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Od redakcji

Rok 2010 zapisze się w  historii świata, Polski i  Kościoła w  spo-

sób szczególny. Obfi tował on w wiele zaskakujących, jakże często tra-

gicznych wydarzeń. Przypatrując się ich skali i częstotliwości, trudno 

nie zadać pytania o ich ukryty sens oraz znaczenie. Wolno wręcz py-

tać, czy ten sens jest możliwy do odnalezienia, czy nie ukazuje się tu 

porażająca prawda o przypadkowości dziejów, za którą nie kryją się 

żadna myśl i  zamiar? Co miałoby stać za globalnymi katastrofami, 

dokąd mają prowadzić tragiczne zdarzenia? Jakie pouczenie przyno-

szą ujawniane skandale? Trudno się dziwić, że te pytania pojawiają 

się właśnie teraz.

Z pytaniem o sens musi się zmierzyć każdy człowiek, prędzej czy 

później stanie ono na jego drodze. To oczywiste, że nie sposób na nie 

odpowiedzieć, posługując się wyłącznie wyuczonymi frazesami. Nie 

unieważni się go także, udając, że jest nieuzasadnione. W  tym też 

kontekście raz po raz wraca pytanie o milczenie Boga w obliczu ludz-

kich tragedii.

O rozwikłanie tych trudnych problemów warto zapytać wielkich 

myślicieli naszych czasów. Kto wie, czy najbardziej trafnej odpowie-

dzi nie udzielił w ubiegłym wieku żydowski myśliciel Abraham Jo-

shua Heschel, który stwierdził: „To prawda, że w  naszych czasach 

Bóg ukrywa swoje oblicze, ale ukrywa się, ponieważ Go unikamy”1. 

Trzeba nam zapewne, wysiłkiem serca i rozumu, odnajdywać prawdę 

1 A.J. Heschel, Człowiek szukający Boga, tłum. V. Reder, Kraków 2008, s. 9.
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Informacje dla Autorów

Autorzy przygotowujący teksty dla „Studiów Redemptorystowskich” proszeni

są o przesyłanie ich w formacie Word, ze streszczeniem w języku obcym oraz 

krótką notką o sobie. Opis bibliografi czny cytowanych dzieł według wzoru:

J. Tischner, Filozofi a dramatu, Kraków 2006, s. 16–17.

A.J. Heschel, Człowiek nie jest sam: fi lozofi a religii, tłum. K. Wojtkowska-Lipska, 

wstęp S. Krajewski, wyd. 2 popr., Kraków 2008, s. 137.

J. Bochenek, Mistrz ćwiczeń duchownych, „Homo Dei” 18 (1949), nr 2, s. 189.

R. Kamiński, Duszpasterstwo nadzwyczajne, w: Teologia pastoralna, red. R. Ka-

miński, t. 2, Lublin 2002, s. 309–313.

W przypisach:

J. Tischner, Filozofi a dramatu, dz. cyt., s. 34.

Tamże, s. 36.

A.J. Heschel, Człowiek nie jest sam…, dz. cyt., s. 186.

Tenże, Bóg szukający człowieka: podstawy fi lozofi i judaizmu, tłum. A. Gorzow-

ski, Kraków 2007, s. 45–47.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułów oraz 

adiustacji językowej. Autor jest zobowiązany do wykonania korekty autorskiej 

w terminie wyznaczonym przez redakcję. Autor otrzymuje jeden egzemplarz 

pisma jako autorski.

o Bogu, świecie i człowieku. Jest to wysiłek słuchania i wyczuwania 

Jego obecności i natchnień, odnajdywania piękna ukrytego w rzeczy-

wistości.

Oddając do rąk Szanownych Czytelników kolejny numer „Stu-

diów Redemptorystowskich”, ufamy, że stanie się on również jedną 

z dróg odnajdywania tego, co naprawdę w życiu najcenniejsze.

