebula – doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, pracuje w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Prowadzi badania naukowe na pograniczu socjologii religii i prawa, zajmuje się również dokumentacją 
audiowizualną rytuałów religijnych.

33 Wypowiedź rzecznik MSWiA Wioletty Paprockiej, w: M. Miros, Załóż sobie Kościół, https://
wiadomosci.onet.pl/kiosk/zaloz-sobie-kosciol/s6vts (dostęp: 28 czerwca 2018).
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Problem wykorzystywania seksualnego1 małoletnich jest zjawiskiem wy-
jątkowo bulwersującym społecznie. Każde tego rodzaju zdarzenie w przypad-
ku ujawnienia jest z reguły nagłaśniane medialnie, a szczególnie wówczas, gdy 
pod zarzutem popełnienia tego rodzaju czynu stają osoby zaufania publiczne-
go, w tym osoby duchowne. Taki przekaz medialny kreuje wypaczony obraz 

1 Wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której 
nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie 
jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest nie-
zgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego społeczeństwa; zob. M. Sajkowska, 
Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza proble-
mu społecznego, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 1 (2002), nr 1.
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kapłana jako potencjalnego pedofila2, choć odsetek sprawców w tej grupie spo-
łecznej do takiej tezy w żadnym stopniu nie uprawnia3. 

Nie jest też prawdziwy kreowany w mediach obraz Kościoła jako instytu-
cji, która bądź z problemem pedofilii nie robi nic, bądź zajmuje się wyłącznie 
tropieniem jej przejawów. Misją Kościoła – co w  tym kontekście podkreślić 
warto – od dwóch tysięcy lat pozostaje to samo: głoszenie Ewangelii.

Pedofilia nie jest zjawiskiem, które zdarza się wyłącznie w Kościele, choć 
nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie seksualne dzieci przez zaufanego du-
chownego skutkuje wyjątkowym rodzajem traumy, gdyż dotyczy również swo-
istej duchowej więzi emocjonalnej między ofiarą a sprawcą. Ofiara doświad-
cza nie tylko traumy psychologicznej i emocjonalnej, ale również duchowej – 
„wpływ na duszę jest często bardziej subtelny, ale staje się bardziej bolesny 
i osłabiający w miarę upływu czasu”4. 

W  sytuacji wykorzystania seksualnego zostaje naruszony cały system 
podsta wowych odniesień istotnych dla jednostek i wspólnot. Skutki dotyczą 
przede wszystkim ofiary w  jej relacjach z  innymi we wspólnocie wiary oraz 
w jej odnie sieniu do Boga, ale również wspólnota Kościoła odczuwa akt wyko-
rzystania seksualnego mało letnich przez duchownych jako „wielkie przestęp-
stwo i tragiczną ranę zadaną ca łemu Kościołowi”5.

Nie wchodząc w całą złożoność analiz dotyczących skali i przyczyn tego zja-
wiska, kontekstu nadużyć oraz uwarunkowań psychoseksualnych sprawców6, 
2 J. Prusak, Duchowny – pedofil, czyli kto?, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 

14 (2015), nr 1, s. 22.
3 Tamże.
4 R. Sipe, The Survival of the Spirit, http://www.awr sipe.com/Dialogue/Dialogue-17-2008-08 

-11.html (dostęp: 28 września 2018); E. Kusz, Wykorzystanie małoletnich przez osoby du-
chowne – analiza zjawiska, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 14 (2015), 
nr 1, s. 30–48.

5 Ch.J. Scicluna, Sexual Abuse of Children and Young People by Catholic Priests and Religious: 
Description of the Problem from a  Church Perspective, w: Sexual Abuse in the Catholic 
Church. Scientific and Legal Perspectives, red. R.K. Hanson, F. Pfäffling, M. Lütz, Città 
del Vaticano 2003, s. 13–23. Papież Franciszek na konferencji prasowej zorganizowanej 
w drodze powrotnej z Ziemi Świętej powiedział: „Molestowanie małoletnich jest strasznym 
przestępstwem, tak bardzo wielkim złem (…). Kapłan, który się tego dopuszcza, zdradza ciało 
Pana. Ten ksiądz ma bo wiem prowadzić to dziecko, chłopca czy dziewczynkę do świętości. 
I ten chłopiec, ta dziewczynka mu ufa, a on zamiast prowadzić do świętości, wykorzystuje 
ich. To bardzo poważne! To wręcz jak – dokonam tylko porównania – jak odprawić czarną 
mszę! Zamiast prowadzić do świętości, prowadzi je do problemu, który będzie trwał całe 
życie”; http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/may/ documents/papa-
francesco_20140526_terra-santa-conferenza-stampa.html (dostęp: 28 wrześ nia 2018).

6 Szerzej zob. I. Tempelmann, Geistlicher Missbrauch. Auswegeausfrommer Gewalt. Ein Hand-
buch für Betroffene und Berater, Witten 2012; E. Kusz, Między prawdą a miłością. Wspólnota 
kościelna wobec nadużyć władzy, „Via Consecrata” 14 (2013), s. 67–80. 
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stwierdzić należy, iż w ostatnich latach, zwłaszcza od momentu nagłoś nienia 
skandalu nadużyć seksualnych wobec małoletnich przez osoby duchowne 
w Stanach Zjednoczonych, Kościół podjął cały szereg wieloaspektowych dzia-
łań zaradczych mających na celu zarówno walkę z tą patologią, jak i ochronę jej 
ofiar, wyraźnie deklarując przy tym wolę współdziałania z władzami świeckimi 
w zakresie ścigania tego rodzaju przestępstw. 

Konieczność podjęcia stosownych działań mających na celu zapobieganie 
wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich dostrzeżono również na etapie 
kształcenia i formacji przyszłych księży. W opublikowanym przez Kongrega-
cję ds. Duchowieństwa 8 grudnia 2016 roku nowym Ratio fundamentalis in-
stitutionis sacerdotalis7 tej problematyce poświęcono zawarty w rozdziale VIII 
podrozdział Ochrona nieletnich i towarzyszenie ofiarom8. W punkcie 202 tego 
aktu prawodawca kościelny jednoznacznie postanowił: 

zarówno do programu formacyjnego początkowego, jak i stałego należy włą-
czyć specyficzne zajęcia, seminaria lub kursy o ochronie niepełnoletnich. Po-
winny być stosownie przekazane odpowiednie informacje, dotyczące również 
możliwego wykorzystywania i przemocy, jak na przykład handlu niepełnolet-
nimi, pracy niepełnoletnich oraz wykorzystywania seksualnego ich oraz osób 
dorosłych i bezbronnych. 

Wypełnienie wskazanego postulatu może odbywać się w różnych wymia-
rach i przy użyciu bardzo różnych metod i środków, w tym niewątpliwie tak-
że narzędzi prawnych. W kontekście tego spostrzeżenia nie sposób zatem nie 
zadać pytania o ewentualną potrzebę wprowadzenia do programu kształcenia 
kandydatów do kapłaństwa elementów prawa świeckiego w zakresie odpowie-
dzialności za przestępstwa nadużyć seksualnych popełnianych wobec osób 
małoletnich. Pytanie to wydaje się szczególnie aktualne z trzech powodów. Po 
pierwsze dlatego, że w dotychczasowych zasadach formacji kapłańskiej w Pol-
sce9 taki przedmiot nie był przewidywany w programie studiów w wyższych 
seminariach duchownych. Po wtóre z tego względu, iż opublikowanie nowego 
Ratio fundamentalis implikuje opracowywanie przez konferencje episkopatów 
nowych Ratio krajowych, a to z kolei stwarza okazję do nowego spojrzenia na 
Ordo studiorum, czyli wykaz przedmiotów przewidzianych w formacji intelek-

7 Dalej: Ratio fundamentalis. W  czasach współczesnych wcześniejsze Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis promulgowane zostało 6 stycznia 1970 roku, a  jego aktualizacji 
Kongregacja Edukacji Katolickiej dokonała 19 marca 1985 roku.

8 Litera d.
9 Formacja ta określona została w Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia. Zasady formacji 

kapłańskiej w Polsce i Ratio studiorum. Program studiów w wyższych seminariach duchow-
nych w Polsce, Częstochowa 1999.
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tualnej na każdym etapie formacyjnym, z uwzględnieniem tradycji formacyj-
nej i specyficznych potrzeb duszpasterskich występujących w poszczególnych 
krajach. Po trzecie wreszcie dlatego, iż z dniem 13 lipca 2017 roku ustawodawca 
polski dokonał nowelizacji art. 240 Kodeksu karnego10, nakładając na każdego 
(w tym osoby duchowne) prawny obowiązek – pod groźbą kary pozbawienia 
wolności do lat trzech – informowania organów ścigania o każdym przypad-
ku usiłowania lub dokonania m.in. przestępstwa pedofilii11, zgwałcenia osoby 
małoletniej poniżej piętnastego roku życia12 oraz seksualnego wykorzystania 
osób bezradnych lub niepoczytalnych13.

Czy zatem, biorąc pod uwagę współczesne uwarunkowania społeczno-
-prawne w Polsce, nie byłoby celowe wprowadzenie do formacji alumnów ele-
mentów karnego prawa świeckiego dotyczącego wskazanej materii? Artykuł 
stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie.

1. Aspekt formalny

Aktualnie obowiązujące Ratio fundamentalis nie wymienia prawa świec-
kiego ani w grupie przedmiotów teologicznych i filozoficznych, ani też w gru-
pie „przedmiotów służących bezpośrednio kapłaństwu”. Nie jest też ono, jak 
wskazano wyżej, uwzględnione w dotychczas obowiązującym polskim Ratio 
studiorum. Z powyższych regulacji nie wynika jednakże, iż w aktualnym stanie 
prawnym nie ma przesłanek ku temu, aby taki przedmiot wprowadzić, czy też 
podstaw formalnych, które taką zmianę mogłyby legitymizować. 

Niezależnie od podstaw, których pośrednio można dopatrzyć się w samym 
Ratio fundamentalis, na konieczność wprowadzenia wskazanych elementów pra-
wa świeckiego do programu nauczania w wyższych seminariach duchownych 
wskazują wprost wytyczne Konferencji Episkopatu Polski z 2016 roku (znowe-
lizowane w 2017) dotyczące postępowań w przypadkach oskarżeń duchownych 
o nadużycia wobec nieletnich, uaktualnione w związku z okólnikiem Prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary z 16 maja 2011 roku i nowelizacją art. 240 k.k.

W  punkcie 19 „Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kano-
nicznego w  przypadku oskarżeń duchownych o  czyny przeciwko szóstemu 
przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku ży-

10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. 2016, poz. 189 z późn. zm. (dalej: k.k.).
11 Art. 200 k.k.
12 Art. 197 § 3 pkt 2 k.k.
13 Art. 198 k.k. Zmianę tę wprowadziła ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postę-
powania karnego, Dz.U. 2017, poz. 773.
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cia” Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła, iż w celu zapobiegania nad-
użyciom, o których mówi ten dokument, należy zadbać o właściwą formację 
duchownych i kandydatów do stanu duchownego, zgodnie z zasadami zawar-
tymi w Aneksie III, zatytułowanym Zasady formacji i profilaktyki. Aneks ten 
w art. 3 ust. 2 wyraźnie natomiast stanowi, iż kandydaci do kapłaństwa lub 
życia zakonnego powinni otrzymać k o n i e c z n ą  w i e d z ę  w   z a k r e s i e 
o d p o w i e d z i a l n o ś c i, n a  f o r u m  k o ś c i e l n y m  i   p a ń s t w o w y m, 
za przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, w szczególności 
popełnione z  osobami niepełnoletnimi. Co istotne, dokument ten wskazuje 
również, iż w toku formacji alumni powinni uzyskać także konieczną wiedzę 
w zakresie obowiązujących procedur przewidzianych w prawie powszechnym 
i lokalnym w odniesieniu do kontaktu z ofiarami nadużyć seksualnych popeł-
nionych przez duchownych14.

Na konieczność wprowadzenia do formacji seminaryjnej wiedzy z  tego 
obszaru prawa świeckiego wskazuje również kolejny załącznik do tych Wy-
tycznych, a mianowicie dokument zatytułowany „Prewencja nadużyć seksual-
nych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpaster-
skiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”. W art. 5 ust. 3 tego aktu prawodawca 
kościelny po raz kolejny zwrócił uwagę, iż tytułowa prewencja wymaga m.in. 
właściwej formacji kapłanów i przygotowujących się do kapłaństwa, a w art. 
15 ust. 6 doprecyzował, iż skuteczna prewencja nadużyć seksualnych wymaga, 
aby personel odpowiedzialny na wszystkich szczeblach był odpowiednio szko-
lony w zakresie wiedzy o czynach karalnych, w tym w zakresie a k t u a l n e-
g o  u s t a w o d a w s t w a  c y w i l n e g o  i kościelnego oraz procedur z nimi 
związanych. Dla wzmocnienia wagi i znaczenia tego obowiązku w punkcie 17 
stwierdzono nawet, iż realizacja szkoleń wymienionych w punkcie 15 powinna 
być m o n i t o r o w a n a  odpowiednio na poziomie krajowym i na poziomie 
koordynatorów poszczególnych kościelnych jednostek organizacyjnych15.

W świetle powyższej regulacji nie ulega wątpliwości, iż w ostatnim okre-
sie Konferencja Episkopatu Polski bardzo wyraźnie i jednoznacznie akcentuje 
konieczność włączenia w formację do kapłaństwa wiedzy z zakresu odpowie-
dzialności osób duchownych za przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu 
Dekalogu popełnione z osobami małoletnimi, nie tylko na forum kościelnym, 
ale też państwowym. Zawarcie tego rodzaju dyrektywy w Wytycznych wydaje 
się mieć szczególnie istotne znaczenie z  tego m.in względu, że w  doktrynie 
14 Tekst został przyjęty podczas 366. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Warszawie 

w dniach 7–8 października 2014 roku.
15 Tekst został przyjęty podczas 365. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Warszawie 

w dniach 10–11 czerwca 2014 roku.
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kanonicznej nie brak głosów16, iż Wytyczne to dokument, który jest ustawą ko-
ścielną, a więc najwyższym aktem normatywnym w Kościele. Świadczyć o tym 
miałyby m.in. takie jego cechy, jak: wydanie go przez podmiot posiadający 
władzę rządzenia w  funkcji ustawodawczej, w  tym przypadku Konferencję 
Episkopatu17; abstrakcyjny i generalny charakter norm zawartych w przepisach 
budujących dokument; prospektywność tych norm; urzędowa publikacja do-
kumentu w oficjalnym organie Konferencji Episkopatu Polski, czyli w „Aktach 
Konferencji Episkopatu Polski”18. Na marginesie odnotować należy, iż nawet 
gdyby nie podzielać tezy o  posiadaniu przez Konferencję Episkopatu Polski 
władzy rządzenia – w rozumieniu wyżej wskazanym – to i tak nie zmienia to 
faktu, iż zawarcie wymienionych wskazówek dotyczących formacji kandyda-
tów do kapłaństwa w treści tak istotnego dokumentu zaświadczy o wadze, jaką 
Kościół przywiązuje do tego zagadnienia. 

2. Analiza celowości i potrzeb 

Penalizacja nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich jest przedmio-
tem troski zarówno prawodawcy państwowego, jak i kościelnego, przy czym jej 
zakres w obu porządkach normatywnych jest zbliżony.

W  porządku prawnym Kościoła rozstrzyganie w  sprawach przestępstw 
seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób małoletnich jest za-
strzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Zgodnie z art. 6 § 1 motu proprio Jana 
Pawła II Sacramentorum sanctitatis tutela z 30 kwietnia 2001 roku19, zmodyfi-
kowanym 21 maja 2010 roku przez Benedykta XVI przez wydanie Normae de 
delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis con-
tra fidem necnon de gravioribus delictis20, do najcięższych przestępstw tego ro-
dzaju prawo Kościoła zalicza: 1) przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu 

16 Zob. P. Kroczek, Kilka uwag do znowelizowanych Wytycznych KEP w kontekście zasad tech-
niki legislacyjnej oraz znowelizowanego art. 240 par. 1 Kodeksu karnego, „Annales Canonici” 
13 (2017), s. 91–107.

17 Konferencja Episkopatu może wydawać dekrety ogólne (ustawy kościelne) jedynie w tych 
sprawach, w których przewiduje to kanoniczne prawo powszechne, czyli obowiązujące na 
całym świecie, albo określa szczególne polecenie Stolicy Apostolskiej, wydane przez nią 
z własnej inicjatywy lub na prośbę samej Konferencji (kan. 455 § 1 KPK). Praktyczna ana-
liza tego przepisu zob. J. Listl, Die Einzelkompetenzen der Bischofskonferenz, w: Handbuch 
des Katholischen Kirchenrechts, red. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 408–411.

18 P. Kroczek, The Art of Legislation: the Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 2012, 
s. 38.

19 AAS 93 (2001), s. 737–739 (dalej: motu proprio).
20 AAS 102 (2010), s. 424. 
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Dekalogu21 popełnione przez duchownego z  niepełnoletnim poniżej osiem-
nastego roku życia22 (z  niepełnoletnim zrównana jest osoba trwale niezdol-
na do posługiwania się rozumem); 2) nabywanie albo przechowywanie, lub 
upowszechnianie w  celach satysfakcji seksualnej obrazów pornograficznych 
przedstawiających małoletnich poniżej czternastego roku życia przez duchow-
nego – w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia23.

Ponadto kan. 1395 KPK przewiduje sankcje karne dla duchownych także 
za inne czyny popełnione w  sferze seksualności, niepodlegające specjalnym 
regulacjom.

21 Na marginesie należy zwrócić uwagę na nieadekwatność sformułowania „szóste przykaza-
nie Dekalogu” (sextum Decalogi praeceptum) występujące na płaszczyźnie prawa karnego 
zarówno w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku, jak i w normach Kongregacji Nauki 
Wiary. Zgodnie bowiem z wymogiem interpretacji ścisłej (kan. 18 KPK), naruszenie szó-
stego przykazania w świetle jednomyślnej nauki biblijnej (Wj 20, 14; Pwt 5, 18) oznaczałoby 
wyłącznie naruszenie obowiązku dochowania wierności małżeńskiej. Tymczasem według 
tradycji kanonistycznej, z  szóstym przykazaniem oprócz cudzołóstwa łączy się również 
inne występki o  charakterze seksualnym. Bardziej precyzyjne wydaje się sformułowanie 
Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich, który w kan. 728 § 1 n. 2, kan. 730, kan. 1454 
i  kan. 1457 zamiast o  grzechach przeciwko „szóstemu przykazaniu”, mówi o  grzechach 
przeciwko cnocie „czystości”, a więc posługuje się terminem, który w kontekście biblijnego 
ujęcia treści przykazania jest o wiele obszerniejszy; zob. E. Miragoli, Il confessore e il „de 
sexto”. Prospettiva giudica, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 4 (1991), s. 238–240; Z. Suchec-
ki, Przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu z uwzględnieniem ustaw party-
kularnych Konferencji Episkopatu USA, w: Powołanie franciszkańskie: przeżywanie chary-
zmatu w XXI wieku, red. Z. Kijas, Kraków 2003, s. 37–65; D. Borek, „Delicta gaviora contra 
mores” w Normach „De delictis reservatis” z 2010 roku, „Prawo Kanoniczne” 57 (2014), nr 2, 
s. 56–57; L. Świto, Penalizacja przemocy seksualnej w prawie polskim i w prawie kanonicz-
nym, „Forum Teologiczne” 16 (2015), s. 61–75.

22 Do tego rodzaju czynów zalicza się zarówno zachowania bezpośrednie, a  więc kontakt 
fizyczny z ofiarą (np. dotyk, pocałunki, penetracja seksualna), a także pośrednie, wynikające 
z  zamiaru wykorzystania seksualnego ofiary w  celu uzyskania podniety seksualnej czy 
zaspokojenia seksualnego (np. pokazywanie materiałów pornograficznych, niestosowane 
komentarze, akty seksualne dokonywane na samym sobie w obecności ofiary). Szerzej zob. 
J. Scicluna, Procedura e Prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede rigaurdo 
ai „delicta graviora”, w: Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico, red. 
D. Cito, Milano 2005, s. 279–288.

23 Z zastrzeżeniem prawa Kongregacji Nauki Wiary do uchylenia przedawnienia w indywi-
dualnych przypadkach, przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu popełnione przez 
duchownego z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia ulega przedawnieniu 
po upływie 20 lat od dnia, w którym niepełnoletni ukończył osiemnasty rok życia. Zgodnie 
z art. 16 motu proprio, do zadań ordynariusza (kan. 1717 KPK) lub hierarchy (kan. 1468 
KKKW) należy przeprowadzenie wstępnego dochodzenia kanonicznego, którego celem 
jest potwierdzenie prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa, czyli zasadności oskar-
żenia, a w przypadku uzyskania takiego potwierdzenia przekazanie dokumentacji Stolicy 
Apostolskiej.
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W polskim prawie karnym natomiast do kategorii przestępstw o charak-
terze seksualnym popełnianych z  udziałem osób małoletnich należy m.in. 
obcowanie seksualne z osobą małoletnią poniżej lat 1524, udostępnianie tre-
ści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 1525, zgwałcenie osoby poniżej 
lat 1526, wykorzystanie seksualne osoby bezradnej lub upośledzonej umysło-
wo27, wytwarzanie, rozpowszechnianie i  posiadanie treści pornograficznych 
z  udziałem małoletniego28, nawiązywanie za pomocą sieci teleinformatycz-
nych kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w celu wykorzystania seksualne-
go29, a także nadużycie stosunku zależności lub zaufania wobec małoletniego 
albo w zamian za udzielenie lub obietnicę korzyści majątkowej lub osobistej 
wobec małoletniego w celu wykorzystania seksualnego30. 

 Wobec zatem faktu, iż każdy z wymienionych porządków reguluje kwestię 
odpowiedzialności w podobny sposób, pojawia się pytanie, czy osobne prezen-
towanie regulacji prawa świeckiego ma sens i czy ewentualnie materia ta nie 
powinna być objęta nauczaniem w ramach prawa kanonicznego. 

Odnosząc się do tego zagadnienia, przede wszystkim zauważyć należy, iż 
wprawdzie kwestia nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich jest – jak 
wskazano wyżej – uregulowana w  obu systemach prawnych bardzo podob-
nie, jednakże nie identycznie i pomiędzy tymi porządkami zachodzą znaczące 
różnice. Dotyczą one przede wszystkim wieku ofiary przestępstwa pedofilii31, 
jak również tego, że polskie prawo karne penalizuje publiczne propagowanie 
lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim32, którego to czynu nie 
penalizuje expressis verbis prawodawca kanoniczny.

Zasadnicza jednak różnica pomiędzy regulacjami prawa kanonicznego 
i  prawa świeckiego istnieje w  zakresie katalogu osób chronionych w  sposób 
analogiczny z małoletnimi. W prawie kanonicznym z małoletnimi zrównana 
jest osoba „trwale niezdolna do posługiwania się rozumem”33, podczas gdy 
w korespondującym z tą normą art. 198 k.k. krąg osób podlegających ochronie 
jest zdecydowanie szerszy. Norma art. 198 k.k. penalizuje bowiem seksualne 
wykorzystanie nie tylko osoby, która nie jest w stanie rozpoznać znaczenia swo-

24 Art. 200 § 1 k.k.
25 Art. 200 § 3–5 k.k.
26 Art. 197 § 3 ust. 2 k.k.
27 Art. 198 k.k.
28 Art. 202 § 3–4c k.k.
29 Art. 200a k.k.
30 Art. 199 k.k.
31 Prawo kanoniczne określa górną granicę wieku ofiary na 18 lat, prawo polskie na 15 lat.
32 Zob. art. 200b k.k.
33 Art. 6 § 1 pkt 1 motu proprio.
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jego czynu lub pokierować swoim postępowaniem ze względu na upośledze-
nie umysłowe lub chorobę psychiczną, ale również takiej, która nie jest do tego 
zdolna ze względu na stan bezradności, w jakim się znajduje. W polskiej judyka-
turze karnistycznej zwraca się uwagę, że bezradność do stawienia oporu ozna-
cza niezdolność do podjęcia lub realizacji decyzji woli, przy czym ustawodawca 
w przepisie tym nie wprowadza żadnych ograniczeń co do przyczyn owej bez-
radności. Bezradność należy więc rozumieć jako stan, w którym ofiara nie ma 
na tyle sił czy możliwości, aby wyrazić swój sprzeciw wobec sprawcy lub w ogó-
le nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji, np. ze względu na unieruchomienie 
wynikające z paraliżu ciała, znajdowanie się w stanie śpiączki czy też w stanie 
wyłączonej świadomości wynikającej z nadużycia alkoholu lub środków odu-
rzających34. Dopuszczenie się obcowania płciowego lub innej czynności sek-
sualnej z osobą pełnoletnią, która ma w pełni zachowane „używanie rozumu”, 
lecz ze względu np. na rdzeniowy zanik mięśni nie mówi i pozostaje niezdolna 
do jakiejkolwiek formy ruchu i samodzielnej egzystencji, będzie przestępstwem 
z art. 198 k.k., natomiast nie stanowi delicta graviori, o których mowa w art. 6 
§ 1 pkt 1 motu proprio. Okoliczność tę należy mieć na uwadze, zważywszy na 
fakt, iż spoczywający m.in. na duchownych wspomniany obowiązek denuncja-
cji dotyczy wszystkich zachowań objętych dyspozycją art. 198 k.k.

Kolejna różnica pomiędzy analizowanymi porządkami normatywnymi 
dotyczy pojmowania i karalności pornografii dziecięcej. Zgodnie z przywoła-
nym art. 6 § 1 pkt 2 motu proprio, odpowiedzialności określonej w  prawie 
kościelnym podlega nabywanie, przechowywanie i rozpowszechnianie obra-
zów pornograficznych małoletnich poniżej czternastego roku życia. Tymcza-
sem, zgodnie z art. 202 § 3 k.k., w prawie polskim odpowiedzialności karnej 
podlega ten, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, 
przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści porno-
graficzne z udziałem małoletniego oraz ten, kto utrwala treści pornograficzne 
z udziałem małoletniego35. Ustawodawca polski, operując pojęciem „małolet-
ni” bez bliższego określenia granicy wieku, jednoznacznie stanowi, iż mało-

34 Wyrok SA z  24 kwietnia 2012 w  sprawie II AKa 107/12, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 
2012, nr 10, poz. 55. W wyroku z 20 kwietnia 2006 w sprawie IV KK 41/06 SN podkre-
ślił: „Bezradną w rozumieniu przepisu art. 198 k.k. jest osoba o takich właściwościach lub 
znajdująca się w takiej sytuacji, że jest pozbawiona możliwości dysponowania sobą w za-
kresie wolności seksualnej. Tak więc źródłem bezzasadności nie muszą być (na zasadzie 
warunku koniecznego) przyczyny o charakterze fizycznym lub fizjologicznym, to może być 
oczywiście kalectwo, osłabienie fizyczne (choćby chwilowe), ale także niemożność radzenia 
sobie w danej sytuacji na skutek różnych obiektywnych, a także subiektywnych powodów”; 
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych” 2006, nr 1, poz. 880.

35 Art. 202 § 4 k.k.
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letnim w  przestępstwach pornografii dziecięcej jest każdy, kto nie ukończył 
osiemnastego roku życia36. Co istotne, prawodawca polski kryminalizuje także 
samo posiadanie, przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do treści porno-
graficznych z udziałem małoletniego37, jak również statuuje odpowiedzialność 
karną tego, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji tre-
ści pornograficznych z udziałem małoletniego38. Podkreślenia wymaga ponad-
to, że treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich, o których w oma-
wianej regulacji mowa, odnoszą się zarówno do osób rzeczywiście małolet-
nich, jak i  do pseudopedofilii, czyli pornograficznej prezentacji osób doro-
słych ucharakteryzowanych na dzieci oraz pornografii dziecięcej generowanej 
komputerowo, tj. przedstawiającej przetworzone cyfrowo wirtualne fantomy. 
Zgodnie z art. 202 § 4b k.k., odpowiedzialności karnej podlega ten, kto produ-
kuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornogra-
ficzne przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego 
uczestniczącego w czynności seksualnej.

Jak wynika z powyższego, w polskim prawie karnym pornografia dziecięca 
jest określana i penalizowana w zdecydowanie szerszym zakresie niż w prawie 
kanonicznym.