Redakcja
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Radosław Tomasz Pituch 
UKSW – Warszawa 

Prawne aspekty kasaty zakonu jezuitów

Towarzystwo Jezusowe, popularnie zwane jezuitami, jest jednym z bar-
dziej zasłużonych, ale także wzbudzających niemałe kontrowersje zakonów 
w dziejach Kościoła katolickiego. Powstało w XVI wieku, by przeciwdzia-
łać reformacji oraz by szerzyć naukę Chrystusa poprzez działalność misyj-
ną na całym świecie. 

Niespełna 240 lat po założeniu zakonu przez Ignacego Loyolę i zatwier-
dzeniu go przez papieża Pawła III, następnie potwierdzaniu jego reguł 
i nadawaniu mu przez kolejnych papieży różnych przywilejów, papież Kle-
mens XIV w breve Dominus ac Redemptor z 1773 roku1 zdecydował się 
znieść Towarzystwo Jezusowe, „które zostało ustanowione przede wszyst-
kim po to, żeby się w szczególny sposób przyczyniać do postępu dusz w ży-
ciu i nauce chrześcijańskiej i do szerzenia wiary przez publiczne głoszenie 
i posługę słowa Bożego”2. Zakon, który od chwili swego powstania, przez 
wieki pełne burzliwych wydarzeń, walki z prądami reformacyjnymi i here-
tyckimi, przeciwstawiania się nieustannym atakom na Kościół i papiestwo, 
wypełniał podjęte w  Konstytucjach3 zobowiązania i  trwał nieustępliwie 
w posłuszeństwie papieżowi.

Proces osłabienia pozycji papiestwa na forum międzynarodowym 
osiąg nął szczyt w XVIII wieku. Obowiązująca do tej pory relacja państwa 
i Kościoła, polegająca na ścisłym powiązaniu władzy świeckiej i duchowej, 
zaczęła ustępować. Celem oświeconego absolutyzmu był rozdział tych 
dwóch sfer, a następnie całkowite podporządkowanie Kościołów narodo-
wych władzom świeckim. Bezpośrednia podległość papieżowi, cechująca 
regułę Towarzystwa Jezusowego, była główną przyczyną narastającej po-
śród europejskich władców wrogości wobec zakonu, postrzeganego jako 
narzędzie, którym papież posługiwał się do kreowania nastrojów społecz-

1 Klemens XIV, Breve Dominus ac Redemptor, 21 lipca 1773, w: Papiestwo wobec sprawy polskiej w la-
tach 1772–1864, Wrocław 1960 (dalej: DaR), s. 477–493.

2 Paweł III, Bulla Regimini militantis Ecclesiae, 27 września 1540, w: Institutum Societatis Iesu. Bulla-
rium et compedium privilegiorum, t. 1, Florentiae 1892, nr 1.

3 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, red. B. Steczek, J. Kołacz, Warszawa–Kraków 2006.
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nych i wywierania wpływu w kręgach władz państwowych. Kryzys auto-
rytetu papieża, spowodowany m.in. zaangażowaniem papiestwa w liczne 
spory polityczne, doprowadził do osłabienia jego pozycji w Europie. W ta-
kim właśnie kontekście społeczno-politycznym, a także religijnym, doszło 
do kasaty zakonu jezuitów.

1. Rys historyczny

Założycielem zakonu jezuitów był szlachcic hiszpański Ignacy Loyola4. 
W latach 1528–1535 studiował w Paryżu, gdzie zdobywał wiedzę teolo-
giczną i fi lozofi czną. Podczas pobytu w Paryżu zgromadził wokół siebie lu-
dzi, którzy podobnie jak on pragnęli naśladować Chrystusa i żyć w zgodzie 
z Ewangelią. 15 sierpnia 1534 roku Ignacy wraz z towarzyszami ślubował 
w kaplicy Męczenników w Montmartrze żyć w ubóstwie i czystości oraz 
odbyć pielgrzymkę do Jerozolimy. Od roku 1537 z najbliższymi przyjaciół-
mi przebywał w Rzymie, gdzie oddał się do dyspozycji papieża Pawła III. 
Przydzielano im rozmaite obowiązki duszpasterskie, głoszenie kazań, słu-
chanie spowiedzi, nauczanie katechizmu, w późniejszym okresie zajęli się 
także pomocą najuboższym i bezdomnym. W roku 1539 podjęli decyzję 
o stworzeniu zakonu, który miał przyjąć nazwę Towarzystwa Jezusowego 
(Compañia de Jesús)5.