Równie szeroko w prawie świeckim jest interpretowane pojęcie „innej czyn-
ności seksualnej”. Termin ten nie jest definiowany ustawowo, natomiast w judy-
katurze przyjęto, że „inna czynność seksualna” to zachowanie niemieszczące się 
w pojęciu obcowania płciowego, związane z szeroko rozumianym życiem płcio-
wym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym 
lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu 
ofiary39. W ostatnich orzeczeniach pojawił się nawet pogląd, że „dla realizacji 
znamion czynu z art. 197 § 2 k.k. nie jest konieczne wykazywanie podniece-
nia seksualnego zmierzającego do obcowania płciowego. Celem zachowania 
sprawcy nie musi być zaspokojenie lub pobudzenie popędu płciowego”40. Za-
trzymując się na przywołanym art. 197 § 2 k.k., odnotować należy, iż zgodnie 

36 Rzeczpospolita Polska wykonuje w tym zakresie obowiązujące ją regulacje międzynarodowe, 
np. art. 9 ust. 3 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie 
23 listopada 2001 roku, zgodnie z którym „małoletni” w przestępstwie pornografii dziecięcej 
oznacza osobę do osiemnastego roku życia, chyba że układające się państwo ustali niższą 
granicę wiekową, jednak nie niższą niż 16 lat; zob. Dz.U. 2015, poz. 728.

37 Art. 202 § 4a k.k.
38 Art. 202 § 4c k.k.
39 Wyrok SN z 21 maja 2008 w sprawie V KK 139/08, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 12, 

poz. 8.
40 Postanowienie SN z 23 lipca 2015, II KK 194/15, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2015, nr 11, 

poz. 23; Lex nr 1778872.
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z treścią tego przepisu, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem dopro-
wadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykona-
nia takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy 
do ośmiu lat, natomiast jeśli zgwałcenie w tej postaci zostało dokonane wobec 
małoletniego poniżej piętnastego roku życia41, sprawca odpowiada za zbrod-
nię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata42. 
Warto zatem zauważyć, że w świetle rozwiązań przyjętych w polskim prawie 
karnym nawet takie zachowania, jak np. „tylko” podstępne złapanie za pośladki 
lub piersi czy też wymuszenie groźbą pocałunku w usta, jeśli ofiarą jest osoba 
poniżej piętnastego roku życia, stanowi zbrodnię i może skutkować wskazaną 
wyżej długoterminową karą pozbawienia wolności.

 Uświadamianie w trakcie formacji seminaryjnej, jak w prawie świeckim 
pojmowane są nadużycia seksualne wobec osób małoletnich i  jak poważ-
ne konsekwencje natury prawnej mogą spotkać sprawców tego rodzaju czy-
nów, wydaje się celowe z uwagi na szeroko pojmowaną prewencję. Ta ostatnia 
przesłanka nabiera szczególnego znaczenia, jeśli zważy się, że – jak pokazują 
dostępne wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych – u du-
chownych, którzy byli sprawcami nadużyć seksualnych wobec małoletnich, 
częściej diagnozowano nie tyle pedofilię, ile czyny pedofilne. W badanej gru-
pie osób większość dopuściła się tego rodzaju zachowań jednorazowo i sytu-
acyjnie (np. ze względu na „dostępność” ofiary), co wskazuje, iż predyktorem 
wykorzystywania małoletnich nie była, wbrew obiegowym opiniom, pedofilia 
w rozumieniu kryteriów klinicystycznych43. W piśmiennictwie przyjmuje się, 
że „księża wykorzystujący nieletnich prezentują atypową grupę przestępców, 
a do zrozumienia ich zachowania muszą być brane pod uwagę czynniki sytu-
acyjne i kontekstualne”44.

Jeśli więc przyjąć, że popełnianie przez osoby duchowne nadużyć seksual-
nych wobec osób małoletnich nie zawsze wynika stricte z uwarunkowań psy-
choseksualnych, to świadomość tego, jak surowa kara w prawie świeckim grozi 
za nawet z pozoru „niegroźne” zachowania, może być istotnym czynnikiem 
odstraszającym.

Uświadamianie, jak szeroko prawodawca świecki interpretuje pojęcie „in-
nej czynności seksualnej”, wydaje się wskazane również z uwagi na fakt, iż brak 

41 Art. 197 § 3 pkt 2 k.k.
42 To jest karą pozbawienia wolności do lat 15, karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywot-

niego pozbawienia wolności.
43 J. Tallon, K. Terry, Analyzing paraphilic activity, specializations and ge neralizations in priests 

who sexually abused minors, „Criminal Justice and Behaviour” 35 (2008), nr 5, s. 615–628.
44 J. Prusak, Duchowny – pedofil, czyli kto?, dz. cyt., s. 22.
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jasnych kryteriów tego, co ową inną czynnością seksualną jest, a co nie, bywa 
nadinterpretowane wobec osób duchownych. Za wymowny dowód takiego 
stanu rzeczy niech posłuży głośno komentowany w mediach kazus salezjań-
skiego gimnazjum w Lubinie, gdzie wykonywany w trakcie zabawy otrzęsino-
wej obrzęd pocałowania dyrektora – „Neptuna”, w kolano uznano za odrażają-
cy akt pedofilski45. Uwrażliwianie przyszłych kapłanów na to, iż w społeczeń-
stwie istnieją inne kanony oceny zachowań np. wuefisty, a inne księdza, może 
skłaniać do większej rozwagi w kontaktach z osobami małoletnimi46.

Nie sposób wreszcie nie zauważyć i tego, że świeckie prawo karne dyspo-
nuje właściwymi sobie środkami służącymi realizacji tzw. sprawiedliwości na-
prawczej i zabezpieczenia oraz ochrony interesów osoby pokrzywdzonej (ofia-
ry). Do takich środków należy m.in. mediacja. Procedura mediacyjna stwarza 
osobom pokrzywdzonym (lub ich przedstawicielom ustawowym) możliwość 
uzyskania od sprawcy szybszego zadośćuczynienia o różnym, adekwatnym do 
danej sytuacji charakterze, tj. materialnym, moralnym, psychicznym (pozwala 
ofiarom i ich bliskim odreagować złe emocje powstałe w wyniku popełnionego 
przestępstwa)47, zaś sprawcy unaocznia piętno, jakie na życiu ofiary wycisnęło 
jego zachowanie, i umożliwia świadome przyjęcie na siebie odpowiedzialności 
za wyrządzone zło48.

Zakończenie 

Udzielając odpowiedzi na pytanie postawione we wstępie, stwierdzić na-
leży, iż analiza odnośnych uregulowań prawa kościelnego, a  także realiów 
społeczno-prawnych istniejących w Polsce prowadzi do wniosku, iż wprowa-
dzenie do zestawu przedmiotów obowiązujących na etapie formowania do 

45 Zabawa w kolanko. Dzieci liżą księdza-dyrektora, http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/za-
bawa-w-kolanko-dzieci-liza-ksiedza-dyrektora/b7228m6 (dostęp: 28 września 2018); Nie-
przyzwoite zabawy z  księdzem, https://grudziadz.twoje-miasto.pl/Artykuly/View/16459/
nieprzyzwoite-zabawy-z-ksiedzem-kosciol-vs-media (dostęp: 28 września 2018). 

46 W tym kontekście przytoczyć należy pogląd T.G. Plante’a, który stwierdził: „Słusznie ocze-
kujemy o wiele lepszego zachowania od kleru niż od reszty populacji męskiej. Od kapła-
nów i innych członków kleru oczekujemy przestrzegania wyż szych standardów etycznych, 
moralnych i duchowych niż od innych. Oczekujemy, że kapłani są bliżsi Bogu i bardziej 
do Niego podobni, łącząc to, co ludzkie, z tym, co boskie. Poza tym, mając na uwadze, że 
księża zobowiązują się na całe życie do przestrzegania celibatu, oczekujemy od nich, że 
powstrzymają się od zachowań seksualnych z kimkolwiek, również z dziećmi, z młodzieżą, 
z  przyzwalającymi dorosłymi, a  nawet ze samymi sobą”; cyt. za: E. Kusz, Wykorzystanie 
małoletnich przez osoby duchowne…, dz. cyt., s. 33.

47 T. Cielecki, Bezdroża mediacji, w: Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009, s. 76.
48 G. Skrobotowicz, Zalety mediacji karnej, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 2, s. 129.



445Ks. Lucjan Świto, Małgorzata Tomkiewicz

kapłaństwa wybranych zagadnień prawa świeckiego w zakresie odpowiedzial-
ności prawnej za nadużycia seksualne popełnione wobec osób małoletnich by-
łoby zabiegiem zarówno uzasadnionym merytorycznie, jak i dopuszczalnym 
formalnie. Wskazane uregulowania prawne wyraźnie przeczą też tezie, jakoby 
„Kościół z pedofilią nie robił nic”.

Walka z nadużyciami seksualnymi wobec osób małoletnich niewątpliwie 
wymaga podejmowania na etapie formowania do kapłaństwa przede wszyst-
kim takich działań, które prowadziłyby przyszłych kapłanów ku dojrzałej for-
macji afektywnej do życia w celibacie, na co słusznie zwraca się uwagę w lite-
raturze przedmiotu49. Stwierdzenie to w niczym jednak nie umniejsza roli, jaką 
w prewencji nadużyć seksualnych i kształtowaniu właściwych postaw moral-
nych mogłoby odegrać zwiększenie świadomości prawnej duchowieństwa 
w zakresie prawa świeckiego. Nie idzie tu przy tym o to, aby w trakcie formacji 
do kapłaństwa formować specjalistów prawa, lecz o to, by – z zachowaniem 
stosownych proporcji – przekazywać klerykom odpowiednią wiedzę również 
z tej dziedziny. Wiedzę, która w połączeniu ze świadomością nieuchronności 
kary może w pewnych przypadkach skutecznie powstrzymywać przed faktycz-
nym naruszeniem prawa lub przed sytuacjami, które tego rodzaju narusze-
nia mogłyby tylko insynuować. Wiedzę, która mogłaby również być pomocna 
w kontaktach duszpasterskich zarówno ze sprawcami, jak i z ofiarami omawia-
nych nadużyć. 

Specyfika i odmienności prawa państwowego, a przede wszystkim to, że 
świeckie prawo karne podlega szybszym zmianom i pojawiają się w nim stale 
nowe rodzaje czynów zabronionych, wynikające m.in. z rozwoju technologii 
informatycznych, przemawiają za wyodrębnieniem tego przedmiotu w struk-
turze studiów w seminariach duchownych. Ewentualne przekazywanie wiedzy 
z tej materii w ramach prawa kanonicznego nie tylko wykraczałoby poza za-
kres nauczania tego prawa, ale również – wydaje się – nie służyłoby ani pra-
wu świeckiemu, ani kanonicznemu. O tym, jak trudne bywa łączenie prawa 
kanonicznego i  świeckiego, świadczą chociażby wątpliwości dotyczące m.in. 
rozwiązań przyjętych w przywołanych Wytycznych. W dokumencie tym, a do-
kładnie w Aneksie II dotyczącym stricte procedury postępowania w związku 
z  uzyskaniem informacji o  przypadku nadużycia seksualnego wobec osoby 
małoletniej poniżej osiemnastego roku życia, stwierdzono bowiem, że przyj-
mujący zgłoszenie winien „zapytać osobę skarżącą, czy zawiadomiła organa 

49 J. Loftus, What have we learned? Implications for future research and for mation, w: Sin 
against the Innocents. Sexual Abuse by Priests and the Role of the Catholic Church, red. 
T. Plante, London 2004, s. 85–96; J. Prusak, Duchowny – pedofil, czyli kto?, dz. cyt., s. 21.
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ścigania o czynie zabronionym, o którym mowa w art. 197 § 3 i 4 k.k., art. 198 
k.k. i art. 200 k.k.”, przy czym odpowiedź osoby skarżącej powinna być złożona 
na piśmie i zawierać jej podpis (art. 5 ust. 2 p. 1). W sytuacji gdyby takie zawia-
domienie nie zostało złożone, przyjmujący zgłoszenie winien poinformować 
osobę skarżącą o takim obowiązku (art. 5 ust. 2 p. 2). Regulacja powyższa jest 
– co do istoty – celowa i prima facie właściwa, jednak problem w tym, że w pol-
skim prawie karnym określony w art. 240 k.k. prawny obowiązek denuncjacji 
nie dotyczy osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W istniejącym stanie rzeczy 
zachodzi zatem pewien subtelny dysonans pomiędzy uregulowaniami prawa 
kościelnego a prawem świeckim. Jeśli bowiem „osobą skarżącą”, o której mowa 
w aneksie, jest osoba pokrzywdzona przestępstwem lub jej przedstawiciel usta-
wowy, to informowanie takiej osoby o rzekomym o b o w i ą z k u  złożenia za-
wiadomienia o przestępstwie do organów ścigania oznaczałoby pouczenie jej 
o obowiązku, którego w prawie polskim nie ma. 

W podsumowaniu powyższych uwag warto zauważyć, że w przywołanym 
powyżej punkcie 202 Ratio fundamentalis stwierdzono, iż 

rzeczą słuszną i owocną będzie nawiązanie kontaktu między Konferencją Epi-
skopatu lub biskupem odpowiedzialnym za seminarium a  Papieską Komisją 
ds. Ochrony Niepełnoletnich, której szczególnym zadaniem jest „propono-
wanie [Ojcu świętemu] najbardziej odpowiednich inicjatyw mających na celu 
ochronę niepełnoletnich oraz osób dorosłych słabych i bezbronnych, aby uczy-
nić wszystko, co tylko możliwe dla zapewnienia, by przestępstwa, które miały 
miejsce w przeszłości, nie powtórzyły się więcej w Kościele”50. 

Rozwiązania proponowane w tej publikacji są głosem w dyskusji, co jesz-
cze można uczynić w odniesieniu do problemu wskazanego w tytule, nie tra-
cąc z pola widzenia tego, iż Kościół jest jak dotychczas jedynym podmiotem, 
który takich rozwiązań szuka. 

50 Nadmienić należy, iż przywołana Komisja ds. Ochrony Niepełnoletnich na zakończenie 
Zgromadzenia Plenarnego, które miało miejsce w październiku 2015 roku, wydała oświad-
czenie dotyczące podjętych prac, w tym specyfikacji własnych celów i zadań. Stwierdzono 
m.in., iż „Szczególnym obszarem zainteresowania prac tych grup jest, m.in., ocena stopnio-
wej formacji kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego”.
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Summary 
Formation to priesthood and prevention of child sexual abuse by the clergy –  
some remarks from the perspective of legal regulations applicable in Poland

On December 8, 2016, The Congregation for the Clergy published new Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis, which in point 202 draws the attention to the necessity to take appropriate measures intended to 
prevent child abuse by the clergy through, inter alia, implementing specific classes, seminars or courses on 
protection of minors at the stage of education and forming the candidates to the priesthood. This fact raises the 
question of a possible need to incorporate elements of secular law within the scope of liability for criminal of-
fenses comprising sexual abuse of minors in the program for education of future priests. This question seems 
particularly relevant for three reasons. Firstly, due to the fact that under current principles of priestly formation 
in Poland, such a subject has not been included in the curriculum of higher seminars. Secondly, due to the fact 
that publishing new Ratio fundamentalis implies development of new national Ratio by Episcopal Conferences, 
and this in turn provides a possibility to take a fresh look at Ordo studiorum, so the list of subjects stipulated 
in the intellectual formation at each formation stage. Thirdly and finally, due to the fact that as of July 13, 2017, 
the Polish legislator amended art. 240 of the Criminal Code, imposing at every person (including the clergy) 
a legal obligation – under the threat of penalty of imprisonment of up to three years – to inform law enforce-
ment about each case of attempting to or commitment of, inter alia, the crime of paedophilia, rape of a minor 
below the age of 15 as well as sexual abuse of vulnerable or mentally incompetent persons.

So, taking into account current social and legal implications in Poland, would it not be justified to intro-
duce elements of secular criminal law regarding the above-mentioned matter to the formation of seminarians. 
The article constitutes an attempt to answer this question.
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To nie PESEL, lecz charakter jest najprawdziwszym dowodem tożsamości 1.

Słowo „charakter” wywodzi się od greckiego słowa charazein, co znaczy 
nacinać, znakować. Charakter w sensie etymologicznym odsyła do znamienia, 
właściwości człowieka. Potocznie rozumie się go jako zespół stałych cech, dys-
pozycji właściwych danej osobie, które wyrażają się w jej postawie, zachowa-
niu. W codziennym języku używa się określeń: człowiek z charakterem / bez 
charakteru / ma dobry / zły charakter. Od osób wykonujących pewne zawody, 
np. zaufania publicznego, wymaga się posiadania odpowiedniego charakteru, 
który gwarantuje sprostanie powierzonym im zadaniom. Dlatego też dla przed-
stawicieli różnych zawodów, służb i ról społecznych – np. męża (ojca) i żony 
(matki), nauczyciela, wychowawcy, żołnierza, lidera i przywódcy, duchownego 
(kapłana) – powstają listy pozytywnych i trwałych cech gwarantujących sku-
teczne wywiązanie się z  obowiązków. „Człowiek z  charakterem” potrafi nie 
zawieść w  warunkach ekstremalnych. Nasz podziw, szacunek i  wdzięczność 
wzbudzają ludzie, którzy w czasach prześladowań, dyktatur (np. hitlerowskich 
Niemiec, Związku Sowieckiego, PRL-u) potrafili zachować wierność „Bogu, 

1 https://www.cytaty.info/zeszyt/ulubione218-50.htm (dostęp: 19 października 2018).
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honorowi i Ojczyźnie”. Także sprostanie wymogom stawianym chrześcijanino-
wi wymaga ukształtowania odpowiedniego charakteru2.

W psychologii współczesnej stosunek do tego pojęcia, z racji jego wielo-
znaczności, jest ambiwalentny, a często niechętny. W dziedzinie charaktero-
logii, która jest stosowaną psychologią osobowości, istnieje bowiem trudność 
w wypracowaniu jednej, optymalnej definicji. W różnych nurtach i działach 
psychologii (psychologia klasyczna, psychologia i  psychoterapia nurtu psy-
chodynamicznego, psychologia różnic indywidualnych) definicje charakteru 
są ze sobą niekompatybilne3. Razem z terminem „charakter” często występują 
również takie pojęcia, jak natura, temperament i osobowość. Według Stefana 
Szumana, na osobowość składają się podstawowe cechy psychiczne człowie-
ka oraz właściwości wrodzone i  nabyte. Naturą nazywa zespół wrodzonych 
cech organizmu biologicznego i psychiki. Przez aktualizację i doświadczenie 
życiowe z natury z czasem wyłania się osobowość. Charakter natomiast jest 
swego rodzaju nadbudową osobowości, zrealizowaną i ukształtowaną według 
pewnego ideału, a także wysiłkiem woli i pracy nad sobą. Osobowość w kon-
takcie z rzeczywistością, dojrzewając i realizując samą siebie, przemienia się 
w charakter4.

Zainteresowanie charakterem istnieje już od starożytności. W Etyce eude-
mejskiej Arystoteles definiował charakter jako „właściwość [nierozumnej czę-
ści] duszy, która jest zdolna pójść za rozumem, zgodnie z nakazem rozumu”. 
W Poetyce natomiast pisał: „Charakter i »właściwość myślenia« są dwoma natu-
ralnymi źródłami działania postaci, od których zależy ich powodzenie lub nie-
szczęście”5. Komentując opinie Arystotelesa, Henryk Jarosiewicz podkreśla, że 

Charakter powstaje jako właściwość owej części nierozumnej, ale pod wpły-
wem, czy też za pośrednictwem, części rozumnej. Charakter – u Arystotelesa 
– jest to przyzwyczajenie, którego nabywamy, kierując rozumem swoim życiem 

2 Por. np. J. Keating, Charakter chrześcijanina, Kraków 1995; L.A. Potter, Character of Christ: 
A  proposal for excellence in christian character education, https://digitalcollections.dordt.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=med_theses (dostęp: 22 maja 2018).

3 Por. J. Pastuszka, Charakter człowieka. Struktura – typologia. Diagnostyka psychologiczna, 
Lublin 1962; F. Seibt, Psychoanalytische Charakterlehre, Muenchen 1977; J. Santorski, 
Biodynamiczna analiza charakteru i modele procesu somatycznej psychoterapii, Warszawa 
1991; R. Jaworski, Rozwój charakteru według koncepcji E. Eriksona, w: Wykłady z psychologii 
w  KUL 1987/1988, red. A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski, Lublin 1992, s. 41–76; 
P.  Hreciński, Z. Uchnast, Typy charakteru a  obraz siebie, „Roczniki Psychologiczne” 15 
(2012), nr 4, s. 95–115.

4 Por. S. Szuman, Natura, osobowość i charakter człowieka, Kraków 1995.
5 Por. H. Jarosiewicz, Charakter; rozwój – zagrożenia, Wrocław 1997; tenże, Charakter 

chrześcijański, http://www.misjarodzinna.pl/new/[7]_Charakter_chrzescijanski.pdf (do-
stęp: 14 maja 2018).
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uczuciowym. Początkowo funkcja kierownicza przypada w udziale rodzicom, 
bo – jak pisze Arystoteles – „przyzwyczajamy się natomiast w wyniku kiero-
wania, które nie jest wrodzone”. Potem, w drugim okresie rozwojowym (okres 
zasad), kierujemy się zasadami, prawem głoszonym. W końcu zaś – kierujemy 
się poznaną prawdą6.

1. Teoretyczne podstawy badań

Tradycyjna charakterologia akcentuje, a  często wręcz sprowadza się do 
problematyki kształtowania charakteru na drodze wychowania i samowycho-
wania7. Charakter i jego kształtowanie u dzieci i młodzieży wzbudzały i nadal 
wzbudzają zainteresowanie pedagogów (M. Kulczycki, J. Tarnowski), psycho-
logów (W. Witwicki, M. Kreutz, H. Jarosiewicz) oraz duszpasterzy (M. Piro-
żyński). Marian Pirożyński pisał: „zwykle rozumie się charakter w  dobrym 
znaczeniu, jako stałe usposobienie, nakłaniające człowieka do wiernego wy-
pełniania obowiązków mimo zewnętrznych przeszkód i trudności wewnętrz-
nych”8. Według niego, 

Charakter przypisuje się tylko tym ludziom, którzy posiadają wyraziste oblicze 
duchowe i których postępowanie ma cechy stałości i wytrwałości. Jeżeli nato-
miast ktoś jest chwiejny w swych zasadach, a w postępowaniu zmienny, ulega 
wypadkom dnia i doznanym wrażeniom, to mówi się o nim, że jest człowiekiem 
„bez charakteru”. Istotnymi składnikami charakteru są: wierność obowiązkowi 
i  stałość (wierność zasadom mimo piętrzących się trudności). Charakter ma 
doniosłe znaczenie tak w życiu indywidualnym, jak i społecznym9.

Według Mieczysława Kreutza, kształcenie charakteru obejmuje: namysł 
wstępny, pozytywny cel życiowy, samokontrolę, rozmyślanie codzienne, elimi-
nację czynników środowiskowych oraz planowe i refleksyjne korzystanie z od-
powiedniej lektury10. Janusz Tarnowski, opierając się na opisach charakterów 
(osobowości) szkoły holendersko-francuskiej (G. Heymansa i  R. Le Senna) 
oraz posługując się metodami ich badania, przedstawił profile poszczególnych 

6 http://www.misjarodzinna.pl/new/[7]_Charakter_chrzescijanski.pdf (dostęp: 14 maja 2018).
7 Por. np. S. Baley, Charakterologia i typologia dzieci i młodzieży, Warszawa 1946; R.T. Peck, 

R.J. Havighurst, The psychology of character development, New York 1960; H. Ostrowska, 
Typy charakterologiczne dzieci i młodzieży a postępowanie psychoterapeutyczne, „Zagadnie-
nia Wychowawcze w Aspekcie Zdrowia Psychicznego” 1970, nr 5, s. 26–39. 

8 M. Pirożyński, Kształcenie charakteru, Londyn 1946, s. 10.
9 Tamże, s. 9–14.
10 Por. M. Kreutz, Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne,  http://www.teatrmlodych.

ofm.pl/materialy/M._Kreutz_Ksztalcenie_charakteru.pdf (dostęp: 22 maja 2018). 
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typów oraz sposób ich wychowania (ukierunkowanie pedagogiczne w zakre-
sie duchowości, duszpasterstwa)11. Henryk Jarosiewicz w rozwoju charakteru 
(charakterów) rozumianego jako styl aktywności, wypracowywany przez pod-
miot w okresie szkolnym, zwraca uwagę na u s p r a w n i a n i e  jako „motor” 
rozwoju emocji i uczuć. W okresie dzieciństwa rozwój ten przebiega pasywnie 
(„kształtowanie”), natomiast w okresie dorastania dochodzi poznawanie siebie 
i przekształcanie temperamentu w charakter („kształcenie”)12. 

Psychologia charakteru i  jego rozwoju uwzględniająca personalistyczną 
koncepcję osoby ma długą tradycję. Według jej przedstawicieli, celem tego 
rozwoju jest osoba moralna13. Koncepcja osoby według Józefa Pastuszki, 
uwzględniająca jej wymiar substancjalny i empiryczny, stała się podstawą psy-
chologii kształtowania charakteru. Na różne sposoby rozprawiano też o nim 
w kontekście religijności, wiary. Franz Kuenkel, łącząc pracę nad charakterem 
z chrześcijaństwem (protestantyzmem), uważał, że zadaniem życia religijne-
go jest również wypracowanie charakteru. W jego pracy zanika sprzeczność 
między nauką i  religią, wynurzają się paradoksy, antynomie i  syntezy teolo-
gii psychologii14. Pirożyński swoją koncepcję kształcenia charakteru opierał 
na uznaniu Boga jako najwyższego autorytetu i celu życia. Człowiek winien 
uporządkować własne wnętrze, koncentrując swe myśli wokół Absolutu, aby 
oddać mu się do dyspozycji15. Z  kolei Martin Buber proponował inną dro-
gę – wychodził od dialogu z  wychowankiem, zdobycia jego zaufania, przez 
pomoc w odkryciu prawdy o nim samym, by w końcu podprowadzić go do 
spotkania z Bogiem16. Według Jacka Woronieckiego, charakter chrześcijański 
kształtuje się w interakcji czterech czynników: natury, kultury, techniki i łaski. 
Wychowanie chrześcijańskie łączy w harmonijny sposób czynnik przyrodzony 
z nadprzyrodzonym, sprawności naturalne ze sprawnościami nabytymi przez 
ćwiczenia17. 

11 Por. J. Tarnowski, Z  tajników naszego „ja”, Poznań 1987. René Le Senne definiował 
charakter jako zespół wrodzonych dyspozycji człowieka, który jest stały i  niezmienny, 
chociaż podlega wpływom życiowym (tamże, s. 14).

12 Por. H. Jarosiewicz, Charakter; rozwój – zagrożenia, dz. cyt., s. 141.
13 Por. R. Allers, Das Werden der sittlichen Person. Wesen und Erziehung des Charakters, Frei-

burg im Breisgau 1930; J. Pastuszka, Charakter człowieka, dz. cyt.
14 Por. F. Kuenkel, Die Arbeit am Charakter. Die neue Psychotherapie in ihrer Anwendung auf 

Erzziehung, Selbsterziehung und seelische Hilfeleistung, Konstanz 1987.
15 Por. M. Pirożyński, Kształcenie charakteru, dz. cyt., s. 27.
16 Por. M. Buber, Kształcenie charakteru, „Znak” 20 (1968), nr 169–170, s. 7–8.
17 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986, s. 373 n.; H. Jarosiewicz, 

Charakter chrześcijański, dz. cyt., s. 7 n.
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Józef Pastuszka zwracał uwagę, że życie religijne jest funkcją człowieka 
wiążącą religijność z  elementami życia duchowego, takimi jak dążenia, po-
pędy i wola. Religijność i moralność najczęściej działają w człowieku łącznie. 
Na religijność człowieka mają wpływ właściwości organizmu, witalność tem-
peramentu, funkcjonowanie zmysłowe i umysłowe oraz sfera dążeń i uczuć, 
a przede wszystkim dynamizm myślenia i woli18. Z badań autora wynika, że 
takie postawy charakterologiczne jak empatia i  makiawelizm są powiązane 
z personalnym wymiarem religijności19.

Kształtowanie charakteru jest treścią projektów edukacyjnych w  wielu 
instytucjach wychowawczych na świecie (szkoły średnie, uczelnie wyższe). 
Efektem tych starań są programy obejmujące przekazywanie wiedzy z zakre-
su wartości moralnych, etyki, edukacji obywatelskiej. Jedna z  takich list za-
wiera następujące tematy: kluczowe wartości etyczne oraz ich uzasadnienie, 
definicja charakteru, kompleksowe i celowe podejście do kształcenia dobrego 
charakteru, zagospodarowanie szkoły jako wspólnoty opiekuńczej, powiąza-
nia między wychowaniem charakteru a programem akademickiego nauczania 
i oceniania. Dotyczy to również instytucji wychowawczych o profilu chrześci-
jańskim20. 

W programach wychowania chrześcijańskiego charakteru zwraca się uwa-
gę na ukształtowanie takich cech, jak: etyczne postępowanie, miłość i szacu-
nek do innych ludzi, okazywanie wdzięczności, budowanie wspólnoty Chry-
stusa, reprezentowanie Chrystusa wobec świata21. Według J. Eagera Hedleya, 
ostatecznym celem chrześcijańskiego wychowania jest ukształtowanie chrze-
ścijańskiego charakteru, odbudowanie w osobie Bożego obrazu22. Może się on 
rozwijać dzięki otwartości na Ducha Świętego, który będzie działał w naszym 
życiu przez słowo Boże. Biblia dostarcza bowiem wielu wzorów chrześcijań-
skiej dojrzałości. Studiując ją, poznajemy, jakiego charakteru Stwórca oczekuje 
od członków swojego ludu. Samoopanowanie jest również niezbędne do bycia 
18 Por. J. Pastuszka, Charakterologiczne aspekty religijności człowieka, „Więź” 1975, nr 12, 

s. 5–11.
19 Por. W. Chaim, Niektóre cechy charakteru a  personalny wymiar religijności, w: Postawy 

wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, red. T. Doktór, K. Franczak, 
Warszawa 2000, s. 7–20.

20 Por. Th. Lickona, Eleven principles of effective character education, „Journal of Moral Edu-
cation” 25 (1996), nr 1, s. 93–100; R. Langer i in., Human flourishing: the context for char-
acter development in christian higher education, „Journal of Christian Higher Education” 9 
(2010), nr 4, s. 336–360.

21 Por. M. Maddix, Christlike character in christian higher education, http://didache.nazarene.
org/index.php/volume-4-1/702-v4-maddix/file (dostęp: 18 maja 2018).

22 Por. J.E. Hedley, Perception, process, product: Integrated faith and learning for a Christlike cha-
racter, http://christintheclassroom.org/vol_10/10cc_147-166.htm (dostęp: 18 maja 2018).
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posłusznym Bogu, pokonywania grzechu w naszym życiu oraz przyjmowania 
życia na sposób Chrystusa23.

Zwłaszcza chrześcijańskie wychowanie, za które odpowiedzialna jest ro-
dzina, instytucje wychowawcze, w tym wspólnota wierzących, powinno pro-
wadzić do ukształtowania charakteru, który odzwierciedla postawy, wartości 
i zachowania zalecane przez tradycję biblijną i wyrastającą z niej duchowość. 
Sang-Jin Han pisze, że chrześcijańskie wychowanie, a następnie samowycho-
wanie charakteru polega na kształtowaniu ludzi do podejmowania w konse-
kwentny i  stały sposób stylu życia i  zachowania, który jest zgodny z nieod-
łącznymi cechami charakteru moralnego, objawionego przez Boga, i cechami 
osoby stworzonej na obraz Boży24. Aby móc stawać się dobrym w znaczeniu 
chrześcijańskim, wymagane jest wykształcenie cech, środków umożliwiają-
cych jego uformowanie. Bazą wychowania, formacji charakteru na pierwszym 
miejscu winna być relacja z Bogiem25.

Dla Sungwon Kima, autora metody pomiaru chrześcijańskiego charakte-
ru, jego cechy oparte na biblijnych standardach obejmują moralność, sumie-
nie, szacunek dla innych, świadomość obywatelską, samokontrolę i podejmo-
wanie inicjatywy. Odniesieniem biblijnym do wychowania charakteru są cnoty 
wymienione w Liście św. Pawła do Kolosan: 

Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosier-
dzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając 
sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył 
wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią do-
skonałości (Kol 3, 12–14).

Program edukacji charakteru chrześcijańskiego studentów, na którego 
użytek została skonstruowana owa metoda, za podstawę formacji ma właśnie 
te owoce Ducha26.

Studium Kima rozpoczyna się od nazwania 13 cnót charakteru chrześci-
jańskiego powszechnie występujących w biblijnych tekstach, a następnie ich 
skategoryzowania według wartości intrapersonalnych, wartości interperso-
nalnych oraz wartości społecznych: cierpliwość – nadzieja; samokontrola – 

23 Por. http://www.new-testament-christian.com/christian-character.html (dostęp: 14 maja 
2018).

24 Por. Sang-Jin Han, The importance of personality education for Church education, „A Journal 
of Christian Education in Korea” 40 (2014), s. 167–197 (Abstract).

25 Za: Sungwon Kim, Development and validation of a Scale for Christian Character Assess-
ment of university students, „Religions” 8 (2017), nr 5, s. 8, https://pdfs.semanticscholar.
org/1a59/f008a39a3d3cc766dcdea8ea58a56bb9d4f8.pdf (dostęp: 22 maja 2018).

26 Por. tamże.
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czystość; wiara – wierność; lojalność, wierność – uczciwość; gorliwość – od-
powiedzialność; radość – wdzięczność; współczucie, miłość, przebaczenie 
– łagodność – pokój; dobroć – życzliwość; rozważność/uprzejmość – kultura 
osobista; hojność – dobroczynność, sprawiedliwość, duch wspólnoty. Przy 
użyciu procedur statystycznych została rozwinięta trafna i rzetelna metoda ba-
dania charakteru wśród studentów jako wyłaniających się dorosłych (wczesna 
dorosłość). Skala ta (A Scale for Christian Character Assessment of University 
Students) mierzy ich aktualną percepcję własnego charakteru, natomiast nie 
mierzy jego obecnego, obiektywnego stanu.

Jedno z nielicznych empirycznych studiów nad charakterem przeprowa-
dzonych w USA przez Roberta J. Havighursta i Hildę Tabę dotyczyło szesna-
stolatków, u  których badano takie cechy, jak: uczciwość, odpowiedzialność, 
wierność, odwaga moralna i życzliwość, w powiązaniu m.in. z klasą społecz-
ną, przystosowaniem szkolnym, praktykami religijnymi oraz z przekonaniami 
i wartościami moralnymi. Stwierdzono m.in., że opinie moralne nastolatków 
zdecydowanie wypływają z przynależności do klasy społecznej. Młodzież, któ-
rej rodzice należeli do klasy niższej, mniej zadbanej pod względem wycho-
wawczym i kościelnym, była mniej wrażliwa na wartości moralne. Młodzież 
z klasy średniej akceptowała to, co jest akceptowane w jej grupie społecznej27. 
Z badań Havighursta i Taby wynika także, że charakter moralny, osobowość 
i środowisko społeczne są systemowo powiązane i nie można badać charakte-
ru moralnego w oderwaniu od osobowości28. 

W  niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną wyniki badań nad 
zastosowaniem tej metody do analizy percepcji własnego charakteru przez 
uczestników niedzielnej Mszy św. w powiązaniu z praktykami religijnymi i oso-
bowością. Liturgia, podobnie jak słowo Boże, wprowadza bowiem człowieka 
w rzeczywistość tożsamości chrześcijańskiej i kształtuje jego osobowość29. 

2. Metodologia badań własnych

2.1. Problem, hipotezy, osoby badane

Inspiracją do zajęcia się diagnozą charakteru chrześcijanina ujętego w Pi-
śmie Świętym Nowego Testamentu i  literaturze analizującej jego cechy był 
kończący się rok liturgiczny, który rozpoczął się Jubileuszowym Aktem Przy-
jęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (19 września 2016). Jego zakończenie 
27 Por. R.J. Havighurst, H. Taba, Adolescent charakter and personality, New York 1949.
28 Por. tamże.
29 Por. D. von Hildebrand, Liturgia a osobowość, Kraków 2014, s. 66 n.
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zrodziło pytanie o podobieństwo charakterologiczne wiernych do wzoru kró-
lewskości. Ponieważ jako ochrzczeni uczestniczymy w królewskiej misji Chry-
stusa (komplementarnie z funkcją prorocką i kapłańską), ów rok duszpasterski 
był dla nas zachętą do pogłębionej i permanentnej formacji chrześcijańskiej 
w celu realizacji takiego stylu życia30. 

Problem. Pierwszy problem do zbadania brzmi: W jakim stopniu uczest-
nicy Mszy św. postrzegają siebie w świetle wymagań stylu życia wynikającego 
z norm biblijnych? Drugi problem wyraża pytanie: Z czym wiąże się stopień 
internalizacji zasad chrześcijańskiego życia – z praktykami religijnymi, z oso-
bowością? A może z jednym i drugim? 

Hipotezy. Zakładamy, że zarówno (1) p r a k t y k i  r e l i g i j n e  (często-
tliwość: a) modlitwy osobistej, b) uczestnictwa we Mszy św., c) korzystania 
z Biblii, oraz motywacja ich podejmowania), jak również (2) z m i e n n e  o s o-
b o w o ś c i  mogą mieć związek ze stopniem ukształtowania charakteru wier-
nych. To znaczy, że z określonymi wymiarami charakteru korelują tak zmienne 
osobowości, jak i poziom praktyk religijnych. 

Badane osoby. Badania zostały przeprowadzone pod koniec listopada 
2017 roku w  kościele św. Mikołaja w  Zamościu. Wśród wiernych uczestni-
czących we Mszy św. w XXXIII niedzielę rozdano 150 ankiet, z czego w na-
stępną niedzielę, Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, zwrócono 52 wypeł-
nione ankiety. Kaznodzieja podczas homilii odwoływał się do doświadczenia 
słuchaczy, którzy zapoznali się ze stylem chrześcijańskiego życia opisanego 
w ankiecie, zachęcając ich do refleksji nad stopniem własnego podobieństwa 
do obrazu chrześcijanina wynikającego z chrztu (Christ-like), zawartego w pi-
smach Nowego Testamentu.

Średnia wieku badanych wynosiła 58,5 lat. Ich wykształcenie przedstawia 
się następująco: podstawowe (N = 5; 9,6%); zawodowe (N = 4; 7,7%); średnie 
(N = 17; 32,7%); wyższe (N = 26; 50%).

2.2. Zastosowane metody

2.2.1. Autoportret chrześcijanina (Scale for Christian Character Assessment / 
Skala oceny chrześcijańskiego charakteru)

Metoda pomiaru charakteru chrześcijańskiego została przygotowana do 
badań nad jego kształceniem. W ramach kursów zmierzano do odkrycia cech 
charakteru, które należy pielęgnować w edukacji. Metoda została oparta na 

30 Por. W. Śmigiel, Udział wiernych w królewskiej misji Chrystusa, „Dobry Pasterz” 42 (2017), 
s. 25–39.
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literaturze badań nad charakterem i służyła w pierwszym rzędzie do pomiaru 
biblijnego charakteru studentów uniwersyteckich o przekonaniach chrześci-
jańskich. Charakter biblijny obejmuje „cechy zgodne z biblijnymi wartościami, 
postawami i  zachowaniami, które odzwierciedlają chrześcijańską tożsamość 
człowieka przez odtworzenie Bożego podobieństwa”31.

Chrześcijańskie cnoty zostały zaczerpnięte z Biblii (Mt 5, 3–10; Ga 5, 22–
23; 2 P 1, 5–7), z list cnót studentów uczelni akademickich (kalwińskich, an-
glikańskich) oraz z literatury32. Zostały one skategoryzowane według wartości 
interpersonalnych, intrapersonalnych i  społecznych. Grupa ekspertów przy-
porządkowała poszczególne cechy odpowiadającym im wartościom. Listę 75 
pozycji poddano ocenie siedmiu ekspertów z dziedziny etyki chrześcijańskiej, 
filozofii chrześcijańskiej i chrześcijańskiego wychowania. Każde pytanie było 
oceniane według pięciopunktowej skali pod kątem trafności i  klarowności. 
Ekspertów poproszono także o wskazanie, do której spośród trzech grup war-
tości (intrapersonalne, interpersonalne, społeczne) odnosi się pytanie, oraz 
o dodanie kwestii, których autorzy mogli nie uwzględnić. W wyniku selekcji 
pozostało 39 pozycji. W badaniu pilotażowym kwestionariuszem, w którym 
odpowiedź na każde pytanie podlegała pięciopunktowej skali Likerta, uzyska-
no współczynnik = 0.79. 

Tak skonstruowanym testem 994 studentów uniwersytetu chrześcijańskie-
go (33,3% mężczyzn i 66,7% kobiet) oceniło swój charakter. W wyniku eks-
ploracyjnej analizy czynnikowej wyodrębniono pięć elementów, które zostały 
zidentyfikowane jako: relacja z innymi I – miłość i troska (11 pozycji), relacja 
z  Bogiem (10 pozycji), relacja z  innymi II – miłość i  zaprowadzanie poko-
ju (6 pozycji), odpowiedzialność osobista (7 pozycji) oraz odpowiedzialność 
społeczna (6 pozycji)33. Na bazie wyników metodą analizy eksploracyjnej prze-
prowadzono także konfirmacyjną analizę czynnikową, w której efekcie pozo-
stawiono 29 pozycji. Współczynniki dla kolejnych elementów wynoszą: relacja 
z innymi I (0.89), relacja z Bogiem (0.87), relacja z innymi II (0.81), odpowie-
dzialność osobista (0.80), odpowiedzialność społeczna (0.70).

Tłumaczenie polskiej wersji oparto na Biblii Tysiąclecia. Trafność ocenił 
zespół duszpasterzy i misjonarzy, w tym psycholog religii, wychowawca mło-
dzieży zakonnej. Badania pilotażowe zostały zebrane od wiernych obecnych 
na liturgii niedzielnej w niedzielę Chrystusa Króla. Do zastosowanej ekspe-
rymentalnej wersji włączono 39 pozycji oraz dodano jedno twierdzenie do-

31 Sungwon Kim, Development and validation…, dz. cyt., s. 2.
32 Por. tamże, s. 3.
33 Por. tamże, s. 3–4.
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datkowe, dla zaokrąglenia liczby oraz uzupełnienia treści: „Zwracam się do 
Ducha Świętego o prowadzenie mnie w moim życiu chrześcijańskim”.

Rzetelność Autoportretu chrześcijanina obliczono, posługując się współ-
czynnikiem korelacji (alfa Cronbacha) na próbce 52 osób badanych. Przy na-
zwie każdego wymiaru podane jest twierdzenie o najwyższym współczynniku 
rzetelności. Dla kolejnych czynników-skal uzyskano następujące współczyn-
niki rzetelności: 

I.  Relacja z innymi – miłość i troska (11 pozycji) = 0.84. Nr 18: „Podej-
muję odpowiedzialność za moją część zadań w grupach, wspólnotach” 
(0.85); 

II.  Relacja z  Bogiem (10 pozycji) = 0.83. Nr 28: „Uważam, że czystość 
seksualna według stanu jest czymś ważnym, i z Bożą pomocą ją zacho-
wuję” (0.84);

III.  Relacja z innymi – miłość i zaprowadzanie pokoju (6 pozycji) = 0.76. 
Nr 21: „Nie potępiam innych zbyt łatwo” (0.80);

IV.  Odpowiedzialność osobista (7 pozycji) = 0.81. Nr. 17: „Nie wypowia-
dam kłamstw, nawet wtedy, gdy korzystniej dla mnie byłoby skłamać” 
(0.81);

V.  Odpowiedzialność społeczna (6 pozycji) = 0.66. Nr 38: „Interesuję się 
sprawami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi i zamartwiam 
się niesprawiedliwością” (0.65).

2.3. Kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki (IPIP-BFM-20)

Kwestionariusz został opracowany przez Ewę Topolewską, Ewę Skiminę, 
Włodzimierza Strusa, Jana Cieciucha i  Tomasza Rowińskiego. IPIP-BFM-20 
jest skróconą wersją 50-stwierdzeniowego kwestionariusza Big Five Markers. 
M. Brent Donnellan i  jego współpracownicy 20-itemową wersję kwestiona-
riusza określili jako Mini-IPIP34. Ewa Topolewska wraz z  zespołem opraco-
waną przez siebie 20-itemową wersję testu nazwała IPIP-BFM-20. Autorzy na 
polskich danych zastosowali procedurę Donnellana, dodatkowo weryfikując 
efekty doboru pozycji metodą konfirmacyjnej analizy czynnikowej, przepro-
wadzonej na innej próbie. Podczas doboru pozycji brali pod uwagę także kry-
terium alfa Cronbacha. Trafność metody weryfikowali poprzez analizę związ-
ków z  czterema innymi kwestionariuszami Wielkiej Piątki. Kwestionariusz 

34 Por. M.B. Donnellan i in., The Mini-IPIP scales: Tiny-yet-effective measures of the Big Five 
Factors of personality, „Psychological Assessment” 18 (2006), nr 2, s. 192–203.
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składa się z 20 pozycji i mierzy pięć cech: ekstrawersję, ugodowość, sumien-
ność, stabilność emocjonalną oraz intelekt35. 

S k a l a  e k s t r a w e r s j i  mierzy poziom aktywności, energii oraz towa-
rzyskości i społecznej pewności siebie (asertywności). S k a l a  u g o d o w o ś c i 
mierzy pozytywne (vs negatywne) nastawienie do ludzi. S k a l a  s u m i e n-
n o ś c i  mierzy poziom zorganizowania, rzetelności w realizowaniu celów i za-
dań, a także skłonności do porządku i obowiązkowości. S k a l a  s t a b i l n o ś c i 
e m o c j o n a l n e j  mierzy poziom pobudliwości i zrównoważenia emocjonal-
nego, odporności emocjonalnej i tolerancji na frustrację. S k a l a  i n t e l e k t u 
mierzy otwartość intelektualną, kreatywność i wyobraźnię36. 

Badania walidacyjne zostały przeprowadzone w  łącznej grupie N = 903 
osób w wieku 16–83 lat. Trafność (zweryfikowana w konfirmacyjnej analizie 
czynnikowej oraz analizie korelacji skal kwestionariusza z innymi pomiarami 
pięciu cech osobowości) oraz rzetelność (mierzona wskaźnikiem alfa Cronba-
cha) są zadowalające i pozwalają na stosowanie kwestionariusza w badaniach 
naukowych37. Autorzy polskiej wersji IPIP-BFN-20 stwierdzają, że metoda na-
daje się do pomiaru osobowości w badaniach, w których wskazane jest ogra-
niczenie liczby pozycji testowych, co miało miejsce w niniejszym przypadku. 
Osoba badana udziela odpowiedzi według skali od 1 (całkowicie nietrafnie 
mnie opisuje) do 5 (całkowicie trafnie mnie opisuje).

3. Chrześcijański charakter w powiązaniu z religijnością  

i cechami osobowości – prezentacja wyników

Praktyki religijne były oceniane w skali od 1 (raz w tygodniu) do 5 (nigdy). 
Średni wynik badanej grupy w zakresie modlitwy prywatnej wyniósł 1,4 pkt. 
(raz lub częściej w ciągu dnia do prawie codziennie); w zakresie uczestnictwa 
we Mszy św. – 1,8 pkt. (raz w tygodniu lub częściej); w zakresie korzystania 
z Biblii – 3,3 pkt. (ok. raz w miesiącu). Motywem praktyk religijnych jest przy-
jaźń z Bogiem, obowiązek bądź wewnętrzna potrzeba (1,5 pkt.).

Profil charakteru chrześcijańskiego badanych w  zakresie pięciu wymia-
rów Autoportretu chrześcijanina (średnie wyniki) przedstawia się następują-
co: I.  Relacja z  innymi – miłość i  troska (M = 35,94); II. Relacja z  Bogiem 
35 Por. E. Topolewska i  in., Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20, 

„Roczniki Psychologiczne” 17 (2014), nr 2, s. 365–382.
36 Por. W. Strus, J. Cieciuch, T. Rowiński, Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do 

pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym, „Roczniki Psychologiczne” 17 (2014), 
nr 2, s. 327–346.

37 Por. E. Topolewska i in., Krótki kwestionariusz…, dz. cyt., s. 367–384.
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(M = 32,98); III. Relacja z innymi – miłość i zaprowadzanie pokoju (M = 18,88); 
IV. Odpowiedzialność osobista (M = 15,65); V. Odpowiedzialność społeczna 
(M = 11,56). Wyniki sprowadzone do skali pięciostopniowej przedstawiają na-
stępujący profil: I (3,27); II (3,30); III (3,15); IV (2.23); V (1,93). Dane te wska-
zują, że ogólnie respondenci niezbyt wysoko oceniają swój charakter chrześci-
jański; korzystniej wypadają w wymiarach dotyczących stosunku do Boga i do 
innych, natomiast gorzej w zakresie odpowiedzialności. Przypuszczać można, 
że na obniżenie wyników w skalach odpowiedzialności społecznej i osobistej 
mogła wpłynąć także mniejsza liczba tworzących je twierdzeń. 

a) Korelacje (r Pearsona) między wymiarami Autoportretu chrześcijani-
na a  zmiennymi wieku i  wykształcenia oraz zmiennymi praktyk religijnych 
przedstawia tabela nr 1. 
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Wiek 0.26 (.06) 0.40 (.003) 0.32 (.02) 0.17 (.22) 0.21 (.14)
Wykształcenie 0.09 (.50) –0.15 (.29) –0.05 (.72) 0.02 (.90) 0.02 (.87)
Modlitwa osobista –0.04 (.75) 0.27 (.05) 0.18 (.18) 0.03 (.84) 0.10 (.47)
Msza św. 0.12 (.38) 0.21 (.14) 0.08 (.58) 0.30 (.03) 0.18 (.20)
Ubiblijnienie –0.09 (.52) –0.01 (.92) 0.02 (.89) –0.05 (.72) –0.09 (.53)
Motywowanie 
praktyk 0.09 (.52) 0.31 (.02) 0.27 (.05) 0.15 (.27) 0.25 (.07)

Jak pokazuje tabela nr 1, relacja z  innymi (troska) nie koreluje istotnie 
z żadną z zakładanych zmiennych. Relacja z Bogiem koreluje dodatnio z wie-
kiem (p < 0.01), z częstotliwością modlitwy osobistej (p < 0.05), z motywacją 
podejmowanych praktyk (p < 0.05). Relacja z innymi (pokój) łączy się istotnie 
z wiekiem (p < 0.05 ) i motywacją praktyk religijnych (p < 0.05). Odpowie-
dzialność osobista wykazuje ważny związek z częstością udziału we Mszy św. 
(p < 0.05). Wymiar odpowiedzialności społecznej nie koreluje z żadną z zakła-
danych zmiennych. Stwierdzono także pozytywną korelację między wiekiem 
i chrześcijańskim charakterem w dwóch wymiarach: relacja z Bogiem (współ-
czynnik alfa = 0.40, p < .01) oraz relacja z innymi – miłość i zaprowadzanie 
pokoju (alfa = 0.32, p < .05). 
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b) Korelacje między wymiarami Autoportretu chrześcijanina a  cechami 
osobowości przedstawia tabela nr 2.

Tab. nr 2
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Ekstrawersja 0.14 (.33) 0.02 (.87) 0.14 (.33) 0.04 (.78) 0.20 (.16)
Ugodowość 0.17 (.23) 0.18 (.20) 0.01 (.95) –0.13 (.36) 0.24 (.09)
Sumienność 0.27 (.05) 0.09 (.50) 0.25 (.08) 0.10 (.48) 0.20 (.16)
Stabilność 
emocjonalna 0.26 (.06) 0.10(.49) 0.03 (.85) 0.41 (.002) 0.23 (.10)

Intelekt –0.02 (.88) 0.00 (.98) –0.10 (.46) –0.10 (.46) 0.17 (.22)

Z  tabeli nr 2 wynika, że u  badanych istnieje powiązanie między relacją 
z innymi (troska) i sumiennością (p < 0.05) oraz między odpowiedzialnością 
osobistą i stabilnością emocjonalną (p < 0.01). Z wiekiem ujemnie jest zwią-
zany wymiar intelektu (alfa = –0.33, p < .05). Z wykształceniem natomiast do-
datnio korelują dwa wymiary osobowości: stabilność emocjonalna (alfa = 0.33, 
p < .05) oraz intelekt (alfa = 0.40, p < .01.).  

4. Podsumowanie wyników i wnioski

Uczestnicy Mszy św., którzy odpowiedzieli na ankietę, należą do osób 
z  wewnętrzną motywacją religijną, co zbliża ich do modelowej pobożności. 
Natomiast w  kontakcie z  Pismem Świętym wykazują duży dystans (ok. raz 
w miesiącu). Być może tu należy szukać źródła umiarkowanych wyników w te-
ście Autoportretu chrześcijanina, który opiera się na biblijnych kategoriach. 
Niższe wyniki w  skalach odpowiedzialności osobistej i  społecznej mogą się 
wiązać z jednej strony z wiekiem badanych (zmniejszona aktywność), a z dru-
giej ze słabszym rozwojem strony etycznej ich religijności.

Dodatnio korelują częstotliwość modlitwy osobistej z  relacją z  Bogiem 
(.05) oraz częstotliwość uczestnictwa we Mszy św. z odpowiedzialnością oso-
bistą (.05). Ważna okazuje się motywacja podejmowanych praktyk religijnych; 
im bardziej są one uwewnętrznione, tym wyższy wynik mają badani w skali 
relacji z Bogiem (.05) i skali relacji z innymi – miłość i zaprowadzanie po koju 
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(.05). Pozytywną zależność dwóch wymiarów Autoportretu chrześcijanina 
z wiekiem można interpretować jako wyraz religijnego rozwoju związanego 
z pobożnością i większym wyciszeniem wewnętrznym oraz potrzebą harmonii 
w stosunkach międzyludzkich. 

Spodziewano się liczniejszych korelacji między wymiarami charakteru 
chrześcijańskiego i osobowości. Być może na uzyskane wyniki wpłynęła także 
niezbyt duża liczebność próbki badawczej, ale również moc metody badania 
osobowości. Jak rozumieć fakt niewielu korelacji Autoportretu chrześcija-
nina z  praktykami religijnymi? Kwestię nielicznych współzależności między 
zmiennymi charakteru i  zmiennymi osobowości należałoby jeszcze spraw-
dzić w warunkach większej rzetelności metody Wielkiej Piątki i zwiększonej 
próbki badawczej38. Istniejącą korelację wymiaru relacji z innymi, troski o in-
nych z sumiennością (.05) można interpretować jako wpływ uporządkowania 
osobowości na dostrzeżenie oraz uwzględnianie potrzeb innych ludzi, na co 
zwracają uwagę chrześcijańskie zasady moralne. Z kolei stosunkowo wysoka 
jest pozytywna korelacja stabilności emocjonalnej z poczuciem osobistej od-
powiedzialności, uwewnętrznieniem wartości religijnych (.01); wpływ tych 
zmiennych jest prawdopodobnie dwukierunkowy. Zastosowana metoda oso-
bowości diagnozuje podstawowe cechy osobowości, stąd można przypuszczać, 
że cechy temperamentalne wywierają wpływ na ukształtowanie charakteru; to 
jednak wymagałoby badań eksperymentalnych, podłużnych. 

Warty dostrzeżenia jest pozytywny związek wieku z miłością Boga i bliź-
niego, natomiast ujemny z funkcjonowaniem intelektualnym; prawdopodob-
nie jest to związane z procesem starzenia się (średni wiek badanych wynosi 
58,5 lat).

Wprawdzie metoda Autoportretu chrześcijanina (Scale for Christian Cha-
racter) była pierwotnie przeznaczona do badania młodzieży, jednakże jej treść 
jest uniwersalna, wyeksplikowana z  Biblii, i  może być punktem odniesienia 
dla dorosłych chrześcijan. Wyniki mogłyby być bardziej przekonujące i kla-
rowne po zwiększeniu wielkości grupy badanych. Można także przypuszczać, 
że wystąpiłyby różnice międzypłciowe w  obszarze wymiarów Autoportretu 
chrześcijanina.

Praktycznym, pastoralnym aspektem przeprowadzonych badań było za-
oferowanie uczestnikom Mszy św. konfrontacji z  biblijnymi wymaganiami 
naśladowania Jezusa Chrystusa w Jego królewskości, kształtowania siebie na 
obraz Jego człowieczeństwa. Niezbyt wysoki procent zwróconych ankiet moż-
38 Współczynnik rzetelności na przebadanej próbce dla testu IPIP-BFM-20 wynosił kolejno: 

ekstrawersja (.63); ugodowość (.57), sumienność (.62); stabilność emocjonalna (.48); inte-
lekt (.72).
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na tłumaczyć tym, że w filialnym kościele św. Mikołaja, w którym je rozdano, 
przeciętnie tylko ok. jedna trzecia uczestników nabożeństw jest stała. 

Efektem badań jest opracowanie w  języku polskim metody Scale for 
Christian Character autorstwa Sungwon Kima. Udało się też stwierdzić kilka 
zmiennych religijności i kilka zmiennych osobowości, które są powiązane ze 
stopniem identyfikacji z cechami chrześcijanina zarysowanymi w Nowym Te-
stamencie. Istotny jest także stwierdzony brak korelacji z innymi zmiennymi 
religijnymi i osobowościowymi. To przypomina, że relacja religijna zależy nie 
tylko od osobowości, ale również od środowiska i współdziałania z Bożą łaską. 

Summary 
Christian character, religiosity and personality.  

The survey among the participants in the Sunday Mass

The study aim was to diagnose dimensions of the Christian character traits revealed in the Bible and in 
the Christian literature. In the investigation were involved 52 adult participants in the Sunday Mass in Zamość. 
The traits of the character were assessed by the means of the Scale for Christian Character Assessment 
(Sungwon Kim, 2017). Religiosity was assessed at four aspects: personal prayer, community prayer, reading 
the Bible, and motivation to religious practices. Personality of the participants has been tested by the means of 
the International Personality Item Pool-Big Five Markers-20 (Polish Version, 2013). 

The results showed that the tested subjects assessed themselves substantially higher on both a rela-
tionship with God and relationship with others (loving and caring, loving and peacemaking) level then on 
a personal and social responsibility one.

As regards links between the Christian character and religiosity, the relationship with God was positively 
correlated with personal prayer and motivation to religious practices; the relation with others (loving and 
peacemaking) was positively correlated with motivation to religious practices; and personal responsibility was 
positively correlated with community prayer. As regards links between the Christian character and personality, 
the relationship with others (loving and caring) was positively correlated with conscientiousness, and personal 
responsibility was positively correlated with emotional stability. Furthermore correlates positively with age of 
the subjects the relationship with God and the relationship with others (loving and peacemaking). The conc-
lusions were discussed in the psychological and pastoral aspects.

Władysław Chaim CSsR – doktor psychologii (KUL), zajmuje się psychologią komunikacji interpersonal-
nej, psychologią religii, psychologią kaznodziejstwa i homiletyką. Członek Stowarzyszenia Psychologii Pasto-
ralnej. Aktualnie mieszka w Zamościu. Pracuje jako misjonarz i rekolekcjonista. Prowadzi spotkania biblijne 
metodą bibliologu i bibliodramy, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów interpersonalnych, osobowo-
ściowych i duchowych. Opublikował m.in. książkę Psychologiczna analiza religijności niespójnej.
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1. Szkoła kadam

Jednym z istotnych elementów buddyzmu jest mnogość i w pewnym stop-
niu swobodne kształtowanie się szkół, co wynika przede wszystkim z  indy-
widualnej ścieżki dążenia ku oświeceniu. Choć często posługujemy się ogól-
nym określeniem „buddyzm”, należy mieć na uwadze wielość jego tradycji1. 
Obecnie, mimo że potrafimy z większą lub mniejszą dokładnością rozróżnić 
nurty takie jak mahajana, zen, theravada, wadżrajana, musimy pamiętać, iż na 
ich gruncie powstały nowe szkoły, które nawiązując do tradycji, w której mają 
swe korzenie, jednocześnie nieco modyfikują wybrane założenia. Artykuł kon-
centruje się na jednym z odłamów buddyzmu mahajany – buddyzmie kadam, 
oraz kontrowersjach powstałych wokół tzw. Nowej Tradycji Kadampa2. 

Informacji na temat szkoły kadam możemy znaleźć wiele, jednak istnieją 
między nimi pewne nieścisłości. Choć wszystkie źródła wskazują na jej związ-
ki z mahajaną, to sam początek tego nurtu nie jest oczywisty. Brak dokładnych 
danych wynika m.in. z faktu, iż powiązanie z twórcą kadam silnie akcentuje 
Nowa Tradycja Kadampa. Okoliczności, w jakich powstała ta szkoła, były na 
1 J. Szacki, Tradycja, Warszawa 2011, s. 8–12.
2 W dalszej części artykułu w odniesieniu do Nowej Tradycji Kadampa będę posługiwała się 

również określeniem Nowa Kadampa lub NKT (New Kadampa Tradition). 
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tyle burzliwe, że często są pomijane zarówno w jej publikacjach, jak i w na-
ukach przez nią przekazywanych. Kontrowersje wokół niej zostaną omówione 
w dalszej części artykułu, gdyż najpierw należy prześledzić kształtowanie się 
i przemiany buddyzmu kadam, co pozwoli zrozumieć genezę Nowej Kadampy.

W  publikacjach wydawanych przez NKT-IKBU (New Kadampa Tra-
dition – International Kadampa Buddhist Union) wskazuje się na postać in-
dyjskiego mistrza Atiszy, twórcy szkoły kadam. Wniósł on ogromny wkład 
w  przywrócenie buddyzmu w  Tybecie w  XI wieku3. Według legend, mistrz 
zaakceptował zaproszenie do królestwa Ngari położonego w zachodniej części 
Tybetu. Wobec rozpowszechnionego błędnego rozumienia nauk Buddy Ati-
sza miał oczyścić przekaz z zafałszowania będącego wynikiem ignorancji oraz 
w pewnym stopniu oddziaływania świata materialnego. Głównym jego celem 
było takie przekazywanie nauk, aby mogły one przetrwać i przynieść pożytek 
wszystkim wyznawcom. Reforma miała zatem nie tylko polegać na rewitali-
zacji, ale mieć również bardziej praktyczny wymiar. Władca Ngari miał wręcz 
prosić o odejście od „głębokich lub niesamowitych nauk”4 na rzecz modlitw, 
nauczania o karmie i jej konsekwencjach. 

W Lampie na ścieżkę do oświecenia5 Atisza wskazuje, że nie wszyscy ludzie 
mają takie same predyspozycje do dążenia ku oświeceniu. Dzieli ich na katego-
rie według ich umiejętności powstrzymywania się od czerpania przyjemności 
z  egzystencji w  świecie. Osoby o najniższych zdolnościach podążają ścieżką 
doczesnych przyjemności, a ich praktyka wynika jedynie z obawy przed rein-
karnacją w jednej z podsfer istnienia6. Osoby o zdolnościach średnich potrafią 
powstrzymywać się od tego, co destrukcyjne, a więc od przyjemności doczes-
nych, jednak dążą do „spokoju tylko dla siebie”7, czyli do osiągnięcia małej 
nirwany, stanu arhata. Ideałem jest natomiast ten, kogo moglibyśmy nazwać 
doskonałym ascetą, praktykujący całkowite odwrócenie się od przyjemności, 
cierpiący nie tylko w  imię własnego oświecenia, ale również dla innych. Ci, 
którzy zechcą ofiarować siebie dla dobra innych, muszą całkowicie poświęcić 
się nowej życiowej ścieżce. Droga osób o  najwyższych zdolnościach rozpo-
czyna się Modlitwą Szlachetnego Postępowania. Uwolnienie wszystkich żywych 
istot od cierpienia jest możliwe jedynie poprzez ciągłe dążenie do oświecenia: 

3 B.A., Modern Kadampa Buddhism. An Introduction, NKT-IKBU 2007.
4 Institute of Tibetan Classics, The Book of Kadam, Somerville 2008, s. 16.
5 A.D. Śridźniana, Lampa na ścieżkę do oświecenia, tłum. Z. Modrzejewski, http://www.

zbigniew-modrzejewski.webs.com/teksty/Bodhipathapradipam.html (dostęp: 29 czerwca 
2017).

6 Tamże.
7 Tamże.
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z uczuciem miłości wobec wszystkich żyjących stworzeń, weź pod uwagę, nie 
wykluczając żadnej,  istoty cierpiące w trzech niższych sferach istnienia, cier-
piące narodziny, śmierć i tak dalej.
 Ponieważ chcesz wyzwolić te istoty z cierpienia, jak również z samej przyczy-
ny cierpienia, niezmiennie wzbudzaj w sobie postanowienie osiągnięcia oświe-
cenia8.

Ciągłość wysiłków, wytrwanie w postanowieniu jest tu kluczowe. Brak moż-
liwości zastosowania półśrodków czy też zrobienia przerwy sprawia, iż zwłasz-
cza w kontekście zdolności, które wyróżnia Atisza, możemy mówić nie tylko 
o elitarności, ale też indywidualizmie. Przejawiają się one w niedostępnym dla 
wielu (ze względu na przywiązanie do świata materialnego) samodzielnym du-
chowym doskonaleniu, w którym mistrz jest jedynie drogowskazem.

Sama wola eliminacji cierpienia nie wystarczy. Niezbędne jest oświecenie, 
do którego prowadzi nie tylko akt woli, ale również wypełnianie wskazań. Jak 
możemy przeczytać w Krótkiej Sutrze Nirwany, 

wskazania są podstawą prawdziwego wyzwolenia, dlatego nazywane są Pra-
timoksza, „tym, co prowadzi do wyzwolenia”. Opierając się na wskazaniach, 
spowodujecie pojawienie się wszystkich dhjan i wiedzy o zniknięciu cierpienia. 
Z tego powodu powinniście utrzymywać wskazania i nie pozwolić, by zosta-
ły złamane. Kiedy podtrzymujecie wskazania, osiągniecie cnotę. Kiedy ich nie 
podtrzymujecie, żadna zasługa się nie pojawi. Dlatego powinniście wiedzieć, 
że wskazania są domem duchowej równowagi, która jest ostateczną zasługą9. 

Inaczej rzecz ujmując, Pratimoksza to zbiór nauk Buddy w ramach Winaja 
Pitaki10. Nauki przekazują, w jaki sposób dążyć do indywidualnego wyzwole-
nia z samsary, co jest kluczową motywacją odłamu hinajany. W buddyzmie ty-
betańskim nauki hinajany zebrane zostały w postaci sutr, winaji i abhidharmy. 
W odniesieniu do tematu niniejszego artykułu najistotniejszy będzie jedynie 
krótki zarys winaji. 

Winaję można określić jako antologię reguł postępowania i przestrzegania 
ślubowań zarówno przez mnichów, jak i osoby świeckie. Pięć głównych zasad 
to zakaz zabijania, kradzieży, kłamstwa, nadużywania środków odurzających 
oraz nakaz wstrzemięźliwości seksualnej. Wytyczne, które możemy wręcz 
nazwać przykazaniami, są zbieżne z  przykazaniami religii chrześcijańskiej. 
W  pewnym uproszczeniu również cel ostateczny obu religii jest podobny. 

8 Tamże.
9 Krótka Sutra Nirwany, https://mahajana.net/teksty/krotka_sutra_nirwany.pdf (dostęp: 

6 lipca 2017).
10 Jest to pierwszy z tzw. trzech koszy kanonu palijskiego, czyli Tipitaki. Winaja Pitaka to Kosz 

dyscypliny, zbiór zebranych w Indiach nauk Buddy na temat życia klasztornego. 
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W buddyzmie oprócz uwolnienia się od cierpienia człowiek dąży do wyrwania 
się z kręgu reinkarnacji, natomiast w chrześcijaństwie do zbawienia wieczne-
go. Choć koniec ludzkiej egzystencji jest przedstawiany inaczej, to znamienne 
jest to, iż zawsze mówimy o pewnego rodzaju uwolnieniu duszy od cierpienia, 
jakim jest ponowny żywot (w buddyzmie) lub piekło/czyściec (w chrześcijań-
stwie). Życie według pięciu zasad ma doprowadzić do szczęścia i braku cierpie-
nia. Błędem jest jednak twierdzenie, iż przyjęcie święceń zwalnia z dyscypliny, 
jaką zaleca buddyzm. 

Potrzeba doskonalenia duchowego i opierania się żądzom nie jest właści-
wa jedynie buddyzmowi, występuje również w innych religiach. Buddyzm jed-
nak, w przeciwieństwie choćby do chrześcijaństwa, nie podkreśla tak dobitnie 
istnienia bytu doskonalszego niż człowiek, a skupia się bardziej na cnotliwym 
życiu ludzkim: 

(…) wskazania są domem duchowej równowagi, która jest ostateczną zasługą11.
Mnisi! Kiedy pozostajecie przy wskazaniach, powinniście kontrolować pięć 
zmysłów, nie pozostawiajcie ich bez kontroli, nie pozwólcie, by zostały ogar-
nięte przez pięć pożądań (…). Mistrzem pięciu zmysłów jest umysł. Z tego po-
wodu powinniście kontrolować umysł. Powinniście bać się umysłu bardziej niż 
jadowitych żmij, dzikich bestii czy mściwych bandytów12. 

Atisza wzbogacił Tybet nie tylko poprzez nauki o Buddzie, ale przyniósł 
również nowy styl formułowania pism, który moglibyśmy określić mianem 
„treningu umysłu”13. Nie chodzi tu jednak w  żadnym wypadku o  „trening”, 
jaki widzimy chociażby u Platona, gdzie rozmówcy Sokratesa musieli moco-
wać się z rozmaitymi argumentami. W pismach Atiszy chodzi bardziej o ciągłe 
dyscyplinowanie umysłu, aby wpływał na ludzkie zachowanie i w ten sposób 
pozwolił osiągnąć szczęście. Klejnotowa girlanda bodhisattwy zawiera więc 
szereg zaleceń, które mają doprowadzić człowieka do szczęścia. Powinien on 
kierować się współczuciem, zrozumieniem, nie schlebiać, nie oceniać innych, 
zawsze powinien być pozytywnie nastawiony do świata. Zaleca się również: 
„Porzuć uczucia wrogości lub złej woli i bądź szczęśliwy, gdziekolwiek zade-
cydujesz pójść”14. 

Kategoria szczęścia pojawia się dosyć często, jako cel praktykującego. 
Trudno jednak dokładnie zdefiniować szczęście w filozofii buddyjskiej, gdyż 
odbiega ono od potocznego rozumienia związanego z pozytywnymi emocja-
11 Krótka Sutra Nirwany, dz. cyt.
12 Tamże.
13 Institute of Tibetan Classics, The Book of Kadam, dz. cyt., s. 4–5.
14 A. Dīpaṃkara, The Bodhisattva’s Garland of Jewels, tłum. Rigpa Translations, http://www.

lotsawahouse.org/indian-masters/atisha/jewel-rosary-bodhisattvas (dostęp: 6 lipca 2017).
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mi. Szczęście jest tu zarazem radością, spokojem, zespoleniem, jednością ze 
światem. W pewnym sensie do buddyjskiego rozumienia szczęścia zbliżają się 
stoicy, również dążący do eliminacji cierpienia. Życie i cierpienie wydają się 
w  obu szkołach nierozłączne. Buddyjska Pierwsza Szlachetna Prawda mówi 
wprost, iż życie przepełnione jest cierpieniem. Choć myśl ta ma znamiona 
głębokiego pesymizmu, zarówno buddyzm, jak i stoicyzm pokazują, jak prze-
zwyciężyć to, co oddziela człowieka od szczęścia. Obie filozofie mają zatem 
bardzo praktyczny wymiar. Choć podzielają też pogląd, że przyczyną cierpie-
nia są pragnienia, to dalej pojawiają się różnice. Stoicyzm nie zakłada całkowi-
tego zniszczenia pożądań, a jedynie zapanowanie nad nimi poprzez dyscyplinę 
umysłu. Buddyzm natomiast całkowicie odrzuca wszelkie żądze i negatywne 
cechy ludzkiego charakteru na rzecz współczucia i dobroci. Zadaniem czło-
wieka jest całkowite wyzbycie się wszystkiego, co moglibyśmy nazwać przeci-
wieństwem cnót15. Odwoływanie się do rezygnacji z potrzeb i przywiązania do 
rzeczy materialnych jest więc wspólne dla buddyzmu i stoicyzmu. Znamienne 
jest jednak to, że stoicy w celu uwolnienia się od dominacji pragnień używali 
umysłu, będącego przejawem Logosu, natomiast buddyści posługiwali się me-
dytacją, którą możemy na tym poziomie sprowadzić do techniki wyzwalania 
się spod zgubnych wpływów zarówno świata zewnętrznego, jak i wewnętrzne-
go, czyli skażonej przez żądze natury ludzkiej. 

Lista podobieństw między buddyzmem i stoicyzmem jest niemal tak długa 
jak różnic. Choć bibliografia porównująca te dwie filozofie jest bardzo obszer-
na, to często marginalizuje się coś, co wydaje się podstawą ich odmienności. 
Samo szczęście jest bowiem w obrębie filozofii Zachodu pojęciem problema-
tycznym, istnieje wiele jego ujęć. Myśliciele już od starożytności próbowali je 
zdefiniować, rozważania na ten temat podjęli również psychologowie. Ana-
lizy te bardzo często prowadzone były w kontekście rozwoju człowieka, jego 
bycia w świecie, stąd tym trudniej zestawić je z dalekowschodnim rozumie-
niem szczęścia. Jest to bowiem niedefiniowalny rodzaj spokoju wewnętrznego, 
wolnego od uprzedzeń, wpływów zewnętrznych, akceptujący niewzruszenie 
wszystko, czego człowiek doświadcza. Elementy, które zawsze podkreślamy 
jako wspólne, np. nieprzywiązywanie się do rzeczy materialnych, to jedynie 
środki do osiągnięcia wolności i szczęścia. Jest ono stanem psychicznym, każ-
dorazowo indywidualnym przeżyciem nieznajdującym odpowiedniego opisu 
w żadnym języku. Na potrzeby przekazu zostaje jednak ograniczone słowami, 
uteoretyzowane, aby można było pokierować adeptów w odpowiednią stronę. 
Ponieważ język stanowi w buddyzmie delikatną i niezmiernie istotną kwestię, 

15 Tamże.
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bardzo ważna jest sylwetka nauczyciela, który ma nie tyle doprowadzić, ile 
nawigować w kierunku właściwej ścieżki. 

Sam Atisza podkreślał rolę duchowego przewodnika, mistrza, który nie 
tylko żyje według zaleceń, ale krocząc swą doczesną ścieżką, jest również 
w  stanie wskazać właściwą drogę innym. Proces dydaktyczny był dla niego 
niezwykle istotną kwestią. Na czym polegał zatem jego sposób nauczania? Mi-
strzowie buddyzmu kadam zazwyczaj posługiwali się krótkimi przypowieścia-
mi lub sentencjami wypełnionymi przenośniami. Podkreślały one mocno po-
trzebę prowadzenia dobrego życia zgodnie z zasadami buddyzmu. Często pięt-
nowano również postawy związane z pożądaniem, źródłem nieszczęść. Tylko 
osoba o spokojnym, wolnym umyśle jest prawdziwie bogata, gdyż nie podlega 
chociażby chciwości, która przywiązuje ją do świata materialnego. O poziomie 
bogactwa stanowi bowiem mądrość, a nie rzeczy materialne. Można w  tym 
miejscu rzec, że buddyzm nie tylko szkoły kadam, ale w ogóle wszystkich nur-
tów przeciwstawia się konsumpcjonizmowi, który bazuje na pragnieniu posia-
dania. Jednak trudno nie dostrzec faktu, iż przez bardzo długi czas buddyści 
(zwłaszcza w  Japonii) byli najbogatszą warstwą społeczną i  wręcz zabiegali 
o wpływy, aby żyć w dostatku. Choć postawa ta daleka jest od idealnej, zaleca-
nej choćby przez mistrza Atiszę, możemy wykazać się zrozumieniem, cytując 
słowa czcigodnego Dalajlamy: „Myślę, że głównym celem życia jest poszuki-
wanie szczęścia”16. Niestety, szczęście bywa często utożsamiane z posiadaniem 
i  to prawdopodobnie doprowadziło wielu buddystów do pogoni za przepy-
chem. Zamiast praktyk o charakterze religijnym i filozoficznym zaangażowali 
się w działania polityczne prowadzące do uzyskania wpływów i w konsekwen-
cji bogacenia się. Choć posiadanie bez wątpienia ułatwia egzystencję, nie daje 
jednak prawdziwego szczęścia i spokoju. 

Jeden z  mistrzów kadam na łożu śmierci powiedział swojemu uczniowi, 
aby ten nauczał jedynie tego, co sam praktykuje, i praktykował to, co głosi17. Po-
nieważ jednak proces doświadczania, a zatem również doskonalenia duchowe-
go, nigdy się nie kończy, nawet nauczyciel jest zawsze niejako uczniem. Miano 
mistrza nie zwalnia z ciągłego dyscyplinowania umysłu ani z pracy nad duszą. 
W pewnym stopniu można mówić o dążeniu do samoświadomości, dzięki któ-
rej możemy zidentyfikować niewłaściwe nastawienie względem innych i zmie-
nić je w korzystne nie tylko dla nas, ale też dla otoczenia. 

16 Jego Świątobliwość Dalajlama, H.C. Cutler, Sztuka szczęścia. Poradnik życia, tłum. J. Gra-
biak, Poznań 2014, s. 21.

17 Institute of Tibetan Classics, Wisdom of the Kadam Masters, red. T. Jinpa, Montreal 2013, s. 4. 
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Nauki Atiszy wywarły ogromny wpływ na tybetańskich buddystów ze 
względu na przystępną formę przekazu oraz powrót do studiowania sutr. Samo 
jego przybycie, jak i biografia, przekazywane ustnie, uległy mitologizacji. Epi-
zody z jego życia można do dziś znaleźć w tybetańskich legendach. Po śmier-
ci mistrza jego nauki były kontynuowane przez „duchowego spadkobiercę” 
Dromtonpę. To właśnie wtedy uczniowie zaczęli używać określenia „kadam-
pa”. Współczesne publikacje ruchu proponują rozumienie ka jako odniesienia 
do wszystkich sutr Buddy i nauk tantry, natomiast dam ma oznaczać zbiór wy-
tycznych Atiszy, zwanych „etapami drogi do oświecenia”18. Warto podkreślić, 
iż w XIX wieku pojawiły się cztery inne tłumaczenia. Nie koncentrowały się 
one na dosłownym przekładzie i wyjaśnieniu w ten sposób znaczenia termi-
nu „kadampa”, a bezpośrednio na opisie działalności szkoły. Podkreślano za-
tem: zaangażowanie w studia świętych pism i postrzeganie ich jako osobistych 
wskazań; skoncentrowanie się na przekazie pochodzącym od Dromtonpy, 
który zgodnie z wolą Atiszy przekazywał najważniejsze nauki związane z dys-
cypliną klasztorną, umiejętnościami, poruszał również kwestie wartości oraz 
nauki czterech bóstw (Buddy, Avaloliteśvary, Tary i Acali); wyznawcy mieli się 
troszczyć o to, aby święte słowa zawsze były przestrzegane; uczniowie byli pro-
wadzeni przez święte pisma19. Choć w jednym z opisów znajduje się wzmianka 
na temat twórcy i zarazem nauczyciela, to widać przede wszystkim koncentra-
cję wokół indywidualnego rozumienia pism, jak również w pewnym stopniu 
zwolnienie z potencjalnych pomyłek interpretacyjnych, gdyż pisma miały za-
wsze prowadzić po właściwej ścieżce. 

W  pierwszej dekadzie XX wieku za sprawą aktywnych wyznawców ka-
dampa zaczęła rozwijać się we wszystkich częściach Tybetu. W  miejscach, 
gdzie spotkała się z zainteresowaniem, powstały klasztory. Według wyznaw-
ców, Atisza w trakcie swojego życia przekazał nie tylko Dromtonpie, ale rów-
nież innym gruntowne nauki, dzięki którym osiągnęli oni możliwość naucza-
nia20. Jest to wielce prawdopodobne, gdyż buddyjscy mistrzowie miewali całe 
grono uczniów, a biorąc pod uwagę, iż wielu z nich cyklicznie wędrowało po 
kraju, rzesza osób, które przyjęły tak przekazane nauki, mogła być niezliczona. 
Rozwiązanie tej kwestii utrudnia fakt, że nie prowadzono wówczas żadnych 
rejestrów. Indywidualny odbiór nauk skutkował więc tym, iż nie tylko oficjal-
nie uznawany w literaturze Dromtompa mógł być dziedzicem nauk Atiszy. 

18 B.A., Modern Kadampa Buddhism. An Introduction, dz. cyt., s. 3.
19 Institute of Tibetan Classics, Wisdom of the Kadam Masters, dz. cyt., s. 46.
20 Tamże. 
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2. Powstanie Nowej Tradycji Kadampa

Istotny dla naszych rozważań jest fakt, iż w XIII wieku nauki Atiszy za-
częły przenikać do innych szkół. Indyjski mnich Tsongkhapa, dziś uznawany 
za reformatora buddyzmu tybetańskiego, połączył nauki nurtów kadam, sakja 
i kagju. Z perspektywy buddystów działania Tsongkhapy były słuszne, gdyż nie 
tylko pomogły uporządkować wielość nauk, ale też pogodzić odmienne podej-
ścia, dzięki czemu unikano nieporozumień interpretacyjnych. Należy jednak 
przyznać, iż w efekcie doszło w pewnym stopniu do zatracenia oryginalnych 
ujęć pierwotnych tradycji. Wobec powyższego nauki Tsongkhapy nie można 
uznać za „czystą” kadampę. 

Do nauk odnowiciela nawiązuje Geshe Kelsang Gyatso, twórca współczes-
nej kadampy o oficjalnej nazwie Nowa Tradycja Kadampa. Określenie ruchu 
jako „współczesny” daje badaczowi pewną wskazówkę. Już sama nazwa su-
geruje bowiem odejście od pierwotnych nauk, reformację lub przynajmniej 
częściową reinterpretację. Założyciel, choć czerpał z kadampy inspirację, świa-
dom był zmian zachodzących w niej na poziomie interpretacyjnym. Korzenie 
szkoły rzeczywiście tkwią w naukach Atiszy, jednak nie można pominąć faktu, 
iż każdy kolejny nauczyciel przekazujący jego myśl pozwalał sobie mniej lub 
bardziej świadomie na własną interpretację, która stopniowo zmieniała prze-
kaz. Po śmierci mistrza często dochodzi do pewnych przemian, stąd nie mo-
żemy mówić o całkowitej stabilności jakiejkolwiek szkoły. Ponadto zmiany te 
nie są zazwyczaj rejestrowane ani przez badaczy, ani nawet przez uczniów, a to 
dlatego, że zasadnicze przesłanie, pisma i  główny cel pozostają niezmienne. 
Kolejni nauczyciele bardzo często kryją się zresztą za autorytetem wielkich mi-
strzów, których słowa chętnie cytują. 

Potwierdza to spojrzenie na historię Nowej Kadampy21. Sam jej twórca był 
mnichem szkoły gelug, zatem pobierał nauki przekazane niegdyś przez Tsong-
khapę. Początkowo Geshe Kelsang Gyatso nauczał m.in. w Fundacji dla Za-
chowania Tradycji Mahajany. Wskutek sporów wewnętrznych doszło w niej do 
schizmy, której wynikiem było powstanie Nowej Tradycji Kadampa. 

Nowa Kadampa jest ruchem niezwykle problematycznym nie tylko 
z punktu widzenia nauk o buddyzmie, ale również nauk społecznych. Choć nie 
można orzec, iż nie jest to buddyzm, to jej doktryna wydaje się interpretacją 
kolejnej interpretacji. Warto również zwrócić uwagę na sam proces powstawa-
nia grupy uczniów i próby samodzielnego poszukiwania „prawdy”. 

21 D.N. Kay, Tibetan and Zen Buddhism in Britain. Transplantation, development and adapta-
tion, London 2014, s. 71.
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Analizując książkę Geshe Kelsanga Gyatso How to Transform Your Life. 
A Blisseful Journey, która jest pierwszą publikacją pozwalającą poznać NKT, 
nie można nie dostrzec typowych dla buddyzmu fraz, jak „każdy chce być 
szczęśliwy”22 lub „unikanie cierpienia”23. W ramach wprowadzenia czytelnik 
krok po kroku zostaje zaznajomiony z korzyściami płynącymi z praktyk, które 
są idealną propozycją dla mieszkańca nowoczesnego, zapracowanego świa-
ta. Choć przedmiotem artykułu nie jest analiza stylu pisania Gyatso, warto 
wspomnieć, że podczas lektury momentami trudno oprzeć się wrażeniu, iż 
studiujemy nie książkę przekazującą wiedzę na temat buddyzmu, a podręcznik 
do jakże dziś popularnego coachingu. Autor zapewnia czytelnika, iż szczęśli-
we życie jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy jedynie podążać wskazaną przez 
niego drogą. Zaleca m.in. nieprzywiązywanie się do rzeczy przyziemnych, 
jak choćby pieniądze, które choć dają poczucie zadowolenia, to jednocześnie 
mogą przysparzać wielu trosk, zatem nie można posiadania ich określić mia-
nem prawdziwego szczęścia, zwłaszcza że nie są one w życiu człowieka czymś 
stałym. Rzeczywiście przekaz Gyatso dostosowany jest do oczekiwań współ-
czesnego społeczeństwa i  to zapewne jest przyczyną dużej liczby ośrodków 
NKT na Zachodzie. Nauki te doskonale wpisują się w podstawową ludzką po-
trzebę – bycie szczęśliwym. Systematyczne przekonywanie, iż zarówno rzeczy 
materialne, jak i praca ponad siły nie przyniosą spełnienia, sprawia, że wiele 
osób przestaje ulegać presji uczestnictwa w codziennym wyścigu i rywalizacji. 

Mimo pewnych pozytywnych aspektów NKT jest tworem bardzo kontro-
wersyjnym. W jej publikacjach można napotkać coś, co stanowi niewątpliwie 
kwestię dzielącą świat buddystów – bóstwo Dorje Shugdena. Jest to jeden 
z obrońców dharmy w szkole gelug24 i przyczyna schizmy wewnątrz Funda-
cji dla Zachowania Tradycji Mahajany. W  poświęconej mu publikacji, czyli 
tzw. Żółtej księdze, już na wstępie dowiadujemy się, iż skrzywdzi on wszystkich 
wyznawców, którzy „zbezczeszczą i  skażą porządek gelug”25. Owo skażenie 
ma nastąpić, gdy uczeń lub nauczyciel zwraca się do nauk niebędących myślą 
Tsongkhapy. Żółta księga wypełniona jest historiami tych, którzy się poważyli 
to zrobić choćby w pewnym stopniu. Dorje Shugden jest zatem strażnikiem, 
który nie tylko ma bronić przed wpływami z zewnątrz, ale również karać tych 
wyznawców, którzy zwracają się w innym kierunku. Czyniło to asymilację in-

22 G.K. Gyatso, How to Transform Your Life. A Blisseful Journey, Cumbria 2014. 
23 Tamże.
24 Jak już wcześniej pisałam, jest to szkoła, z której wywodzi się oryginalnie Geshe Kelsang 

Gyatso.
25 Z. Rinpohe, The Yellow Book, http://holybooks.lichtenbergpress.netdna-cdn.com/wp-con-

tent/uploads/The-Yellow-Book.pdf (20 lipca 2017).
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nych nauk, choćby płynących z  tekstów Nyingmy, niemożliwą. Żółta księga 
mówi wprost o fizycznym unicestwieniu, tak więc pojawia się tu element agre-
sji i przemocy, które buddyzm stara się eliminować. W historii tej religii nie 
brakowało oczywiście odstępstw od tej zasady, które usprawiedliwiano i upra-
womocniano poprzez odpowiednie interpretacje. Jednak tu mowa jest o karze 
najwyższej – unicestwieniu ciała, a więc ponownych narodzinach i dążeniu do 
przerwania cyklu reinkarnacji. 

Kwestia wiary i zwracania się do Dorje Shugdena została stanowczo potę-
piona przez Dalajlamę. Nasuwa się jednak pytanie: bóstwo to istniało w pan-
teonie od dawna, dużo wcześniej, nim została opublikowana Żółta księga26, 
dlaczego zatem dopiero XIV Dalajlama zwrócił uwagę na jego charakter? 
W Tybecie zwrot do „obrońcy dharmy” miał miejsce w sferze prywatnej, to 
znaczy praktykująca osoba powierzała siebie wybranemu bóstwu. Istotne jest 
to, że ci, którzy oddali się bóstwu, nie prowadzili nigdy krucjaty przeciwko 
tym, którzy tego nie uczynili. Gdy nauki Atiszy dotarły do Indii, rola strażnika 
była niemal całkowicie marginalizowana, odwołanie się do niego było indywi-
dualną kwestią. Choć w Fundacji dla Zachowania Tradycji Mahajany, zgodnie 
z zaleceniami Dalajlamy, zaczęto oficjalnie zastępować postać Dorje Shugdena 
boginią Palden Lhamo27, to nadal istniała grupa osób, która nie odwróciła się 
od zdetronizowanego bóstwa. Na jej czele stał właśnie Geshe Kelsang Gyatso. 
W tym momencie można mówić o nieoficjalnych i w pewnym stopniu tajnych 
początkach tworzenia się Nowej Tradycji Kadampa. 

Gyatso miał zorganizować symboliczne powierzenie życia Dorje Shugde-
nowi dla ściśle zamkniętej grupy, jeszcze zanim uczniowie zostali w  pełni 
wprowadzeni w  tradycję gelug. W owym czasie miał nie być świadomy sta-
nowiska Dalajlamy w kwestii bóstwa28. Niewiedza ta nie jest jednak usprawie-
dliwieniem, zważywszy na fakt, że gdy uzyskał odpowiednie informacje, nie 
tylko nie zaprzestał działań, a wręcz uznał fundację za organizację działającą 
przeciwko czystej dharmie. Przekazywanie nauk i głoszenie potrzeby poświę-
cenia się Dorje Shugdenowi wbrew pozorom nie było trudne, gdyż miejsca, 
w których Gyatso wykładał, skupiały ludzi zainteresowanych buddyzmem, ale 
mających jedynie ogólną wiedzę na jego temat. 

Uczniowie, którzy postanowili samodzielnie zweryfikować nauki Gyat-
so, dotarli do wypowiedzi Dalajlamy, i  to właśnie dzięki nim jego doktryną 
zainteresowało się biuro Dalajlamy w Dharamsali. Zaleceniem biura było za-
znajomienie uczniów z  oficjalnym stanowiskiem, czego Gyatso nie uczynił. 
26 Książka została wydana w 1972 roku.
27 Patronka Tybetu, strażniczka dharmy.
28 D.N. Kay, Tibetan and Zen Buddhism in Britain, dz. cyt., s. 71.
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Uczniowie, którzy to nagłośnili, zostali wydaleni, a indoktrynacja trwała na-
dal. Aby mieć pewność, że sytuacja się nie powtórzy, Gyatso wprowadził za-
sadę milczenia wśród starszych uczniów. Choć niewątpliwie działania mnicha 
można uznać za niewłaściwe, to jego stanowisko doskonale rozumiało wielu 
tybetańskich buddystów. Szkoła gelug, choć otwarta dla zainteresowanych, 
nosiła znamiona elitarności, gdyż wymagała restrykcyjnego przestrzegania 
zasad, na których straży miał stać właśnie Dorje Shugden. Dalajlama z racji 
pełnionego urzędu nie mógł ulegać takiemu radykalizmowi, gdyż jego zada-
niem jest nie tylko godzenie nauk buddyzmu ze światem współczesnym, ale 
również łączenie stanowisk różnych szkół, aby buddyzm mógł być rozumiany 
jako całość. Eklektyzm w myśli Dalajlamy był więc często krytykowany przez 
radykałów. Z kolei wypowiedzi przeciwko nauczaniu Gyatso doprowadziły do 
powstania organizacji zwanej Nowa Tradycja Kadampa. Był to ruch konieczny 
m.in. ze względów administracyjnych, gdyż jednoczył wszystkie szkoły będące 
pod wpływem Gyatso, umożliwiając im wzajemne wsparcie. Pozwalał również 
odciąć się od szkoły gelug i presji wywieranej przez Dalajlamę. Ośrodki, które 
wcześniej współpracowały z Gyatso, musiały złożyć deklarację, iż zgadzają się 
na przyłączenie do NKT, uznają go za zwierzchnika i będą wykładały program 
opracowany przez organizację29. 

Istotny z punktu widzenia badań nad tym nowym odłamem buddyzmu 
jest fakt, iż znakomita większość ośrodków NKT znajduje się w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych. Przesłanie proponowane przez Gyatso zdaje się odpo-
wiadać potrzebom duchowym ludzi Zachodu lepiej niż inne istniejące tam 
religie, jednak dystans, z jakim traktują je dalekowschodnie szkoły buddyzmu, 
budzi pewien niepokój. Paradoks polega na tym, iż szkoła, która wywodzi się 
z tradycji zakorzenionych w Tybecie, nie ma tam ani jednego ośrodka. W Ja-
ponii istnieją trzy, na Tajwanie jeden30. Co zatem sprawiło, iż możemy w za-
sadzie mówić niemal o  zachodnim buddyzmie? Jawne wystąpienie Gyatso 
przeciwko Dalajlamie oraz reinterpretacja nauk buddyjskich pod kątem stylu 
życia człowieka Zachodu i społeczeństw konsumpcyjnych (w pewnym stopniu 
charakteryzuje to również współczesną Japonię) sprawiają, że w kontekście ba-
dań nad buddyzmem możemy mówić o spersonalizowanym produkcie. Choć 
podstawowym targetem może wydawać się właśnie człowiek Zachodu, nie 
można nie dostrzec chęci uzyskania wpływów także na Wschodzie. Świadczy 
o niej m.in. otwarty konflikt NKT z Dalajlamą, będący jednym z czynników 
powstania szkoły. 
29 Tamże, s. 79.
30 Mapa ośrodków szkoleniowych i medytacyjnych: http://kadampa.org/map (dostęp: 30 lip-

ca 2017).



478 Studia Redemptorystowskie  ∙  Varia

Zarówno w  oficjalnych publikacjach, jak i  w  materiałach internetowych 
jako pierwszego wielkiego mistrza wskazuje się Atiszę, a  fakt, iż rzeczywistą 
bazę stanowi spuścizna Tsongkhapy, który nie tylko przekazywał nauki kil-
ku tradycji, ale poddał je w pewnym stopniu interpretacji, jest pomijany (lub 
w przypadku anglojęzycznych ośrodków marginalizowany). Odejście od hi-
storycznych faktów jest istotnym rysem NKT, gdyż wpływa nie tylko na sa-
moidentyfikację jej członków, ale także na stosunek do niej całej społeczności 
buddyjskiej. Badając postrzeganie Nowej Kadampy przez inne szkoły, można 
dostrzec tendencję do tłumaczenia poczynań Gyatso jako sposobu na pozy-
skanie nowych wyznawców, zdyskredytowanie Dalajlamy i przynajmniej czę-
ściowe przejęcie jego wpływów. Żądza władzy jest w oczach wielu buddystów 
głównym motywem działań Gyatso. Bardzo rzadko za przyczynę powstania 
NKT uznawany jest radykalizm jej twórcy. 

Według przeprowadzonych badań, często narracja Nowej Kadampy pro-
wadzona jest wokół mistrza, przedstawianego jako „oświecony”. Jego postać 
zaczyna zmieniać charakter, możliwe zatem, iż za kilkanaście lat będziemy 
mogli mówić o spersonalizowanym kulcie. Wbrew zapewne pierwotnej inten-
cji Gyatso, czyli postulatowi zachowania czystości nauk i odwoływaniu się do 
strażnika dharmy, NKT ewoluuje. Nauki kierowane są do ludzi Zachodu, któ-
rzy nie mając zbyt dużej wiedzy na temat buddyzmu, nie są w stanie wychwy-
cić zmian w ich formie i treści. W samym Tokio szkoła NKT w 90% składa się 
z  osób niejapońskiego pochodzenia, a  warsztaty prowadzi Japonka urodzo-
na w Anglii. Oparcie ruchu na ludziach wychowanych najczęściej w kulturze 
chrześcijańskiej sprawia, iż łatwiej jest ich nakłonić m.in. do podjęcia działań 
przeciwko Dalajlamie.

3. Działania przeciwko Dalajlamie

Dalajlama w  jednym ze swych wystąpień przyznał, iż przez długi czas 
sam zwracał się do Dorje Shugdena, jednak zorientował się, że bóstwo to jest 
ze swej natury złe i  nie daje mu wolności. Ponieważ jego obowiązkiem jest 
przestrzegać ludzi przed tym, co złe, robi to, jednak nie może nikomu narzu-
cać swego zdania. Zadał jednocześnie dwa bardzo istotne pytania: Dlaczego 
spośród wielu indyjskich bóstw członkowie NKT wybierają właśnie to, które 
krzywdzi innych? Jak można mówić o prawdziwej wolności, jeśli zakazuje się 
czytania pism innych szkół?31 

31 Global Tibetan Volunteers for the Truth, The Dalai Lama Answers to NKT (25 września 
2015), https://www.youtube.com/watch?v=ILbPGRJUKYQ (dostęp: 21 lipca 2017).
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Trudno mówić o rzeczowej odpowiedzi zarówno ze strony samego Gyatso, 
jak i jego zwolenników. Sposób, w jaki NKT prowadzi „polemikę”, rzeczywi-
ście nasuwa skojarzenia, iż spór wokół zagadnień religijnych jest tylko pozor-
ny, a w rzeczywistości chodzi o wpływy. Do takiego wniosku mogą prowadzić 
choćby wypowiedzi Gyatso, który bezpośrednio atakuje Dalajlamę, zarzucając 
mu, iż manipuluje ludźmi pragnącymi poznać nauki Buddy i  dąży do „wy-
eliminowania przeciwników”32. Innym zarzutem przeciwko Dalajlamie było 
nieudzielanie niezbędnego wsparcia dla Tybetu, a  jedynie bogacenie się na 
nim33. W  tym miejscu wydaje się stosowne raz jeszcze wspomnieć, iż wielu 
buddystów podążających za naukami Gyatso to ludzie Zachodu, najczęściej 
niezaznajomieni ani z historią Tybetu, ani z historią powstania Nowej Kadam-
py. To sprawia, iż duża część z nich bezkrytycznie przyjmuje nauki i poglą-
dy nauczyciela. Nicholas Kamm na potrzeby swej publikacji zapytał uczest-
ników protestu przeciwko Dalajlamie, czy rzeczywiście uważają, iż przynosi 
on szkodę społeczności buddyjskiej. Oprócz zapewnień, iż cała jego kreacja 
jest kłamstwem, a on sam zniszczył prawdziwy buddyzm, pojawił się również 
wątek muzułmański. Protest organizowany był przez amerykańską społecz-
ność NKT, na co dzień spotykającą się z  rozmaitymi teoriami spiskowymi 
i wiadomościami o zagrożeniach terrorystycznych, stąd wiele osób, zapewne 
kierowanych strachem, uznawało za możliwe, że Dalajlama jest muzułmani-
nem34. Uczniowie Gyatso są przekonani o dobrej naturze bóstwa, które wy-
znają, i złych intencjach Dalajlamy. W jednej ze swoich publikacji przywódca 
NKT zapewnia, iż Dorje Shugden jako strażnik dharmy będzie chronić swoich 
wiernych35. Zignorowany został tu całkowicie tekst Żółtej księgi. 

Naiwnością byłoby sądzić, że konflikt ten nie dotyka szkół buddyjskich 
niezwiązanych z NKT. Świadectwem ich niepokoju jest choćby list otwarty 
skierowany do buddystów na całym świecie, wystosowany przez tybetański 
klasztor Sera. Nawołuje on do zaprzestania agresywnej kampanii przeciwko 
Dalajlamie i odstąpieniu od fanatyzmu religijnego, do którego NKT zmierza. 
Jednym z argumentów jest, iż przywódca Nowej Kadampy, który popiera od-
zyskanie niepodległości przez Tybet, nie powinien wprowadzać podziałów 
nie tylko wewnątrz niego, ale również w całej społeczności buddyjskiej. Zda-

32 T.G. Dhongthog, A  refutation of attacks on the advice H. H. Dalai Lama regarding the 
propitiation of guardian deities, http://shugdeninfo.com/wp-content/uploads/2014/07/
earth-shaking.pdf (dostęp: 21 lipca 2017), s. 34.

33 Tamże, s. 33.
34 N. Kamm, Meet the Buddhists Who Hate the Dalai Lama More Than the Chinese Do, http://

foreignpolicy.com/2015/03/13/buddhists_hate_dalai_lama_china (dostęp: 26 lipca 2017).
35 G.K. Gyatso, Heart of Jewel. The Essential Practices of Kadampa Buddhism, Delhi 2002. 
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niem autorów listu, Gyatso jest zwolennikiem Chin, który celowo wprowa-
dza chaos i oczernia Dalajlamę wypowiedziami „prosto ze słownika chińskiej 
propagandy”36. Choć mało prawdopodobne, aby Gyatso sympatyzował z Chi-
nami, list świadczy o wyraźnym sprzeciwie części środowiska buddyjskiego 
wobec NKT. 

Mając na uwadze zarówno historię powstania NKT, jak i współczesne dzia-
łania jego twórcy, trudno jednoznacznie określić, czy należy mówić o fanatyku 
religijnym, czy o żądnym władzy guru. Nie można jednak zaprzeczyć, iż nauki 
dotyczące choćby radzenia sobie z problemami życia codziennego przysparza-
ją mu wielu sympatyków zwłaszcza w świecie zachodnim, dzięki czemu NKT 
nadal się rozwija. 

4. Nowa Tradycja Kadampa a chrześcijaństwo

Publikacje Nowej Kadampy bardzo rzadko nawiązują do filozofii chrze-
ścijańskiej, dysponujemy zatem niewielkim materiałem do badań na temat jej 
stosunku do tej religii. 

David N. Kay w Tibetan and Zen Buddhism in Britain. Transplantation, 
development and adaptation stwierdza, iż na skutek podupadania autorytetu 
Kościoła katolickiego ludzie potrzebowali alternatywy, i to właśnie umożli-
wiło rozwój buddyzmu na Zachodzie37. Według tego autora, brak dogmaty-
zmu, teizmu i  duchowa autonomia względem Zbawiciela były (i  nadal są) 
dla wielu niezwykle atrakcyjne38, gdyż nie wymagają osobistego poświęce-
nia. Peter B. Clarke stwierdził, iż religie judeochrześcijańskie nie pasują do 
świata intelektu39. John Baxter natomiast widzi w buddyzmie religię, która 
daje odpowiedź na pytania współczesnego człowieka – coraz częściej świa-
domego swego uwikłania w konsumpcjonizm i zwracającego się w kierun-
ku duchowej sfery swego jestestwa; ponieważ wiele osób nie znajduje po-
cieszenia w  dotychczasowych praktykach religijnych, zamiast nich rozwija 
się buddyzm40. O tym, że chrześcijaństwo przechodzi kryzys, napisano już 
wiele publikacji. Współczesny człowiek, skupiony na konsumpcjonistycznie 
pojętej samorealizacji, sięga do tych elementów rozmaitych religii, które są 

36 Sera Letter, https://info-buddhismus.de/200514.pdf (dostęp: 25 lipca 2017).
37 D.N. Kay, Tibetan and Zen Buddhism in Britain, dz. cyt., s. 5.
38 Tamże. 
39 P.B. Clarke, The appeal of non-Christian religions in contemporary Britain: Part II, ,,Religion 

Today” 1993, nr 8/2, s. 3–4.
40 J. Baxter, The Sangha comes West, „Theology” 1986, nr 89, s. 176.
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aktualnie przydatne do „idei rozwoju czy raczej samorozwoju jednostki i jej 
wewnętrznego doskonalenia się41. 

Źródła popularności NKT nie należy zatem w mojej opinii doszukiwać się 
w wyjątkowości tego nurtu, lecz raczej w słabej kondycji duchowej człowieka 
Zachodu oraz (jak zostanie wyjaśnione w dalszej części artykułu) w przypad-
kowości wyboru jednej z dostępnych szkół buddyjskich. Choć zwolennicy No-
wej Kadampy twierdzą, iż przynosi ona wyzwolenie z dogmatyzmu i zapewnia 
swobodę myśli, zapominają, że sami nierzadko odwołują się do tradycji chrze-
ścijańskiej, a owa swoboda myśli może wprowadzić chaos, mimo iż wszyscy 
dążą w kierunku jednej prawdy. 

Nowa Kadampa skupia się na swoich naukach i  walce z  Dalajlamą, na-
tomiast w odniesieniu do chrześcijaństwa podkreśla, iż w żadnym wypadku 
nie należy porównywać tych dwóch religii42. Krytyka chrześcijaństwa, zarzu-
cająca mu m.in. dogmatyzm czy ograniczone spojrzenie na rzeczywistość, ma 
miejsce na linii chrześcijaństwo–buddyzm w ogóle, przez co NKT stoi nieco 
obok potencjalnej dyskusji. Możliwość pozostania niejako na uboczu spowo-
dowana jest tym, iż nurt ten nie identyfikuje się ze szkołami będącymi pod 
zwierzchnictwem Dalajlamy, znajdując swe miejsce w tzw. nowych ruchach re-
ligijnych (NRM)43. Jeśli zatem autorzy starający się dotknąć szerzej zagadnień 
związanych z Nową Kadampą zamieszczają krytyczną analizę chrześcijaństwa, 
zawsze odnoszą się do buddyzmu, a nie do tego ruchu. NKT jest jeszcze zbyt 
młodą i zbyt słabą organizacją, w dodatku skonfliktowaną ze światem buddy-
zmu, nie może więc pozwolić sobie na polemikę z wartościami społeczeństwa 
zachodniego, w którym chce funkcjonować. Mimo to w publikacjach NKT nie 
znalazłam żadnych wzmianek, iż nie zgadzają się z  krytyką chrześcijaństwa 
przedstawioną choćby przez Davida N. Kaya. 

Problem tkwi jednak w tym, że nawet jeśli nauczyciele Nowej Kadampy 
starają się nie nawiązywać bezpośrednio do chrześcijaństwa ani wprost go 
nie krytykują, to pozyskiwanie nowych uczniów polega na pokazaniu alter-
natywy dla dotychczasowego modelu wyznaniowego44 – tym samym chrze-
ścijaństwo zaczyna jawić się (nawet jeśli nie wprost) jako główna religia, dla 
której zarówno buddyzm w ogóle, jak i NKT są propozycjami alternatywny-

41 K. Skowronek, Z. Pasek, Nowa duchowość w  kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, 
Kraków 2006, s. 20. 

42 D.N. Kay, Tibetan and Zen Buddhism in Britain, dz. cyt., s. 90.
43 Z ang. New Religious Movement.
44 D.N. Kay, Tibetan and Zen Buddhism in Britain, dz. cyt., s. 5.
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mi45. Konsekwencją tego będzie ciągłe porównywanie wartości czy technik 
kontemplacji. Mahinda Deegalle, analizując wpływ modlitwy chrześcijańskiej 
na praktyki różnych odłamów buddyzmu, zwróciła uwagę m.in. na adaptację 
pojęcia modlitwy, co świadczy nie tylko o uznaniu chrześcijańskiego dorob-
ku kulturowego, ale również o niemożliwości pominięcia go46. Jak wykazuje 
badaczka, niektóre teksty medytacyjne NKT przybierają formę modlitewną, 
co jest zabiegiem całkowicie świadomym47. Nowa Kadampa jako jeden z ru-
chów NRM dostosowała swe założenia i praktyki do wymagań świata Zacho-
du. Choć u podstaw jej nauk stoi buddyzm, to ich treść, terminologia, zajęcia 
medytacyjne, oprawa festiwali dopasowane są do odbiorcy zachodniego, który 
traktowany jest jak konsument. Zabieg ten niewątpliwie ułatwia pozyskiwanie 
członków, którzy choć szukają duchowej odmiany, do pewnego stopnia nadal 
mogą funkcjonować według znanych sobie schematów praktyk religijnych. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż wielu z nich w momencie przystąpienia 
nie było zainteresowanych stricte naukami Geshe Kelsanga Gyatso, a ogólnie 
buddyzmem. Wybór NKT był wyborem przypadkowym, związanym z loka-
lizacją szkoły. Obecnie ruch Nowej Kadampy ciągle się rozwija, jednak wiele 
osób decyduje się odejść i wraca do chrześcijaństwa lub obiera inną ścieżkę 
buddyzmu. Odejściu najczęściej towarzyszy uczucie smutku, a przede wszyst-
kim własnej łatwowierności, oraz świadomość, że Nowa Tradycja Kadampa 
nie jest ani prawdziwym buddyzmem, ani właściwą drogą. O sposobach, w ja-
kich „mistrzowie” przywiązują uczniów do szkoły, wiemy jedynie ze świadectw 
tych, którym udało się spojrzeć na tę grupę w sposób krytyczny48. 

Konkluzje

Artykuł miał na celu przybliżyć korzenie i okoliczności powstania Nowej 
Tradycji Kadampa, jak również uświadomić kontrowersje istniejące wokół 
tego ruchu, zwłaszcza że dziś ma on swój ośrodek także w Polsce. Mając na 
uwadze to, w jaki sposób Geshe Kelsang Gyatso sformułował swe nauki, oraz 
świadectwa osób, które ją opuściły, należy podać w wątpliwość twierdzenie, że 

45 G.D. Chryssides, New Religious Movements: How Should New Religious Movements Be 
Defined?, w: Philosophical Explorations of New and Alternative Religious Movements, red. 
M. Luck, New York 2012, s. 18. 

46 M. Deegalle, Buddhist Prayer? A Reflection, w: Christians talk about Buddhist meditation, 
Buddhists talk about Christian prayer, red. R.M. Gross, T.C. Muck, New York 2003, s. 119.

47 Tamże, s. 128.
48 Diffi-Cult – NKT Survivor, https://buddhism-controversy-blog.com/tag/nkt-survivor/ 

(dostęp: 22 lutego 2017).
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NKT jest rzeczywiście odłamem buddyzmu – jest raczej organizacją stworzo-
ną przez fanatyka religijnego do walki z Dalajlamą, pułapką dla ludzi poszuku-
jących odnowy duchowej. „Mistrzowie” skrzętnie selekcjonują udostępniany 
publicznie materiał, co utrudnia badania ruchu. Przepełnione pozytywnym 
przesłaniem oficjalne publikacje pozwalają myśleć, iż jest to przyjemna i łatwa 
droga samodoskonalenia, prowadząca do idealnego życia. Sięgnięcie do źródeł 
historycznych i świadectw byłych członków dowodzi jednak, że jeśli mówimy 
o Nowej Tradycji Kadampa, słowo „buddyzm” należy opatrzyć cudzysłowem.

Summary 
Buddhism Kadam and the New Kadampa Tradition – introduction

The article aims to show problem of New Kadampa Tradition. It’s possible to distinguish many different 
schools in Buddhism. One of them is Kadam school, created by an Indian monk Atisha, which achieved 
a great prosperity in the first decade of XII century, especially in the Tibet. Numerous schools, a great number 
of teachers, and also inevitable different understanding of its studies have led to conflicting reinterpretations 
and internal conflicts. Gaining from Atisha’s teachings, Geshe Kelsang Gyatso created his own school and 
organization – New Kadampa Tradition. Not only does this article focus on the history of the NKT, but also 
on numerous controversies arising, among others, from the fact that its followers have broken ties with Dalai 
Lama both in terms of his teaching and authority, as well as reprehensible practices against such followers.

Anna Wysokińska-Zajchowska – absolwentka politologii i filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim, dok-
torantka w Instytucie Filozofii UR. Pasjonatka kultury japońskiej, dwukrotnie wzięła udział w badawczych, in-
dywidualnych grantach uczelnianych. Członkini Toyo University International Association for Inoue Enryo 
Research.
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Introduzione

“Ognuno, sempre e in ogni luogo, in una maniera più o meno consapevole, 
interpreta un ruolo. Proprio in questi ruoli ci conosciamo a vicenda e cono-
sciamo noi stessi” scriveva un noto sociologo americano Park1, ma la visione 
dell’uomo in quanto attore che interpreta il suo ruolo era conosciuta già nei 
tempi di Come vi piace shakespeariano:

Tutto il mondo è un palcoscenico,  
e gli uomini e le donne sono soltanto attori.  
Hanno le loro uscite come le loro entrate, 
e nella vita ognuno recita molte parti2.

1 R.E. Park, On Social Control and Collective Behavior, in: id. Selected Papers, ed. R.H. Tuner, 
Chicago 1967, p. 39. Park sosteneva che: “Ognuno, sempre e in ogni luogo, in una maniera 
più o meno consapevole, interpreta un ruolo. (…) Proprio in questi ruoli ci conosciamo 
a vicenda e conosciamo noi stessi”. Cfr. Cz. Strzeszewski, Praca ludzka, zagadnienia społecz-
no-moralne, Wrocław 2004, p. 97.

2 W. Szekspir, Jak wam się podoba, trad. L. Ulrich, in: id., Dzieła dramatyczne, t. II, Warszawa 
1958, p. 223.
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La concezione drammaturgica di Erving Goffman3 si iscrive perfettamente 
in una tale inquadratura del ruolo sociale. Più di quali sono i ruoli interpretati 
dalla gente, lo interessa come lo stiano facendo. L’oggetto di interesse diventa 
non tanto il modello di interpretazione di un ruolo, quanto quel margine di 
discrezionalità nell’interpretazione di questo ruolo. Goffman notò molte atti-
nenze tra la vita sociale ed il teatro, perciò usa coerentemente la terminologia 
teatrale. Nella vita sociale le perone – esattamente come gli attori del teatro 
– manipolano le sensazioni degli spettatori durante le esibizioni (“esibizione” 
è concepita in questo luogo come ogni attività svolta in presenza di un grup-
po di osservatori che influisce su di loro). Come al teatro, nella vita sociale la 
gente ricorre a varie tecniche per ottenere intenzionalmente un certo effetto, 
imponendo al pubblico la propria definizione di una situazione. Per consegui-
re questo obiettivo, usano la divisione in “palcoscenico” (dove si svolge l’esibi-
zione) e “le quinte” (dove hanno luogo le attività di preparazione, nascoste agli 
spettatori, per non guastare l’effetto, e dove gli attori possono permettersi un 
comportamento più spontaneo). L’equipaggio espressivo di un individuo uti-
lizzato durante l’esibizione è composto da “facciata personale” che comprende 
l’aspetto esteriore ed il suo modo di comportarsi, ma anche il 

decorazo, oppure gli accessori scenici usati durante lo spettacolo. I fattori im-
portanti che influiscono lo sviluppo dell’esibizione sono: capacità di dramma-
tizzare e di idealizzare il ruolo. Goffman analizza come l’individuo fa valere la 
concezione di sé stesso, come conferma le proprie azioni con dei gesti, come 
dimostra la propria appartenenza ai gruppi, come manifesta le differenze socia-
li e come si svolge la manipolazione interpersonale nelle numerose situazioni4.

Le metafore teatrali, secondo Goffman, già da molto tempo penetrarono 
dal linguaggio corrente nella sociologia, fatto esemplificato dalla teoria dei 
ruoli sociali iniziata da Ralph Linton e Florian Znaniecki, ma tuttavia, non 
scoperta da loro, poiché presente almeno implicite nei lavori di Georg Simml, 
James Cooley, George Mead5, Robert Park. Ralph Dahrendorf sostiene che 
“la metafora di Shakespeare divenne oggi un principio centrale delle scienze 
sociali”6.

3 Cfr. P. Donati, Sociologia della relazione, Bologna 2013, p. 16.
4 A. Słaboń, Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury, in: Odkrywanie socjologii. Podręcz-

nik dla ekonomistów, ed. A. Karwińska, Warszawa 2007, p. 99–100.
5 Cfr. I. Krzemiński, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, Warszawa 1986, p. 117. 
6 R. Dahrendorf, Homo Sociologus, in: id., Essays In the Theory of Society, Stanford, CA 1968, 

p. 30. 
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1. Concezioni dei ruoli sociali

Lo svolgimento dei ruoli sociali è una delle determinanti più significative 
del comportamento umano7. L’uomo crea la storia e la cultura grazie al dono 
della ragione, grazia alla sua natura che ha la capacità di crescere ed anche di 
trasmettere delle caratteristiche biopsicologiche in via ereditaria, ed anche gra-
zie al fatto di partecipare nella vita sociale8. Florian Znaniecki ha dimostrato 
con perspicacia che Auguste Comte e Herbert Spencer hanno posto le basi per 
la teoria sociologica della società, in quanto un sistema culturale che compren-
de tutta la realtà super-organica. Al centro dell’attenzione di Comte rimaneva 
la solidarietà degli individui uniti da legami culturali, come per esempio strut-
tura politica, costumi, lingua, religione, organizzazione economica. Per Com-
te, come per Spencer, la sociologia fu una scienza generale. Comprendeva tutti 
i fenomeni della cultura. Spencer esaminava dettagliatamente le modalità della 
loro organizzazione sociale, cioè’ istituzioni, in quanto sistemi moralmente re-
golati di interazioni. Andando avanti, le concezioni di Emil Durkheim, Max 
Weber e Georg Simml9 possono essere considerate come vari orientamenti 
di sociologia umanistica, i quali presentano in maniere diverse la direzione 
e le dimensioni dei legami dell’individuo, della società e della cultura. Dur-
kheim nella sua opera Les regles de la methode sociologique considerò che tutti 
i fenomeni della cultura sono sociali, poiché sanciti da regole sociali. Anche 
l’esperienza ed il comportamento dell’uomo è tanto specificatamente umano, 
quanto è socialmente regolato dai modi di pensare, di sentire e di agire, este-
riori nei confronti dell’individuo e al di fuori della sua competenza esclusiva. 
L’individuo e la cultura dipendono da modelli collettivi di coesistenza sociale, 
da rappresentazioni simboliche o da immaginario collettivo, da come si pensa 
e si agisce10. Wendy Griswold sottolinea l’osservazione di Durkheim che nel 
mondo contemporaneo è possibile classificare le persone in vari modi, in colo-
ro che rappresentano varie professioni, modi di pensare differenti, varie com-
petenze, credenze diverse, le esperienze di vita diverse. Durkheim confronta 
tutto questo con la condizione sociale precedente, meno diversificata, che defi-
nisce col nome di “solidarietà meccanica”, nella quale la gente era più integrata, 
avendo avuto una vita più assomigliante11.

7 Cfr. A. Słaboń, Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury, op. cit., p. 97–98.
8 Cfr. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001, p. 7. 
9 Cfr. P. Prüfer, Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna, Kraków 

2013, p. 91.
10 Cfr. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000, p. 10–11. 
11 Cfr. W. Griswold, Sociologia della cultura, trad. M. Santoro, Bologna 2016, p. 76. 
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Weber concentra la sua attenzione sui tipi ideali di motivi culturali di agire 
che sono sociali, ne nel loro decorso sono orientati secondo le attività altrui12. Da 
parte e dal punto di vista di chi agisce, Weber mostra la società e la cultura. L’in-
dividuo segue, nelle proprie azioni, un significato soggettivo, pieno di contenuto 
culturale dei motivi13. Ogni attività culturale dell’uomo: politica, religiosa, ecc, 
è considerata da Weber come un’attività sociale, se soltanto possiede l’aspetto 
indicato sopra, quello di orientamento verso le attività altrui. Senza individuare 
una classe particolare di fenomeni sociali, Weber mostra soltanto il lato sociale 
di attività culturale delle singole persone, in quanto oggetto di sociologia14.

Simmel, essendo un classico di sociologia, fa notare che le personalità ec-
cezionali, capaci di scoprire delle soluzioni innovative, possono decidere di 
fenomeni sociali. Osserva ancora, che soprattutto nelle epoche passate, si suo-
lava considerare che gli eventi successivi furono un effetto di influenza delle 
forze soprannaturali, trascendenti. A suo parere, tranne questi due soggetti di 
eventi sociali, bisogna tenere conto di un altro fattore15, e precisamente:

(…) la convivenza di due individui che interagiscono tra di loro, la quale crea in 
ognuno di loro qualcosa di inspiegabile unicamente sul piano della sua esisten-
za, e come successione delle generazioni, dove l’eredità e la trasmissione si in-
treccia indelebilmente con le conquiste dell’individuo facendo sì che un uomo 
sociale, contrariamente alle speci inferiori, diventa non soltanto successore, ma 
anche erede16.

Simmel fu il primo a presentare il programma di sociologia in quanto una 
scienza particolare17. Interazioni tra gli individui costituiscono una base per 
i sistemi sociali più sofisticati, per una classe di fenomeni particolari, stret-
tamente sociali. Sosteneva che è possibile identificare le loro forme comuni, 
a prescindere dal contenuto culturale di fenomeni sociali. Nella sua sociologia 
formale, estrae da una realtà psicologicamente e storicamente complessa, dei 
significati specificatamente sociali di varie attività, come: socievolezza, estra-
neità, segretezza. Diversifica il termine Vergesellschaftung “socializzazione” ov-
vero un modi di interazione reciproca, oggetto vero e proprio di sociologia, 

12 Cfr. C. Rossetti, Max Weber, la borsa a la crisi del credidito del 2008, in: Societa. Mutamento. 
Politica. Rivista italiana di sociologia. Crisi e mutamento sociale, ed. G B. Latters et al., Firen-
ze 2010, p. 70.

13 Cfr. A. Giddens, Capitalismo e teoria sociale. Marx, Durkheim, Weber, trad. C. Cantini, 
M. Pagatschnig, Milano 2015, p. 201–202.

14 Cfr. ibid., p. 11.
15 Cfr. P. Prüfer, Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo, op. cit., p. 91.
16 G. Simmel, Socjologia, trad. M. Łukasiewicz, Warszawa 2005, p. 10.
17 Cfr. C. Mongardini, Elementi di sociologia. Temi e idee per il XXI secolo, Milano 2011, p. 25.
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e quello di Gesellschaft “società”, una complessità concreta, psicologica, stori-
ca, culturale, dei processi di vita collettiva degli uomini18. Il mondo moderno, 
e soprattutto il mondo sociale, è volto al confronto di valori differenti che vari 
individui e gruppi vogliono raggiungere. Più di una volta bisogna scegliere. Più 
di una volta bisogna rinunciare a un valore, abbracciandone un altro. Spen-
cer – uno dei classici di spicco della sociologia, pone una domanda fondamen-
tale, tenendo conto non soltanto la fragilità dell’esistenza umana, ma soprat-
tutto la sua limitatezza temporale, quali conoscenze sono da acquisire per non 
avere  la sensazione di avere perduto quello che è importante, conquistando 
qualcosa che costituisce, al massimo, un sostituto di oggetti e affari socialmen-
te utili, che vale la pena conoscere19? Come sottolinea: 

Ma noi, avendo gli anni di vita talmente brevi, dovremmo ricordarci sempre 
quanto sia limitato il tempo che abbiamo a disposizione per imparare. Dovrem-
mo particolarmente cercare di sfruttare al meglio il nostro tempo, che non sol-
tanto ha certi limiti, ma ancora viene abbreviato da tantissime premure della 
vita quotidiana20.

2. Appartenenza al gruppo sociale 

Appartenenza a ogni gruppo sociale equivale a prendere una certa posizio-
ne, mentre tale posizione è strettamente legata al ruolo sociale. Il ruolo sociale 
è un insieme dei diritti e dei doveri attribuiti alla posizione sociale oppure alle 
aspettative che risultano da una data posizione21. 

Bisogna quindi considerare che l’uomo perfettamente funzionante nella 
società (conformemente alla teoria funzionalista) dovrebbe soltanto realizza-
re bene e senza scrupoli i suoi compiti da burocrate, competente, specialista 
esperto, oppure dovrebbe piuttosto essere un comune mortale, sensibile, em-
patico, responsabile nei confronti degli altri uomini e delle strutture sociali22, 
in ogni momento disposto a commuoversi vedendo l’infelicità degli altri, capa-
ce di rinunciare al suo ruolo di esperto, se cambiano le condizioni esterne, tal-

18 Cfr. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, op. cit., p. 11. 
19 Cfr. P. Prüfer, Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo, op. cit., p. 91.
20 H. Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, trad. A. Peretiatkowicz, 

Warszawa 2002, p. 64.
21 Cfr. A. Słaboń, Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury, op. cit., p. 97–98.
22 Cfr. C.D. Domani, Un nuovo mondo in cammino, Torino 2016, p. 297. L’autore spera che 

le generazioni dei giovani svilupperanno l’empatia nella collaborazione reciproca e non la 
concorrenza, e che questo sarà collegato con la natura, dalla quale provengono. Purtroppo, 
l’ostacolo più grande per raggiungere tale stato è lo sconforto e come lo definisce l’auntore 
“il dolore di vivere”. 



490 Studia Redemptorystowskie  ∙  Varia

volta totalmente? Charles Mills asserisce che un burocrate che rispetta la mo-
rale, realizza bene i suoi compiti in relazione al sistema sociale, sarà in grado 
di farlo anche quando un sistema dato cambia completamente, oppure quan-
do cade, come anche nel caso di diventare subordinato a qualcun’altro. Sarà 
sempre in grado lavorare effettivamente con entusiasmo, dedicare il proprio 
tempo e l’energia alle faccende della macchina sociale, sempre funzionante, 
ma già dotata da risorse umane completamente diverse (in particolare, si tratta 
di persone che hanno delle funzioni dirigenziali), basata sui principi diversi 
e caratterizzata da costruzione interna atipica? Perdurare durante un cambio 
amministrativo, è una misura del livello morale di un burocrate23.

L’immaginazione sociologica dovrebbe mirare a far sorgere e far perdu-
rare in un individuo il senso della causazione degli eventi. Un uomo che lo 
possiede, forse rimarrà sempre un burocrate, ma non sarà soltanto una parte 
idealizzata della società, soggetta al potere delle mode, ideologie, fattori esterni 
e concezioni che hanno la presunzione di voler garantire la felicità. Un buro-
crate ragionevole e cosciente del fatto che il suo “burocratismo” ha dei limiti, 
essendo confinato dalle consapevolezza di quanto sia possibile fare, e quanto 
non lo sia, che cosa dovrebbe essere fatto e che cosa invece no. È decisivo per 
lui di riconoscere un bene. Se questo succede, considerando questo bene – 
e non soltanto il criterio di utilità – lui prenderà delle decisioni, adempirà ai 
suoi compiti, realizzerà i piani. L’individuo determinato dalla società, capace di 
accettare una tale determinazione, deve sapere trasmettere un messaggio chia-
ro: “se devo essere determinato, è soltanto per via di quello che è veramente ne-
cessario e buono. Il fattore determinante della soggettività dell’individuo non 
è il suo attivismo, contrapposto al determinismo, bensì con esso cooperante”24.

Nella prospettiva di Anthony Giddens, durante il processo di socializzazio-
ne, l’individuo conosce i suoi ruoli sociali, vale a dire le aspettative socialmente 
determinate, che una persona deve compiere in una data posizione sociale25. 
Per esempio, la posizione sociale dell’infermiera comprende un certo insieme 
di comportamenti che ogni infermiera dovrebbe assumere, a prescindere dalle 
proprie opinioni e credenze. Poiché questo ruolo è comune a tutte le rappre-
sentanti di questa professione, generalmente parlando, è possibile discernere 
i comportamenti che corrispondono al ruolo professionale di infermiera, indi-
pendentemente da singole persone che esercitano questa professione26. Szcze-
pański descrive i ruoli come “un sistema di comportamenti relativamente sta-
23 Cfr. Ch.W. Mills, Elita władzy, trad. A. Bednarczyk, Warszawa 1961, p. 310.
24 P. Prüfer, Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo, op. cit., p. 92–93.
25 Cfr. A. Giddens, Socjologia, trad. A. Szulżycka, Warszawa 2007, p. 51.
26 Cfr. ibid.
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bile e interiormente coerente, di reazioni al comportamento di altre persone, 
che si svolgono secondo un modello più o meno predefinito”27. Il modello di 
comportamento di questo ruolo contiene delle regole imperative (che preve-
dono quello che devi fare), e regole di interdizione (che prevedono quello che 
è vietato), ma lascia anche un margine di libertà nello svolgimento del proprio 
ruolo. L’ampiezza di questo margine è diversificata, lo scenario di alcuni ruoli 
ammette la libertà più grande di interpretazione (per esempio l’artista), quello 
degli altri sensibilmente minore28. 

Rimandando a Goffman, bisogna prendere in considerazione il concetto 
che definisce la situazione. A parere dell’autore, quando un individuo appare 
tra gli altri, le sue azioni influiscono su come viene definita la situazione29. 
A volte l’individuo si comporta in una maniera calcolata, soltanto per fare una 
certa impressione sugli altri, cercando di provocare intenzionalmente una re-
azione concreta. Un’altra volta l’individuo calcola quali azioni dovrebbe intra-
prendere, non essendone pienamente cosciente. A volte si comporta in una 
certa maniera, deliberatamente e consapevolmente, ma soprattutto perché lo 
implica la tradizione, la posizione sociale, e non perché vuole provocare un 
certo tipo di reazione di coloro che si lasciarono impressionare. A volte, con-
tinua Goffman, le tradizioni collegate con un dato ruolo sociale, conducono 
l’individuo a trasmettere l’impressione accuratamente ideata di un certo tipo, 
anche se l’individuo non è intenzionalmente volto ad esercitare proprio una 
tale impressione. Altri individui invece possono cedere all’impressione da lui 
esercitata, oppure intendere male la situazione ed arrivare alle conclusioni non 
conformi sia ai fatti che con quello che l’individuo voleva trasmettere30. In ogni 
caso, nella misura in cui gli individui agiscono come se l’individuo avesse eser-
citato una certa impressione, possiamo adottare un punto di vista funziona-
le oppure pragmatico dicendo che l’individuo aveva efficacemente progettato 
una data definizione della situazione e aveva efficacemente influito sul modo 
di comprendere lo stato di fatto31. Sapendo che l’individuo ha la tendenza di 
presentare se stesso in una luce favorevole, gli altri possono suddividere i se-
gnali da lui ottenuti in due gruppi: quelli che l’individuo può manipolare a suo 
piacimento senza sforzarsi troppo, (vale a dire, prima di tutto i comportamenti 
verbali), e tali che rimangono più difficili da controllare, poiché si tratta so-

27 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, p. 131.
28 Cfr. A. Słaboń, Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury, op. cit., p. 98.
29 Cfr. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, trad. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, 

Warszawa 2008, p. 36.
30 Cfr. ibid.
31 Cfr. ibid. 
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prattutto di impressioni provocate dalle sue azioni. Gli altri possono quindi 
trattare quello che considerano un elemento non controllato del comporta-
mento espressivo dell’individuo come esame di credibilità delle informazioni 
contenute nella parte controllata del comportamento. Proprio qui si manifesta 
la fondamentale asimmetria del processo di comunicazione, l’individuo che 
agisce presumibilmente è consapevole soltanto di un aspetto del suo comuni-
carsi con gli altri, mentre gli osservatori sono consapevoli di entrambi aspetti32.

Per alcuni sociologi, particolarmente per coloro che sono legati alla scuola 
funzionalista, i ruoli sociali sono degli elementi fissi e relativamente invariabili 
di cultura di una società, possibili da considerare come fatti sociali. Secondo 
questo punto di vista, gli individui vengono a conoscenza delle aspettative che 
accompagnano in una cultura delle posizioni sociali concrete, e successiva-
mente interpretano questo ruolo in una maniera che è in linea con la sua de-
finizione. Nell’ambito di ruoli sociali che sono delle ricette pronte come com-
portarsi non c’è spazio per delle negoziazioni o per la creatività. Attraverso la 
socializzazione i ruoli sociali saranno interiorizzati dall’individuo che impara 
ad assumerli. Tuttavia, è una concezione sbagliata. Ne risulterebbe che l’indi-
viduo semplicemente interpreta un ruolo, senza crearlo e senza negoziarlo. In 
realtà il processo di socializzazione dona agli individui la possibilità di agire. 
Gli individui non rimangono passivamente in attesa che qualcuno faccia loro 
un corso di formazione o li programmi. Al contrario, comprendono e assumo-
no i ruoli sociali in un processo incessante di interazione sociale33. 

Se accettiamo il punto di vista di Goffman che l’individuo trovandosi in 
presenza di altre persone esercita delle proiezioni della propria definizione di 
situazione, dobbiamo anche constatare che anche loro, indipendentemente dal 
fatto quanto passivo possa sembrare il loro comportamento, proietteranno effi-
cacemente la loro propria definizione attraverso le reazioni alle attività di questo 
individuo34 e iniziando delle azioni concrete nei suoi confronti. Abitualmente le 
definizioni delle situazioni sono create da più persone che interagiscono e sono 

32 Cfr. ibid. 
33 Cfr. A. Giddens, Socjologia, op. cit., p. 51.
34 Cfr. M.S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, trad. A. Dziuban, Kraków 2013, 

p. 89. Secondo l’autrice: “di fronte a un uomo moderno sta un essere sociale. Lei dimostra 
che tutte le nostre capacità e forze, tranne quelle che risultano dalla nostra costituzione 
biologica – hanno la provenienza sociale. Qui una delle nostre forze più apprezzate è la ca-
pacità di manipolare il significato, e quindi di intraprendere delle azioni, per comprendere 
quello che fa l’individuo, bisogna comprendere il significato che sta dietro alla sua azione. 
Tuttavia, l’individuo non è creatore di questi significati: dal momento della nascita, ogni 
generazione funziona nell’ambito di una tradizione culturale esistente, nella quale viene 
introdotto attraverso il processo di socializzazione”. 
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sufficientemente sincronizzate per non far sorgere tra di loro delle contrarietà 
palesi35. Non si tratta qui di un consenso che si raggiunge quando ogni persona 
esprime apertamente quello che realmente sente e accetta con sincerità le emo-
zioni espresse da altre persone. Questo tipo di armonia, sottolinea Goffman, 
è un ideale ottimista, ma tale armonia non è in nessun caso indispensabile per 
un funzionamento agevole della società. Si aspetta piuttosto, da ogni parteci-
pante, il controllo delle emozioni profonde e la comunicazione di una tale opi-
nione riguardo alla situazione data, che secondo lui tutti saranno in grado di 
accettare, almeno provvisoriamente. Mantenere questo consenso temporaneo, 
come uno strato sottilissimo sarà facilitato dal fatto che ogni partecipante na-
sconde le proprie intenzioni dietro il velo delle parole che contengono dei valori 
comunemente riconosciuti e che ognuno si sente il dovere di adottare36. Questo 
è importantissimo, poiché definendo la situazione, abitualmente abbiamo a che 
fare un una particolare suddivisione di lavoro37. Ogni partecipante ha la facoltà 
di stabilire i principi provvisori che si riferiscono alle faccende di importanza 
vitale per lui, ma non coinvolgono direttamente gli altri, per esempio, raziona-
lizzazioni e giustificazioni delle attività passate. In cambio, l’individuo osserva 
il silenzio e la neutralità nelle faccende che sono importanti per gli altri ma non 
lo riguardano direttamente. In questa maniera si raggiunge un modus vivendi 
di interazione. Tutti i partecipanti apportano qualcosa per arrivare ad una defi-
nizione comune a tutti, la quale ipotizza non tanto un consenso reale riguardo 
allo stato di fatto, quanto un accordo concreto su chi e quali richieste accogliere 
per un certo asso di tempo. I partecipanti delle interazioni raggiungono anche 
un consenso reale per quanto riguarda il fatto di dover evitare un conflitto aper-
to nella questione di definizione degli eventi38. 

Secondo Piotr Sztompka, la gente cerca di riflettersi bene in questo specchio 
sociale, poiché l’autostima alta porta loro soddisfazione, mentre quella bassa 
porta dispiacere. Per questo motivo si attribuisce grande importanza alla ri-
cezione sociale della propria persona e delle proprie azioni. Ecco perché nelle 
proprie azioni si cerca di venire incontro alle aspettative del pubblico, confor-
memente a quanto ci si immagina a riguardo. La gente cerca di modellare le 
proprie azioni, intuendo quello che gli altri, e prima di tutto quelli importanti, 
andranno a pensare. Alcuni sono in questo più bravi, altri meno, come attori 
sul palcoscenico, dove gli uni hanno il contatto con il pubblico, mentre gli altri 

35 Cfr. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, op. cit., p. 38–39.
36 Cfr. ibid, p. 39.
37 Cfr. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, vol. 1, trad. S. Wolff, 

O. Einfeld et al., Warszawa 2012, p. 10–11.
38 Cfr. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, op. cit., p. 39.
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incontrano il vuoto. Ma sia gli uni che gli altri cercano di accontentare il pub-
blico per meritare gli applausi ed i fiori. Ci sono gli autori i quali sostengono 
che tale aspirazione all’autostima elevata è una motivazione fondamentale delle 
attività umane. Incontriamo qui ancora un altro modello dell’uomo: dopo homo 
economicus, homo socius, homo politicus, homo reciprocus – homo reflestans39. 
Modello drammaturgico è una specie particolare di interazionismo simbolico 
che mira unicamente ad analizzare i comportamenti legati alla comunicazione, 
accentuando fortemente il gioco delle apparenze che si manifesta nell’ambito di 
interazioni passeggere in una società40. Ogni attività del partecipante delle inte-
razioni serve, nel modello drammaturgico, per esercitare l’influenza sugli altri. 
Poiché l’uomo, nelle interazioni con gli altri, si presenta a loro in una maniera 
simile come fa l’attore al teatro, mentre interpreta il suo ruolo41. Sztompka fa 
notare che il nome teoria drammaturgica proviene proprio dal fatto che sul-
lo sfondo dell’analisi molto interessante e profonda delle interazioni, quella di 
Goffman, c’è l’analogia tra la vita sociale quotidiana ed il teatro. Secondo questa 
concezione, le persone, nelle proprie azioni, sono guidate principalmente dalla 
volontà di fare una buona impressione sugli interlocutori oppure sull’uditorio. 
Ricorrono dunque a tutto un repertorio dei mezzi di controllo delle impressioni, 
cercando di emettere dei segnali positivi riguardo a sé stesse. Incessantemen-
te si esibiscono davanti agli altri, cercando di presentarsi in una buona luce. 
Particolarmente curano la propria facciata, vale a dire l’aspetto esteriore, l’at-
titudine, i gesti, poiché queste sono le prime informazioni che ricevono su di 
loro i partner di interazione42. In questa rappresentazione, lo sceneggiatore, il 
regista e l’attore sono loro stessi. Quando nelle relazioni tra gli attori un ruolo 
importante è attribuito alla loro condizione collegata con la partecipazione in 
un gruppo oppure con altre caratteristiche personali che hanno il valore di im-
portanza culturale, è possibile parlare di interazioni strutturate43.

3. Definizione della situazione

Partendo dal presupposto che l’individuo, entrando nel circolo di presenza 
degli altri, impone loro la propria definizione dell’evento, dobbiamo ipotiz-
39 Cfr. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007, p. 81.
40 Cfr. A. Borowski, Erving Goffman i Michel Foucault – analiza dyskursów, Erving Goffman 

and Michel Foucault – discourses analysis, “International Letters of Social and Humanistic 
Sciences” 2013, no. 1, p. 20. F. Berardi Bifo, L’anima al lavoro. Alienazione, estraneita, au-
tonomia, Roma 2016, p. 234–235.

41 Cfr. ibid.
42 Cfr. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, op. cit., p. 79.
43 Cfr. Społeczny świat i jego legitymizacje, ed. W. Świątkiewicz, Katowice 1993, p. 9.
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zare pure che durante le interazioni può succedere qualcosa contrario a una 
tale definizione, discreditandola oppure mettendola in dubbio in un qualche 
modo. Di fronte a questo tipo di scossa, l’interazione viene fermata a causa 
della confusione e dell’imbarazzo. Una parte delle premesse in base alle quali 
si prevedeva le reazioni dei partecipanti dell’interazione si avverano insosteni-
bili, loro stessi scoprono di essere coinvolti nelle interazioni dove la situazione 
fu definita male, e in quell’istante non è definita affatto. In questi momenti 
l’individuo può sentirsi imbarazzato e incontrare l’ostilità, mentre gli altri par-
tner dell’interazione possono essere in imbarazzo, possono sentirsi sperduti, 
provare una certa anomia, sorta nel momento di rottura del sistema sofisticato 
di interazioni faccia a faccia (face-to-face)44. Accentuando che la definizione 
introduttiva della definizione dell’evento imposta agli altri da un individuo de-
termina il piano di continuazione dell’attività svolta in comune, cioè quando 
adottiamo il punto di vista dell’azione, non dovremmo trascurare il fatto che 
ogni definizione della situazione h una sua sfumatura morale. I caratteri mo-
rali di queste proiezioni sono importantissimi. La società è organizzata in una 
maniera tale che l’individuo il quale possiede alcune caratteristiche sociali ha 
il diritto morale di attendere che gli altri lo valuteranno e lo tratteranno di una 
maniera adeguata. A questo principio ne consegue un altro: l’individuo il quale 
implicite oppure esplicite segnala di possedere delle caratteristiche sociali, do-
vrebbe effettivamente essere quello che dichiara. Di conseguenza, quando un 
individuo dichiara la propria definizione di situazione, nello stesso momento, 
apertamente o in una maniera velata determina la propria qualifica, e automa-
ticamente influisce moralmente sugli altri, obbligando loro a valutarla e a trat-
tarla in una maniera adeguata alle aspettative legittime di questa categoria di 
persona. L’individuo rinuncia implicite ad avanzare qualsiasi pretesa di essere 
qualcuno che non sembra45, con questo rinuncia al trattamento che sarebbe ri-
servato alle altre persone. I partner dell’interazione constatano che l’individuo 
informò chi è e come gli altri dovrebbero correlarsi a questo è46. 

Il significato della rottura di una definizione della situazione non può essere 
valutato in base alla sua frequenza, poiché sicuramente succederebbe molto più 
spesso, se non si adottasse continuamente delle misure precauzionali. Secondo 

44 Cfr. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, op. cit., p. 42. Cfr. I. Krzemiński, Co 
się dzieje między ludźmi, Warszawa 1992, p. 123–132. Il Modello drammaturgico proposto 
da Goffman si concentra anche su quello che succede tra le persone che si trovano faccia 
a faccia (face-to-face) con gli altri per realizzare insieme un compito oppure per conseguire 
degli obiettivi personali.

45 Cfr. J.P. Sartre, Byt i nicość, trad. J. Kiełbasa et al., Kraków 2007, p. 455. 
46 Cfr. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, op. cit., p. 42–43.
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Goffman, per evitare quelle situazioni imbarazzanti, si ricorre a varie pratiche 
di prevenzione, e quando non è possibile evitarlo, vengono applicate delle mi-
sure adeguate per correggere e far ricostruire la definizione. Quando tali stra-
tegie e tattiche vengono utilizzate de un individuo per proteggere le sue proprie 
proiezioni, è possibile parlare di pratiche difensive, quando invece le applica un 
partecipante dell’interazione per difendere la definizione di situazione prove-
niente da qualcun altro, è possibile constatare che si tratta di misure preventive. 
Quindi, le pratiche difensive e preventive, nel loro insieme, formano una com-
binazione di tecniche utilizzate per mantenere l’impressione esercitata da un 
individuo in presenza degli altri. È facile notare che nessuna impressione non 
può durare senza ricorrere a delle tecniche di difesa. È facile notare che nessuna 
impressione può mantenersi senza far ricorso alle tecniche difensive, mentre 
è difficile accorgersi che ben poche sensazioni potrebbero perdurare se la loro 
percezione non fosse associata col tatto nei confronti dell’individuo che è la 
loro sorgente. Indipendentemente dalle misure di prudenza usate per prevenire 
una rottura della definizione dell’evento, l’interesse dimostrato verso tali rotture 
svolge un ruolo importante nella vita sociale di un gruppo47.

Così come esistono delle posizioni a noi assegnate, sulle quali non abbia-
mo influenza, nonché quelle raggiunte, che sono un risultato di attività intra-
prese nella vita e delle aspirazioni, anche i ruoli sociali possono avere il carat-
tere di ruoli assegnati e raggiunti. Nella società contemporanea diminuisce il 
numero dei ruoli assegnati ed oggi essi sono subordinati piuttosto alle condi-
zioni biologiche, e in una misura minore rispetto al passato, dalla posizione 
sociale. Nelle società tradizionali, i ruoli furono abitualmente assegnati in un 
modo inequivocabile. Nelle società moderne, in seguito ai cambiamenti tec-
nologici48, culturali ed alla mobilità sociale, i ruoli prendono continuamente 
delle nuove forme e l’individuo deve continuamente affrontare le modifiche 
dei ruoli di altre persone, essendo costretto all’adattamento dei propri ruoli 
alle trasformazioni osservate. Secondo ili parere di Beck, le analisi realizzate 
nell’ambito del funzionalismo, della sociologia di organizzazione (…) ricor-
rono ancora alle categorie delle certezze, come per esempio: organizzazione 
e gerarchia, taylorismo. La crisi avvenuta in seguito allo sviluppo delle imprese 
ed anche alle possibilità di evoluzione esistenti le aveva scosse. Insieme alle 
prospettive di razionalizzazione offerta da microelettronica e da altre tecno-
logie informatiche, ai problemi ambientali ed alla politicizzazione del rischio, 
47 Cfr. ibid., p. 43.
48 Cfr. A. Słaboń, Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury, op. cit., p. 98. Cfr. U. Beck, 

Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, trad. S. Cieśla, Warszawa 2002, 
p. 315–317. 



497Jolanta Łodzińska

l’incertezza varcò persino la soglia delle cattedrali di fede economica. Quello 
che fino a poco prima sembrava permanente ed esistenziale inizia a vacillare. 
Le standardizzazioni temporali, spaziali e legali del mercato di lavoro, la ge-
rarchia del potere nelle grandi organizzazioni, possibilità di razionalizzazione, 
non persistono più nei schemi e nell’ordine che erano attuali fin’ora, attraver-
sano i confini ferrei delle divisioni, delle imprese e delle industrie. Le relazioni 
tra i settori di produzione possono essere ridefinite elettronicamente, i sistemi 
tecnici di produzione si prestano ad essere modificati indipendentemente dalle 
strutture umane di lavoro49.

Compaiono dei ruoli sociali totalmente nuovi per i quali non ci sono dei 
scenari già pronti50. Nelle ricerche svolte, come nota Beck, ed anche nelle di-
scussioni pubbliche sulle conseguenze sociali di microelettronica domina 
sempre un certo punto di vista. L’oggetto delle ricerche è il fatto se, alla fine dei 
conti, il numero dei posti di lavorò diminuirà oppure no, come cambieranno 
le qualifiche e le gerarchie, se si formeranno delle professioni nuove, se quelle 
vecchie diventeranno superflue. Si pensa nei termini di una buona, vecchia 
società industriale e non è affatto possibile immaginare che questo termini non 
sono più comprensivi di potenziali scenari di realtà che stanno emergendo51. 
Uno degli effetti di dell’introduzione del sistema di economia di mercato in 
Polonia fu l’emergere di professioni nuove, fin’ora sconosciute, come per esem-
pio broker, piazzista oppure agente di cambio e di borsa. Dunque, i modelli di 
svolgimento dei ruoli si formavano spesso in base ai film occidentali oppure 
alle relazioni giornalistiche della vita di qualche gruppo professionale nonché 
in base alle pubblicità52. 

4. Approccio sociologico al ruolo sociale

Nella sociologia, il ruolo sociale viene espresso in due modi: strutturale- 
-funzionale ed interattivo. La teoria strutturale-funzionale è la più antica e la 
più dominante teoria sociologica che spiega la vita collettiva della gente. Se-
condo il parere di Don Martindale, le radici di questa teoria rimontano alle 
concezioni di organicismo di Comte, Spencer, e soprattutto di Durkheim, che 
spiegando le problematiche dei gruppi sociali richiamavano le analogie con gli 
organismi biologici53. 
49 Cfr. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, op. cit., p. 318–319. 
50 Cfr. A. Słaboń, Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury, op. cit., p. 98.
51 Cfr. U. Beck. Społeczeństwo ryzyka, op. cit., p. 321.
52 Cfr. A. Słaboń, Antropologiczne i socjologiczne ujęcie kultury, op. cit., p. 98.
53 Cfr. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, op. cit., p. 57.
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Secondo Sztompka, dalla nascita di sociologia fino ai tempi di oggi, il pen-
siero sociologico fu plasmato dalla distinzione che si avverò altrettanto ingan-
nevole quanto duraturo. Era una specie di peccato originale della sociologia 
come disciplina, e la responsabilità, per essere sinceri, ricade sul suo padre, 
August Comte. Lui aveva suddiviso il suo sistema teoretico in due parti distin-
te: statica sociale e dinamica sociale. Alla base di tale distinzione c’era implicite 
l’analogia, espressa qualche tempo più tardi da Spencer, tra la società e  l’or-
ganismo biologico. La statica sociale fu concepita come una scienza sull’ana-
tomia della società, le sue componenti ed il loro ordinamento, analogicamente 
all’ana tomia del corpo umano (con i suoi organi, lo scheletro, i tessuti), dinami-
ca sociale invece, doveva concentrarsi sulla fisiologia, sui processi che si svol-
gevano all’interno della società, come le funzioni dell’organismo (respirazione, 
metabolismo, circolazione del sangue). La combinazione di questi due fattori 
determina lo sviluppo della società in un dato momento, che può essere osser-
vato e analizzato indipendentemente dal movimento54. Il mondo della natura 
e della società costituisce l’unità, perciò anche il metodo di sociologia deve 
essere basato sui medesimi principi che le scienze naturali. La sociologia deve 
imitare i modelli metodologici delle scienze naturali, particolarmente deve es-
sere basata sui fatti e non andare al di fuori dei fatti osservati. Successivamente, 
secondo Comte, è essenziale arrivare, per mezzo di ogni tipo di generalizza-
zione, per mezzo di induzione prudente, accumulando le osservazioni sempre 
più numerose dei fatti, e poi, la loro classificazione secondo le  somiglianze. 
Di seguito, la semplificazione delle leggi scientifiche, per arrivare alle tesi sem-
plici le quali dicono che alcuni fatti vanno insieme, oppure che si succedono.  
Un’altra direttiva è una deduzione razionale, in base alle leggi scientifiche, la 
quale permette di fare delle prognosi per i fenomeni futuri. La quinta linea 
guida poi, è la deduzione da leggi e da predizioni delle direttive pratiche sulla 
prevenzione oppure sull’induzione di fatti nuovi, traducendoli nel linguaggio 
delle azioni, come nella medicina, dove dalla scienza biologica, chimica, si 
traggono i principi di prevenzione e di terapia55. E’ importante che dietro il po-
stulato di applicare nella sociologia il metodo delle scienze naturale, si celava 
la premessa che l’oggetto di tali scienze è principalmente uguale, che la natura 
e la società hanno lo stesso carattere. Il naturalismo è dunque un integramento 
inseparabile del positivismo56. 

Ancora nel XIX secolo tale idea del carattere scientifico di sociologia fu 
messa in discussione da alcuni pensatori. I filosofi tedeschi Wilhelm Dilthey 
54 Cfr. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, trad. J. Konieczny, Kraków 2005, p. 19. 
55 Cfr. ibid., p. 22. 
56 Cfr. ibid., p. 23. 
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e Heinrich Rickert avevano contestato la tesi sull’unità della natura e della so-
cietà, facendo notare che nella realtà umana si riscontrano dei fenomeni inesi-
stenti nella natura, per esempio i significati, le sfumature, i simboli, le regole, le 
norme, i valori, altrimenti dicendo la cultura. La società è fondamentalmente 
diversa dalla natura. Le implicazioni successive furono dedotte dalla visione 
antinaturalistica da Weber, padre della sociologia tedesca, postulando un mo-
dello di affrontare la sociologia completamente opposto a Comte, denominato 
antipositivismo oppure sociologia umanista. Conformemente a tale approc-
cio, la scienza non può limitarsi ai fatti superficiali, possibili da osservare con 
i sensi, ma deve andare più in profondità, verso i significati nascosti, proprio 
inosservabili, oppure verso i valori associati dalla gente con i fatti, possibili da 
scoprire soltanto tramite un’interpretazione razionale. Il metodo di compren-
dere i fenomeni sociali proposto da Weber, ebbe un’influenza enorme sulla 
sociologia contemporanea, soprattutto nella corrente che viene chiamata er-
meneutica. L’ermeneutica contemporanea fece un grande passo avanti verso 
la soluzione di una difficoltà fondamentale del metodo di comprendere qual’è 
il pericolo di soggettività nell’interpretazione delle nozioni scientifiche da par-
te di colui che le formula. Già Popper, filosofo della scienza britannico, sot-
tolineava il ruolo di una critica aperta nell’ambiente scientifico, in quanto un 
meccanismo di controllo e di correzione delle opinioni unilaterali. Una propo-
sta simile fu presentata da un filosofo e sociologo tedesco Habermas, il quale 
fece notare che l’interpretazione comprensiva assume un carattere oggettivo 
se è formulata tramite una discussione aperta, con partecipazione di nume-
rosi ricercatori, nello condizioni di una comunicazione ideale, oppure in una 
libertà assoluta di espressione, la posizione uguale dei relatori partecipanti alla 
discussione, la mancanza di qualsiasi pressione esterna e di argomenti non so-
stanziali57. La scienza emergente da un tale discorso, pienamente democratico, 
è libera da ogni distorsione soggettiva58. 

Nella sociologia, l’approccio di ricerca principale è il metodo comparati-
vo. Mentre il suo obiettivo è – comprendere–prevedere–prevenire, altrimenti 
dicendo, formulare delle spiegazioni le quali permettono di trarre delle previ-
sioni e delle raccomandazioni pratiche. Una ragione particolare dell’esistenza 
di sociologia è la svolta fondamentale nella società, avvenuta in seguito alle 
rivoluzioni del settecento, e particolarmente la Grande Rivoluzione Francese: 
sostituzione della società tradizionale con quella moderna, basata sull’indu-
stria, urbanizzata e repubblicana59. Il nuovo sistema non si svilupperà spon-
57 Cfr. F. Crespi, Il pensiero sociologico, Bologna 2002, p. 221.
58 Cfr. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, op. cit., p. 24.
59 Cfr. A. Cavalli, Incontro con la sociologia, Bologna 2001, p. 21.



500 Studia Redemptorystowskie  ∙  Varia

taneamente, richiede una gestione razionale, fondata proprio sulle conquiste 
della sociologia60. Perciò la sociologia è considerata sia dai sociologi sia da ad-
detti alle scienze sociali come regina delle scienze, emersa in quanto una prova 
atta di comprendere le trasformazioni profonde delle società tradizionali in 
quelle moderne. Esistono almeno tre concezioni generali seguenti, riguardo al 
suo oggetto di interesse: struttura sociale, ovvero i modelli delle relazioni a sé 
stanti, che sono al di sopra dell’individuo o dei gruppi posizionati nelle struttu-
re, immaginario collettivo, cioè le modalità cognitive di organizzare il mondo, 
nonché le attività sociali che richiedono dei legami sociali e delle interazioni61. 

Secondo l’approccio strutturale-funzionale, i ruoli sociali sono trattati 
come modelli già pronti, imposti anticipatamente, e una tale costruzione dei 
ruoli permette lo scorrimento ordinato e prevedibile della vita sociale. Gra-
zie al fatto che i ruoli definiscono come dovrebbe comportarsi una persona 
che occupa una certa posizione sociale, gli altri possono orientarsi per quanto 
riguarda quello che è attendibile da questa persona nelle situazioni concrete. 
I comportamenti che sorprendono vengono percepiti come strani o inconve-
nienti (per esempio un professore che balli la salsa durante le lezioni), e questo 
succede perché tali comportamenti oltrepassano i limiti previsti per tale ruolo 
sociale. Nell’approccio strutturale-funzionale, la società è concepita come un 
insieme di ruoli sociali reciprocamente correlati e complementari che risulta-
no dalla configurazione delle posizioni sociali – in questo senso spesso si parla 
semplicemente della struttura dei ruoli e non della struttura delle posizioni. 
Uno dei rappresentanti principali di questo approccio, Merton, da notare che 
ad una posizione sociale è attribuito non un solo ruolo, ma tutto un insieme 
di ruoli, la posizione di studente implica il ruolo dello studente di fronte al 
professore, il ruolo dello studente di fronte ai colleghi, il ruolo dello studente 
di fronte alla famiglia e coloro che non sono studenti, per analogia, la posizio-
ne del paziente è correlato il ruolo del paziente di fronte al personale medico, 
con la posizione dell’infermiera è correlato il ruolo dell’infermiera di fronte 
ai pazienti, alle loro famiglie, ai medici, alle colleghe o alla capo-infermiera62. 

Mentre nell’approccio strutturale-funzionale l’attenzione si concentra sul-
la descrizione come sono collocati i ruoli e quale funzione svolgono nei vari 
sistemi sociali, nell’approccio di interazione, viene accentuato lo svolgimento 

60 Cfr. ibid. 
61 Cfr. S. Zaręba, M. Choczyński, Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej, Warsza-

wa 2014, p. 12. Cfr. Słownik socjologii i nauk społecznych, ed. G. Marshall, Warszawa 2005, 
p. 314–315.

62 Cfr. A. Słaboń, Poziom mikrospołeczny, in: Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomi-
stów, op. cit., p. 98. 
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dell’interazione durante la quale la gente interpreta i propri ruoli. Si parte dal 
presupposto che i ruoli sociali non sono un qualcosa di definitivo, provenien-
te dall’esterno, ma sono creati e modificati in un processo di interazione. In 
questo approccio, l’insieme dei ruoli di Merton sarebbe un unico ruolo; dal 
fatto con chi interagisce lo studente in un dato momento, in quanto attore che 
svolge il suo ruolo sociale, dipende quale variante di questo ruolo sarà esposto 
nel corso dell’azione. L’unico ed il medesimo ruolo nei confronti di ogni suo 
partner (professori, coetanei non studenti), sarà svolto in una maniera diversa, 
rispettando uno dei modelli di comportamento, impegnando i sistemi di valo-
rizzazione diversi, diversi tipi di atteggiamento, diversi aspetti della sua perso-
nalità. L’approccio interattivo si concentra in una misura maggiore sugli aspetti 
dinamici della costruzione del ruolo sociale: sul modo in cui la gente assume 
un ruolo, crea un proprio ruolo, lo adatta alle aspettative delle altre persone, 
e infine, come interpretano questo ruolo: se si lasciano pienamente coinvolgere 
nel ruolo, se mantengono la distanza nei confronti di questo ruolo63.

Secondo Mead, il comportamento di tutti gli organismi viventi ha un 
aspetto sociale di base: bisogni ed impulsi fondamentalmente biologici o filo-
sofici (…) sono dei bisogni che (…) hanno un carattere sociale oppure delle 
implicazioni sociali, poiché contengono oppure richiedono delle situazioni so-
ciali e delle relazioni per soddisfare tali bisogni d qualsiasi organismo indivi-
duale, per questo formano una base per ogni tipo o forma di comportamento 
sociale, senza tenere conto della sua semplicità o sofisticazione, poco o alta-
mente organizzata, primitiva o molto avanzata64. Si può constatare dunque, 
che l’essenza della società è il processo in cui le attività di singoli organismi 
individuali si collegano tra loro. I bisogni biologici, anche se si stratta di forme 
animali primitive, richiedono almeno un minimo di cooperazione con gli altri, 
affinché i singoli individui possano soddisfarli. Quello che consideriamo come 
la più importante caratteristica del processo sociale nel mondo umano – il si-
stema infinitamente complesso di attività reciproche di ogni individuo, grazie 
al quale ognuno di loro può soddisfare i suoi bisogni biologici – non è specifi-
catamente umano65. Paul Pfuetze constata giustamente che Mead premette sol-
tanto le forme sociali primordiali e minime nella vita degli animali che parteci-
pano in un atto sociale, influenzati da istinti biologici, quello della fame e della 
sessualità (che hanno un carattere sociale nel senso più largo). Queste forme 
sociali ricorrono a dei gesti semplici per comunicare il significato del com-

63 Cfr. ibid., p. 99.
64 Cfr. G.H. Mead, Mind, Self and Society, ed. Ch.W. Morris, Chicago 1972, p. 227–228. 
65 Cfr. I. Krzemiński, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, op. cit., p. 30.
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portamento dell’animale, tenendo conto di altri organismi66. Il meccanismo di 
cooperazione, le modifiche del comportamento degli organismi, consideran-
do i comportamenti degli altri, diventa allora un meccanismo che possiede 
una sua giustificazione biologica. La società umana, il processo sociale umano, 
è dunque un risultato dello sviluppo degli stadi più primitivi. La società umana 
in quanto tale, costituisce soltanto un allargamento ed una diramazione delle 
relazioni sociali fondamentali, basati sul meccanismo fisiologico. Nel mondo 
animale possiamo trovare degli esempi di comunità multimilionarie, le qua-
li assomigliano al sistema complesso della società umana – formiche, termiti 
o api. Tuttavia, sono delle manifestazioni delle tappe di sviluppo precedenti 
– manifestazioni dell’adattamento fisiologico alle attività dei singoli individui. 
Nelle popolazioni degli insetti, gli individui che svolgono delle funzioni spe-
cializzate, sono differenziati fisiologicamente per potere farlo. L’organizzazione 
della società umana è diversa – tutti gli individui che ne fanno parte hanno 
la stessa struttura fisiologica. Quindi, di un canto, il caso delle società è un 
risultato delle prove precedenti della natura, mentre dall’altro canto ci rende 
consapevoli della specificità evolutiva raggiunta dalla società umana67. 

Una delle affermazioni più importanti di Mead dice che il sé di un indi-
viduo è modellato sotto l’influenza delle attitudini che l’individuo sperimenta 
da parte di altre persone68. La teoria del sé formulata da Mead può essere pre-
sentata come una combinazione di due processi: il primo di essi gradualmente 
forma l’autocoscienza di un individuo, in forma di una certa struttura, nell’am-
bito dell’esperienza individuale. Il sé costituisce proprio una tale struttura. Il 
sé già formato non è stabile – in quanto è un processo, dunque subisce, nel 
corso delle interazioni sociali, delle trasformazioni incessanti69. Tale struttura 
emerge come una rappresentazione simbolica dell’autocoscienza di un uomo, 
nel processo di interazione con delle altre persone. Questa interazione deve 
soddisfare una condizione fondamentale – deve essere basata sul processo di 
comunicazione, e quindi sulla parola – sul comunicare non con l’ausilio dei 
gesti, ma tramite dei simboli significativi. La formazione di questa forma di 

66 Cfr. P.E. Pfuetze, Self, Society, Existence, New York 1961, p. 59.
67 Cfr. I. Krzemiński, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, op. cit., p. 30–31. Anche se 

Mead parte dalla premessa della primordialità della società, dlla primordialità del processo 
sociale (concepito come cooperazione e collaborazione) riguardo alle caratteristiche tipica-
mente umane, implicate dalla capacità di pensare in una maniera consapevole e razionale, 
le sue concezioni furono presentate in un modo tale, che le riflessioni sulla società conclu-
dono la sequenza del pensiero. 

68 Cfr. ibid., p. 114.
69 Cfr. ibid., p. 48.
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consapevolezza, specificatamente umana, è impossibile senza il linguaggio70. 
Secondo Mead: il processo in oggetto, il processo di rispondere a se stesso 
così come ci rispondono gli altri, di mettersi in una posizione che adottiamo 
parlando con gli altri, di rendersi conto di quello che diciamo e di usare que-
sta consapevolezza per decidere quello che sarà detto successivamente, questo 
è un processo che è noto a tutti (…). Non conosco – continua Mead – nes-
sun’altra forma di comportamento, tranne quella linguistica, nella quale l’indi-
viduo è oggetto a se stesso, e quanto – come posso supporre basandomi su que-
sto fatto – l’individuo non può costituire un sé, nel senso di riflessione, se non 
diventa oggetto a sé stesso71. Per potere immaginare l’aspetto del nostro corpo, 
dobbiamo avere uno specchio che lo rifletti interamente. Per essere oggetto 
a se stesso, è necessario uno specchio specifico, sotto forma di altre persone che 
ci guardano in una maniera integrale nelle nostre azioni. Siamo oggetto per gli 
altri, così come gli altro sono oggetto per noi. Dunque, per essere una persona, 
prima dobbiamo essere altri. 

Allora, è disposto a chiare il secondo fenomeno un processo di formazione 
di una personalità sociale72. Mead descrive l’individuo di cui personalità subi-
sce un’evoluzione adattando gli atteggiamenti delle altre persone. Un uomo, in 
una situazione sociale, è come un attore che interpreta il suo ruolo davanti al 
pubblico immaginario. Questo non vuol dire tuttavia, che attraverso il proces-
so di role-taking un essere umano perde la sua identità e la sua individualità. 
Il  fatto che tutti gli uomini – grazie all’attività nelle relazioni sociali – sono 
dotati di una personalità complessa, vivono nelle comunità concrete73, nelle 
istituzioni, dove funzionano alcune categorie di comportamenti, attitudini, 
modelli, e gli uomini riflettono tali categorie, tutto questo non significa affatto 
che gli individui perdono il loro carattere unico, irripetibile. Ogni personalità 
che crea a modo suo un mondo di interazioni sociali e costituisce una parte 
di questo mondo, occupa un suo proprio posto, specifico ed unico, che è un 
focolaio di relazioni presenti in un processo globale di comunicazione74.

70 Cfr. ibid., p. 51.
71 Cfr. G.H. Mead, Mind, Self and Society, op. cit., p. 140–142.
72 Cfr. ibid., p. 48.
73 Cfr. P. Donati, Il lavoro che emerge: prospettive del lavoro come relazione sociale in una eco-

nomia dopo-moderna, Torino 2001, p. 54. L’autore fa notare che la comunità di una cultura 
concreta, è strettamente legata col processo di stratificazione sociale, la quale è responsabile 
per l’elaborazione dell’identità di lavoro e per il comportamento adeguato per ogni tipo di 
condizione sociale.

74 Cfr. D. Ćwiklińska-Surdyk, A. Surdyk, Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G.H. Mea-
da i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne, “Homo Ludens” 4 (2012), no. 1, p. 49.
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Nell’attività scientifica contemporanea, le concezioni di Mead rientrano nel-
la categoria di risorse teoriche della sociologia. Nell’ambito della scienza ufficiale 
funziona uno stereotipo strettamente definito delle concezioni teoriche di Mead. 
Dall’altro lato, Mead aveva affermato la tradizione del pensiero teorico, il quale 
forma una scuola a parte, quella di interaccionismo simbolico. Molti studiosi 
fanno notare che questa scuola nacque per via di un fatto importantissimo, che le 
concezioni teoriche di Mead furono trasmesse soprattutto durante i corsi univer-
sitari. I lavori teorici fondamentali di Mead (eccetto The Philosophy of the Present 
e le raccolte di articoli) furono pubblicati ricostruendo gli appunti presi durante 
i corsi tenuti da lui all’Università di Chicago. Le ricerche molto interessanti e in-
gegnose dei Reynolds e dei loro collaboratori fanno convincere che la scuola 
di interaccionismo simbolico è in realtà un fatto sociale. Hanno constatato che 
i sostenitori di tali interpretazioni delle teorie di Mead, che da un lato sembrano 
essere vicine alle concezioni, e da un altro lato si allontanano dai stereotipi dif-
fusi a proposito delle sue concezioni nelle pubblicazioni della scienza ufficiale, 
formano un gruppo, nel senso sociologico. Questi sostenitori furono formati alle 
università che trasmettono la tradizione teorica di Mead75.

Conclusione

Nel sistema sociale di una ditta, i singoli lavoratori ed i gruppi sociali e pro-
fessionali occupano dei posti concreti. Dalla posizione occupata in un dato si-
stema sociale, consegue con coerenza un ruolo sociale e professionale, concepi-
to come atteggiamento e comportamento di un uomo di fronte alle aspettative 
del gruppo al quale appartiene. Il ruolo sociale e professionale è un’attività che 
costituisce una parte delle attività comunitarie, nelle quali un dato sistema trova 
una sua realizzazione. In questo senso il ruolo sociale e professionale, contra-
riamente alla posizione, possiede un carattere dinamico ed è, in una misura 
grande, indipendente dall’individuo che lo assume. Tale ruolo è definito dalle 
esigenze, in forma delle norme di legge o dei regolamenti, come anche le norme 
delle usanze e consuetudini. Le esigenze determinano i compiti e le modalità 

75 Cfr. ibid., p. 84–85. Cfr. C. Marra, La civilizzazione dei barbarii. La concezione integrazionista 
della socializzazione nel pensiero di Émile Durkheim e di Talcott Parsons, Modena 2004, p. 
48–49. Autori contemporanei della prospettiva teorica strutturale e funzionale sono: Levi-
Strauss e Redcliffe-Brown – nell’ambito della frazione strutturale di questo orientamento, 
nonché Malinowski, Parsons – nell’ambito della frazione funzionale. Cfr. J. Turowski, Socjo-
logia. Małe struktury społeczne, op. cit., p. 57–59. I funzionalisti si occupavano generalmente 
di sistemi culturali e modelli di comportamento, mentre gli strutturalisti era no orientati 
a studiare i processi sociali, nonché le connessioni esistenti nella struttura dei sistemi sociali.
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della loro realizzazione, per quanto riguarda i singoli ruoli professionali76. Le 
professioni mediche, tra cui quella di infermiera appartengono alla categoria 
particolare delle professioni di fiducia sociale, dove il ruolo sociale e professio-
nale è una determinante delle aspettative dei pazienti e delle loro famiglie. 

Streszczenie   
Społeczna i zawodowa rola pielęgniarki w świetle teorii socjologicznych

W systemie społecznym firmy poszczególni pracownicy oraz grupy społeczne i zawodowe zajmują okre-
ślone stanowiska. Z pozycji zajmowanej w danym systemie społecznym człowiek konsekwentnie podąża za 
swoją społeczną i zawodową rolą, określającą jego postawę i zachowanie wobec oczekiwań grupy, do której 
należy. Rola społeczno-zawodowa jest działaniem stanowiącym część działań społecznych, w których dany 
system znajduje swoją realizację. Zawody medyczne, w tym zawód pielęgniarki, należą do szczególnej kate-
gorii zawodów zaufania społecznego, w których rola społeczna i zawodowa jest wyznaczana przez oczekiwania 
pacjentów i ich rodzin.

Summary  
The social and professional role of a nurse in the light of sociological theories

In the company’s social system, individual employees as well as social and professional groups oc-
cupy specific positions. From the position held in a given system, they consistently follow their social and 
professional role, perceived as the attitude and behaviour of a man towards the expectations of the group to 
which he or she belongs. The socio-professional role is an activity forming a part of social activities in which 
a given system finds its implementation. Medical professions, including nursing, belong to a special category 
of public trust professions in which the socio-professional role is a determinant of the expectations of patients 

and their families.

Jolanta Łodzińska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Teorii i Metod 
Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Pomocy i Profilaktyki Społecznej. Zainteresowania 
naukowo-badawcze: wypalenie i stres zawodowy, socjologia pracy, socjologia medycyny, funkcjonowanie 
rodziny w dobie późnej ponowoczesności oraz etyka życia społecznego.

76 Cfr. S. Wieczorek, Podstawy psychologii pracy i ergonomii, Tarnobrzeg 2005, p. 47.
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Należący do stanu ekwitów rzymski pisarz i  erudyta Aulus Gelliusz1 żył 
w II wieku n.e. (ok. 123–165). W historii literatury rzymskiej zapisał się jako 
autor niezwykle cennego, obejmującego dwadzieścia ksiąg dzieła Noce attyc-
kie. Niewiele wiemy o jego życiu prywatnym. Prawdopodobnie urodził się, wy-
chował i wykształcił2 w Rzymie. Analiza Nocy attyckich pozwala wydobyć je-
dynie kilka szczegółów na temat jego życiorysu3. Wiemy, że był zwolennikiem, 
powstałego w II wieku n.e., prądu archaistycznego i tak jak wszyscy archaiści 
szczególnie interesował się dziełami z okresu archaicznego. Wiele z nich za-
cytował w  swoim zbiorze. Często właśnie dzięki jego staraniom wiemy dziś 

1 Wybrana literatura na temat Aulusa Gelliusza: K. Morawski, Schyłek literatury rzymskiej 
w drugim i  trzecim wieku po Chr., Kraków 1921, s. 30–33; M. Schanz, Geschichte der rö-
mischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian, t. 3, München 1959, 
s. 185–190; E.J. Kenney, Latin Literature, Cambridge 1982, s. 678–680, 905–906; S. Stabryła, 
Rzymska krytyka i teoria literatury, Wrocław–Warszawa 1983, s. CII–CIII; L. Holford-Stre-
vens, Aulus Gellius. An Antoine Scholar and his Achievements, Oxford 2004; M. Cytowska, 
H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992, s. 447–451.

2 Gelliusz kształcił się m.in. u  gramatyka Apollinarisa Sulpicjusza oraz retora Antoniusza 
Juliana. Ponadto prawdopodobnie uczęszczał na wykłady retora Frontona. Silny wpływ na 
autora Nocy attyckich miał również filozof Favorinus, z którym Gelliusz się zaprzyjaźnił. Do 
kręgu przyjaciół rzymskiego pisarza należeli także poeci Juliusz Paulus i Annianus.

3 Na podstawie materiału źródłowego życiorys Aulusa Gelliusza najbardziej szczegółowo 
opracował L. Holford-Strevens, Aulus Gellius, dz. cyt., s. 11–26. Zob. M.T. Schettino, Que-
stioni di biografia Gelliana, „Giornale Filologico Ferrarese” 1985, nr 8, s. 75–87. 
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o istnieniu dzieł zaginionych albo mało znanych. Dokładna analiza ujawniła, 
że Gelliusz w Nocach attyckich zacytował aż 275 autorów greckich i rzymskich. 
Bez wątpienia w  wielu aspektach należy je traktować jako bezcenne źródło 
wiedzy o antycznym świecie grecko-rzymskim. Ponadto wybór lektur i auto-
rów zacytowanych przez Gelliusza sprawia, że zbiór ten ma ogromną wartość 
antykwaryczną, z  uwagi na pokaźny materiał badawczy z  zakresu tytułów 
i licznych obszernych fragmentów dzieł zaginionych. 

Pomimo jego niekwestionowanej wartości dzieło Gelliusza do tej pory nie 
zostało opublikowane w całości w formie znaczącego źródłowego opracowa-
nia w języku polskim ani też obszernego tłumaczenia4. W niniejszym artyku-
le omówiono treść dwudziestego dziewiątego rozdziału zawartego w drugiej 
księdze Nocy attyckich. Rzymski pisarz przywołał w nim jedną z bajek Ezopa 
z Frygii5. Fragment ten również nie doczekał się jeszcze szczegółowego opra-
cowania w języku polskim6. 

4 Noce attyckie na język polski zostały przetłumaczone jedynie we fragmentach: A. Gellius, 
Noctes Atticae [fragm.:] Trzy serca, tłum. E. Kaczyńska, „Meander” 1997, nr 1, s. 13; ten-
że, Notes Atticae III, 9: Historia konia sejańskiego, tłum. E. Kaczyńska, „Filomata” 1996, nr 
439/440, s. 412–416; tenże, Notes Atticae 1.18; 2.16; 5.18; 9.9, tłum. S. Stabryła, w: S. Stabryła, 
Rzymska krytyka i teoria literatury, dz. cyt., s. 397–410; A. Tarwacka, Aulus Gellius, Notes 
Atticae. Księga XX, Rozdział I: Rozmowa prawnika Sextusa Cecyliusza i filozofa Favorinusa 
o Ustawie XII Tablic, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2002, nr 2.1, s. 162–179; A. Gellius, Noc-
tes Atticae [fragm.:] O stylu Platona i Lizjasza, tłum. K.T. Witczak, „Meander” 1997, nr 1, 
s. 73; tenże, Noce Attyckie 2.24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczą-
cych wydatków, wstęp, tłum., komentarz A.R. Jurewicz, M. Piechocka-Kłos, Poznań 2012; 
M. Piechocka-Kłos, Rozważania o różnorodności kolorów i ich łacińskich i greckich nazwach 
w Nocach attyckich (2.26) Aulusa Gelliusza, „Studia Warmińskie” 53 (2016), s. 319–329; taż, 
Mirabilia animalia w Nocach attyckich Aulusa Gelliusza. Wybrane przykłady, „Studia War-
mińskie” 54 (2017), s. 281–293. Gelliuszem i jego dziełem interesuje się również K. Ochman; 
zob.: Filolog na uczcie. Aulus Gelliusz, „Noce attyckie” XVII 20, tłum. i komentarz K. Och-
man, „Lectiones & Acroases Philosophicae” 7 (2014), z. 2, s. 113–128; Auli Gellii ‘Noctes 
Atticae’ 1.1, tłum. i komentarz K. Ochman, „Classica Wratislaviensia” 29 (2009), s. 85–90.

5 Ezop (VI wiek p.n.e.), niewolnik pochodzący z Azji Mniejszej, uważany za twórcę bajki. 
Czerpał prawdopodobnie z niezachowanych zasobów dydaktyczno-moralizatorskiej twór-
czości ludowej; miał licznych naśladowców aż do XVIII w.

6 Analizowany w pracy tekst źródłowy pochodzi z wydania The Attic Nights of Aulus Gellius, 
red. J.C. Rolfe, t. 1, London 1984, s. 223–228. Wybrane inne wydania źródłowe: A. Gellius, 
Le notti attiche, tłum. F. Cavazza, t. 1–13, Bologna 1985–1999; tenże, Noctes Atticae, red. 
G. Fink, München 1993; A. Gellii Noctium atticarum libri XX, red. M. Hertz, t. 1–2, Berolini 
1883–1885; A. Gellii Noctium Atticarum, red. C. Hosius, t. 1–2, Stutgardiae 1959; tenże, Les 
Nuits Attiques, tłum. R. Marache, Paris 1967–1998; A. Gellii Noctes Atticae, red. P.K. Mar-
schall, t. 1–2, Oxford 1991; tenże, Les nuits attiques, tłum. M. Mignon, t. 1–3, Paris 1934; 
tenże, Notti attiche, tłum. L. Rusca, t. 1–2, Milano 1997.
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1. Tekst źródłowy i przekład

2.29. Apologus Aesopi Phrygis memoratu non inutilis

1. Aesopus ille e Phrygia fabulator haut inmerito sapiens existimatus est, 
cum quae utilia monitu suasuque erant, non severe neque imperiose praecepit 
et censuit, ut philosophis mos est, sed festivos delectabilesque apologos com-
mentus, res salubriter ac prospicienter animadversas in mentes animosque 
hominum cum audiendi quadam inlecebra induit. 2. Velut haec eius fabula 
de aviculae nidulo lepide atque iucunde promonet, spem fiduciamque rerum 
quas efficere quis possit haut umquam in alio, set in semetipso habendam.

3. Avicula, „inquit”, est parva, nomen est cassita. 4. Habitat nidulaturque 
in segetibus, id ferme temporis, ut appetat messis pullis iam iam plumantibus. 
5. Ea cassita in sementes forte congesserat tempestiviores; propterea frumentis 
flavescentibus pulli etiam tunc involucres erant. 6. Dum igitur ipsa iret cibum 
pullis quaesitum, monet eos ut, si quid ibi rei novae fieret dicereturve, ani-
madverterent idque uti sibi, ubi redisset, nuntiarent. 7. Dominus postea se-
getum illarum filium adulescentem vocat et „videsne”, inquit, „haec ematuru-
isse et manus iam postulare? Idcirco die crastini, ubi primum diluculabit, fac 
amicos eas et roges veniant operamque mutuam dent et messim hanc nobis 
adiuvent”. 8. Haec ubi ille dixit, et discessit. Atque ubi redit cassita, pulli tremi-
bundi, trepiduli circumstrepere orareque matrem ut iam statim properet inque 
alium locum sese asportet; „nam dominus”, inquiunt, „misit qui amicos roget 
uti luce oriente veniant et metant”. 9. Mater iubet eos otioso animo esse: „si 
enim dominus”, inquit, „messim ad amicos reicit, crastino seges non metetur 
neque necessum est hodie uti vos auferam”. 10. Die, „inquit”, postero mater 
in pabulum volat. Dominus, quos rogaverat opperitur. Sol fervit, et fit nihil; 
it dies, et amici nulli eunt. 11. Tum ille rursum ad filium „amici isti magnam 
partem”, inquit, „cessatores sunt. Quin potius imus et cognatos adfinesque no-
stros oramus ut assint creas temperi ad metendum?” Itidem hoc pulli pave-
facti matri nuntiant. 12. Mater hortatur ut tum quoque sine metu ac sine cura 
sint, cognatos adfinesque nullos ferme tam esse obsequibiles ait, ut ad laborem 
capessendum nihil cunctentur et statim dicto oboediant: „vos modo”, inquit, 
„advertite, si modo quid denuo dicetur”. 13. Alia luce orta avis in pastum pro-
fecta est. Cognati et adfines operam, quam dare rogati sunt, supersederunt. 14. 
Ad postremum igitur dominus filio: „valeant”, inquit, „amici cum propinquis. 
Afferes primo luci falces duas; unam egomet mihi et tu tibi capies alteram, et 
frumentum nosmetipsi manibus nostris cras metemus”. 15. Id ubi ex pullis 
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dixisse dominum mater audivit: „tempus”, inquit, „est cedendi et abeundi; fiet 
nunc dubio procul quod futurum dixit. In ipso enim iam vertitur cuia res est, 
non in alio, unde petitur”. 16. Atque ita cassita nidum migravit, seges a domino 
demessa est.

17. Haec quidem est Aesopi fabula de amicorum et propinquorum levi ple-
rumque et inani fiducia. 18–19. Sed quid aliud sanctiores libri philosophorum 
monent quam ut in nobis tantum ipsis nitamur, alia autem omnia quae extra 
nos extraque nostrum animum sunt, neque pro nostris neque pro nobis duca-
mus? Hunc Aesopi apologum Q. Ennius in Satiris scite admodum et venuste 
versibus quadratis composuit. 20. Quorum duo postremi isti sunt, quos habere 
cordi et memoriae operae pretium esse hercle puto: 

Hoc erit tibi argumentum semper in promptu situm:   
Ne quid exspectes amicos, quod tute agere possies.

2.29. O wartej przytoczenia opowieści Fryga Ezopa7

1. Ezop, znany bajkopisarz z Frygii, słusznie był uważany za mądrego czło-
wieka, gdyż nauczał rzeczy pouczających, napominając oraz zalecając, jednak 
nie w sposób surowy i moralizatorski, jak mają to w zwyczaju filozofowie, lecz 
ujmując je w dowcipne i ciekawe opowieści, zdobywając tym samym uwagę 
i  zainteresowanie ludzi, co pozwalało mu na zaszczepienie w  ich umysłach 
wartościowych i starannie dobranych idei. 2. Przykładowo, jedna z jego bajek 
o małym ptasim gniazdku w zabawny sposób ostrzega nas wszystkich, że w sy-
tuacjach, w których mamy coś zrobić, należy pokładać wiarę i liczyć wyłącznie 
na samego siebie, nie zaś na innych. 

3. W polach żyją czasem małe ptaszki zwane skowronkami. 4. Zamieszkują 
one łany zbóż i zwykle budują swoje gniazda w takim czasie, że żniwa przypa-
dają dokładnie wtedy, kiedy młode pisklęta są gotowe do opuszczenia gniaz-
da. 5. Jednak pewnego razu matka zdecydowała się zbudować swoje gniazdo 
w polu, które zostało tego roku zasiane dużo wcześniej, przez co w chwili, gdy 
zboże zaczęło się żółcić, pisklęta wciąż nie były gotowe do lotu. 6. Wylatując 
z gniazda w celu zebrania pożywienia dla swych pociech, matka ostrzegła je, 
by zwracały uwagę na wszelkie nietypowe rzeczy, które usłyszą lub zobaczą, 
i powiedziały jej o tym zaraz po powrocie. 7. Niedługo później właściciel pola 
zawołał swojego młodego syna i rzekł mu: „Czy nie widzisz, że zboże jest już 

7 Tłumaczenie Gell. 2.29 pochodzi od autorki. 
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dojrzałe i gotowe do zbioru? Jutro zatem, gdy tylko wstanie słońce, pójdziesz do 
naszych przyjaciół i poprosisz ich o pomoc w żniwach oraz by wspólnie z nami 
zebrali zboże”. 8. Po powiedzeniu tych słów ojciec odszedł. Gdy matka piskląt 
wróciła do gniazda, zastała małe ptaki przerażone i trzęsące się ze strachu, któ-
re wkrótce zaczęły ćwierkać na nią, błagając ją, by jak najszybciej przeniosła je 
w bezpieczne miejsce, gdyż, jak mówiły, „pan kazał posłać po przyjaciół, by ci 
przyszli z rana żąć zboże”. 9. Matka uspokoiła je, mówiąc: „jeśli pan powierzył 
pracę przy żniwach swym przyjaciołom, zboże nie zostanie zebrane jutro i nie 
muszę was jeszcze nigdzie przenosić”. 10. Następnego dnia matka wyleciała 
z gniazda, aby zebrać pożywienie. Pan zaś czekał na tych, których wezwał do 
siebie. Słońce zaczęło grzać coraz mocniej, a prace na polu nawet się nie roz-
poczęły. Dzień zaczął chylić się ku końcowi, a przyjaciele w dalszym ciągu nie 
nadchodzili. 11. Rzekł wtedy ojciec do swego syna: „Nasi przyjaciele są bandą 
obiboków. Dlaczego zatem nie poprosimy naszych krewnych oraz rodziny, by 
przyszli z rana i pomogli nam w żniwach?” 12. Przerażone pisklęta powtórzyły 
i te słowa swojej matce, która raz jeszcze powiedziała im, by porzuciły wszelki 
strach, mówiąc, że krewni i rodzina rzadko kiedy są chętni do podejmowania 
pracy i przybywania na każde zawołanie. Przykazała im jednak, by zwróciły 
uwagę, czy usłyszą coś nowego. 13. Następnego dnia o świcie matka ponownie 
wyruszyła z gniazda, by zbierać pożywienie. Zarówno krewni, jak i  rodzina 
nie zjawili się i nie wykonali tego, o co zostali poproszeni. 14. Wreszcie właści-
ciel pola powiedział swemu synowi: „Wystarczy nam już rodziny i przyjaciół. 
O świcie przynieś dwie kosy, jedną dla mnie, a drugą dla siebie, i jutro sami 
zbierzemy zboże własnymi rękami”. 15. Kiedy matka usłyszała od swego po-
tomstwa, co powiedział rolnik, stwierdziła: „Czas uciekać z gniazda i z pola, 
gdyż tym razem to, co powiedział rolnik, zostanie wykonane z całą pewnością. 
Teraz bowiem pracę wykona człowiek, który ma w tym swój interes, nie zaś 
ci, którzy zostali o to poproszeni”. 16. Wtedy też skowronki przeniosły swoje 
gniazdo, a rolnik zebrał swoje zboże. 

17. W ten oto sposób bajka Ezopa pokazuje, że ufanie przyjaciołom i ro-
dzinie jest zwykle pozbawione celu i  sensu. 18–19. Jednak czy księgi uczo-
nych filozofów przekazują nam inną naukę? Czy mówią nam coś innego niż 
to, że powinniśmy polegać wyłącznie na sobie i postrzegać wszystko, co nie 
leży w naszej gestii, jako coś, co nie sprzyja ani nam samym, ani naszym włas-
nym sprawom? 20. Przypowieść Ezopa została także zapisana tetrametrem 
przez Enniusza8 w jego Saturae w nad wyraz piękny i sprytny sposób. Poniżej 

8 Enniusz, rzymski poeta, uważany za ojca literatury rzymskiej, żył w latach 239–169 p.n.e. 
Autor m.in. Annales oraz Saturae.
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uwieczniam dwa wersy jego wersji i myślę, że warto zapamiętać je i wziąć je 
sobie do serca:

To niech będzie ci nauką, którą zawsze stosuj tam,  
Gdzie nie licząc na przyjaciół, pomóc możesz sobie sam9. 

2. Omówienie

Aulus Gelliusz rozdział dwudziesty dziewiąty drugiej księgi Nocy attyckich 
rozpoczął od wprowadzenia stanowiącego pewnego rodzaju wstęp do przyto-
czonej dalej bajki. Nietrudno się domyślić, że rzymski pisarz zdecydował się 
przedstawić jedną z przypowieści greckiego niewolnika Ezopa. Zanim jednak 
zamieścił jej treść, dokonał krótkiej prezentacji autora oraz zwięźle scharakte-
ryzował jego twórczość. W krótkim wstępie do omawianego rozdziału Gelliusz 
przede wszystkim zauważa, że Ezop to znany bajkopisarz z Frygii10. To sformu-
łowanie dowodzi, że Grek żyjący w VI wieku p.n.e. kilka wieków później jest 
nadal uznanym autorem. O jego popularności świadczy chociażby zwrot, ja-
kiego używa żyjący i tworzący w II wieku n.e. Aulus, kiedy określa go mianem 
„znany”. Z tego samego fragmentu wstępu dowiadujemy się, że również rzym-
ski pisarz i erudyta prawdopodobnie ceni jego osobowość i twórczość. Gelliusz 
wyraża to słowami, że „Ezop (…) słusznie był uważany za mądrego człowieka, 
gdyż nauczał rzeczy pouczających”11. Celem bajkopisarza, co podkreśla Gel-
liusz, jest nie tylko napominanie, niekiedy nawet ostre ganienie negatywnych 
czynów, ale przede wszystkim propagowanie pozytywnych cech i  zachowań 
powszechnie pożądanych zarówno u poszczególnych osób, jak i społeczności. 
Na uwagę zasługują wybrane przez Ezopa środki do osiągnięcia założonych 
celów. Gelliusz wysoko ocenia fakt, że Grek, chcąc trafić do świadomości ludzi, 
postępuje inaczej niż filozofowie12. Autor Nocy attyckich spostrzega, że filozo-
fowie często uczą w sposób surowy i moralizatorski, zaś Ezop swoje mądrości, 
nauki i rady ujmuje „w dowcipne i ciekawe opowieści, zdobywając tym samym 
uwagę i zainteresowanie ludzi”13, co pozwala mu „na zaszczepienie w ich umy-
słach wartościowych i starannie dobranych idei”14. Należy jednak pamiętać, że 
choć Gelliusz dokonuje takiego porównania, nie dyskredytuje w żaden sposób 

9 Tłumaczenie dwuwiersza Enniusza za Mieczysławem Brożkiem.
10 Gell. 2.29.1.
11 Gell. 2.29.1.
12 Gell. 2.29.1.
13 Gell. 2.29.1.
14 Gell. 2.29.1.
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ani filozofii, ani filozofów. Spostrzega jedynie, że forma przekazu treści wybra-
na przez Ezopa może okazać się bardziej skuteczna, a przekaz szybciej przy-
swojony przez ludzi. Kończąc wstęp, Gelliusz w jednym zdaniu zaprezentował 
problematykę przytoczonej dalej bajki, jednocześnie ją zapowiadając i  zdra-
dzając jej przesłanie. W zgrabnym stwierdzeniu zauważa w  tym miejscu, że 
przykładem Ezopowej „metody oddziaływania” na ludzi poprzez ciekawe opo-
wieści jest „jedna z jego bajek o małym ptasim gniazdku, [która] w zabawny 
sposób ostrzega nas wszystkich, że w sytuacjach, w których mamy coś zrobić, 
należy pokładać wiarę i liczyć wyłącznie na samego siebie, nie zaś na innych”15. 

Przywołana przez Gelliusza bajka greckiego niewolnika ma formę opowia-
dania oraz krótką i  łatwą do przyswojenia fabułę. Narrator dokonuje opisu 
sytuacji i wprowadza nas w akcję. Ponadto opowieść „o małym ptasim gniazd-
ku” w swojej konstrukcji ma również znamienne dla tego typu form elementy 
dialogu. To cecha charakterystyczna form narracyjnych. 

Ezop rozpoczyna przypowieść od wprowadzenia i przedstawienia jej bo-
haterów. W  pierwszym fragmencie dowiadujemy się, że mieszkańcami pól 
uprawnych niekiedy bywają skowronki, które wiją swoje gniazda wśród łanów 
zbóż16. Ptasie gniazda zwykle pustoszeją, zanim żniwiarze wychodzą w pole17. 
Jednak pisklęta, które są bohaterami bajki, nie są jeszcze gotowe do opuszcze-
nia gniazda, ich matka bowiem zdecydowała się zbudować gniazdo na polu, 
które tego roku zostało obsiane znacznie wcześniej niż zwykle18. Zboże dojrza-
ło, pisklęta wciąż jeszcze nie były gotowe do lotu, a zbiory miały zacząć się lada 
chwila19. Małe skowronki miały więc powody do obaw. Matka, opuszczając 
gniazdo, zawsze prosiła pisklęta o  czujność i  relację z  obserwacji otoczenia 
zaraz po jej powrocie20. 

W  następnym fragmencie widzimy rozwinięcie akcji, która w  kolejnych 
dniach nabiera tempa. Niedługo po opuszczeniu gniazda przez matkę na polu 
pojawia się właściciel z synem. Pisklęta są świadkami ich rozmowy. Ze słów 
ludzi wynika, że ci planują rozpocząć prace żniwne nazajutrz21. Przerażone pi-
sklęta po powrocie matki donoszą jej, że „pan kazał posłać po przyjaciół, by ci 
przyszli z rana żąć zboże”22, ta zaś bez cienia strachu postanawia nie przeno-

15 Gell. 2.29.2.
16 Gell. 2.29.3.
17 Gell. 2.29.4.
18 Gell. 2.29.5.
19 Gell. 2.29.5.
20 Gell. 2.29.6.
21 Gell. 2.29.7.
22 Gell. 2.29.7.
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sić gniazda w bezpieczne miejsce. Jest przekonana, że prace nie rozpoczną się 
jutro, bowiem przyjaciele nie zjawią się do pracy na prośbę pana23. Następny 
dzień przyniósł potwierdzenie jej słów. Matka spokojnie opuściła gniazdo, aby 
poszukać pożywienia dla piskląt, zaś pan przez cały dzień daremnie czekał 
na żniwiarzy24. Rozczarowany postawą przyjaciół w rozmowie z synem zde-
cydował następnego dnia rozpocząć prace przy pomocy krewnych i rodziny25. 
Skowronki i tym razem pozostały w gnieździe. Matka uważała bowiem, że pi-
sklęta nie są zagrożone, ponieważ „krewni i  rodzina rzadko kiedy są chętni 
do podejmowania pracy i przybywania na każde zawołanie”26. Kolejny dzień 
przyniósł potwierdzenie jej słów, bowiem i tym razem żniwa się nie rozpoczę-
ły z powodu braku rąk do pracy27. Zasmucony postawą krewnych i  rodziny 
pan poprosił więc swojego syna, aby ten następnego dnia o świcie przyniósł 
dwie kosy, bowiem jutro sami zbiorą swoje zboże własnymi rękami28. Tym ra-
zem matka, słysząc od piskląt o  planach rolnika, stwierdziła: „Czas uciekać 
z gniazda i z pola, gdyż tym razem to, co powiedział rolnik, zostanie wykonane 
z całą pewnością. Teraz bowiem pracę wykona człowiek, który ma w tym swój 
interes, nie zaś ci, którzy zostali o to poproszeni”29. Opowieść ma szczęśliwe 
zakończenie, rolnik bowiem zebrał swoje zboże, a  skowronki nie ucierpiały, 
ponieważ zdążyły na czas przenieść swoje gniazdo30. 

Ezop w  końcowym fragmencie omawianej bajki, zgodnie z  zasadami 
obowiązującymi w tego typu utworach, sformułował morał. W pouczającym 
wniosku wypowiedzianym przez matkę piskląt krótko streścił sens przypo-
wieści i zawarł w nim mądrość, którą chciał przekazać31. Autor Nocy attyckich 
również nie oparł się pokusie i wzorem Ezopa w ostatnim fragmencie rozdzia-
łu dokonał krótkiego podsumowania, w formie zdania zawierającego końcowy 
wniosek dotyczący morału Greka. Tak wiec, według Gelliusza, bajka poprzez 
dydaktyzm zawarty w morale jest zbieżna z  ideami nauk filozofów32. Słowa, 
że „ufanie przyjaciołom i rodzinie jest zwykle pozbawione celu i sensu”33 oraz 
fakt, że „powinniśmy polegać wyłącznie na sobie i postrzegać wszystko, co nie 

23 Gell. 2.29.9.
24 Gell. 2.29.10.
25 Gell. 2.29.11.
26 Gell. 2.29.12.
27 Gell. 2.29.13.
28 Gell. 2.29.14.
29 Gell. 2.29.15.
30 Gell. 2.29.16.
31 Gell. 2.29.15.
32 Gell. 2.29.18.
33 Gell. 2.29.17.
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leży w naszej gestii, jako coś, co nie sprzyja ani nam samym, ani naszym spra-
wom”34, są zdaniem rzymskiego autora wspólne zarówno dla mądrości wypły-
wających z nurtu twórczości ludowej w postaci moralizatorskich ezopowych 
bajek, jak i tej zawartej w księgach uczonych filozofów. Gelliusz zakończył roz-
dział dwudziesty dziewiąty Nocy attyckich dwoma wersami wersji ezopowej 
przypowieści autorstwa Enniusza, który, jak się dowiadujemy od rzymskiego 
pisarza, zapisał ją tetrametrem w swoim dziele Saturae „w nad wyraz piękny 
i sprytny sposób”35:

To niech będzie ci nauką, którą zawsze stosuj tam,  
Gdzie nie licząc na przyjaciół, pomóc możesz sobie sam36. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że historia opowiedziana przez Ezopa 
w bajce jest egzemplifikacją ludzkich doświadczeń, które są powszechne i po-
wtarzalne. Jej bohaterami są ludzie i  ptaki. Akcja rozgrywa się właściwie na 
dwóch płaszczyznach. Jeden wątek rozgrywa się w świecie ludzi – rolnik i syn, 
drugi zaś w świecie ptaków – rodzina skowronków. Zetknięcie tych światów 
dokonuje się w jednym miejscu, wspólnym dla ludzi i ptaków. Mowa tu oczy-
wiście o polu obsianym zbożem, gdzie skowronki uwiły swoje gniazdo. Akcję 
opowiedzianą w bajce budują przede wszystkim ptaki, które żyjąc blisko ludzi, 
rozumieją ich język, a także bardzo dobrze znają rytm życia człowieka oraz jego 
zwyczaje i naturę. Wyrażone wprost w końcowym fragmencie bajki pouczenie 
moralne na uniwersalne tematy odnoszące się do społeczeństwa ilustruje szko-
dliwe zachowania, ale przede wszystkim daje etyczne wskazówki, jak postępo-
wać. Bez wątpienia temat podjęty przed wiekami jest nadal aktualny. 

34 Gell. 2.29.18.
35 Gell. 2.29.20.
36 Gell. 2.29.20.
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Summary 
Aesop’s fable “about the little nest of a birdlet”  

in Attic Nights (2.29) by Aulus Gellius

This article discusses the 29th chapter of the second book of Attic Nights by Aulus Gellius. This Roman 
writer and scholar of the 2nd century AD included in that chapter one of the fables of Phrygian Aesop. This 
piece has not been examined in detail in Polish yet; however, the issue it tackles was analysed in terms of 
history, but most importantly in terms of language studies. The fact that Gellius quoted other Latin and Greek 
authors as well as used extensive fragments of their works, often not preserved in original, makes Attic Nights 
a priceless source of knowledge about the ancient world because that collection comprises considerable 
antiquarian material. 

Maria Piechocka-Kłos – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; od 2003 roku zatrudniona na Wy-
dziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia z języków klasycz-
nych; obecnie adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej UWM. Przedmiot zainteresowań: 
literatura wczesnochrześcijańska, prawodawstwo państwowe i kościelne okresu późnego cesarstwa, historia 
starożytna i kultura antyczna. 
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