Towarzystwo Jezusowe erygował papież Paweł III 27 września 1540 roku 
bullą Regimini militantis Ecclesiae6. Zawarte w niej zostały fundamentalne 
dla zakonu ustalenia, prawa i obowiązki, a mianowicie nazwa zakonu, apo-
stolat otwarty na wszystkie potrzeby Kościoła, charakter ślubów nastawio-
nych na szczególne posłuszeństwo papieżowi7. Ponadto papież upoważnił 
zakon do wyboru przełożonego generalnego i przygotowania konstytucji 
zakonnych8. Należy tu zaznaczyć, że w owym czasie niechętnie powoływa-
no do życia nowe zakony, pozostając w zgodzie z zaleceniami Soboru Late-
rańskiego IV zakazującymi tworzenia nowych instytutów9. Z tego właśnie 
względu Ignacy Loyola przez ponad rok musiał toczyć spory z kardynałem 

4 Ignacy Loyola (Iñigo López de Oñaz y Loyola) – urodzony w 1491 roku hiszpański szlachcic, autor 
Ćwiczeń duchowych, założyciel zakonu jezuitów, w 1622 roku kanonizowany; zob. Encyklopedia po-
wszechna, t. 2, red. W. Rawski, Warszawa 1984, s. 773.

5 Por. K. Rahner, P. Imhof, Ignacy Loyola, Kraków 1989, s. 62–63, 66.
6 Paweł III, Bulla Regimini militantis Ecclesiae, dz. cyt., s. 3–7.
7 Por. I. Loyola, Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, cz. 6: Posłuszeństwo papieżowi, w: Wybór tek-

stów konstytucji Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1988, s. 81.
8 Por. K. Rahner, P. Imhof, Ignacy Loyola…, dz. cyt., s. 68.
9 Sobór Laterański IV, Konstytucja 13: O zakazie tworzenia nowych zakonów, w: Dokumenty soborów 

powszechnych, t. II, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 251.
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Bartolomeo Guidicionim, który, jak piszą Karl Rahner i Paul Imhof, z zasa-
dy przeciwny był nowym inicjatywom zakonnym10. 

Zanim doszło do tak niecodziennego i brzemiennego w skutkach wy-
darzenia, jakim była kasata istniejącego niemalże od dwóch i pół wieku 
Towarzystwa Jezusowego przez Klemensa XIV, wielu jego poprzedników 
niejednokrotnie dawało wyraz swemu zadowoleniu i aprobacie dla działal-
ności zakonu. W samym kasacyjnym breve przywołano osoby czternastu 
papieży, którzy potwierdzając dawne przywileje, hojnie i  łaskawie obda-
rzali Towarzystwo nowymi, doceniając w ten sposób wkład zakonu w roz-
wój duchowości i krzewienie szczytnych ideałów chrześcijaństwa. Liczba 
bulli i breve wydanych jeszcze przed kasatą, potwierdzających dawne lub 
nadających nowe przywileje, wynosi według Stanisława Załęskiego 5711, 
co ewidentnie wskazuje na szczególną uwagę, jaką obdarzali jezuitów po-
przednicy Klemensa XIV. 

Paweł III zatwierdził istnienie Towarzystwa Jezusowego bullą Regimini 
militantis Ecclesiae12. Jego następca papież Juliusz III bullą Sacrae religio-
nis13 potwierdził nadany przez niego jezuitom status i przywileje. Za pon-
tyfi katu Grzegorza XIII ukazały się 23 dokumenty dotyczące Towarzystwa 
Jezusowego. Bullą Ex sedis apostolicae14 papież potwierdził na nowo regu-
łę zakonu. W bulli Salvatoris Domini nostri umożliwił jezuitom szerzenie 
apostolstwa w całej Europie, pozwolił im zakładać domy i kolegia15. Kolej-
ny z papieży, Grzegorz XIV, w bulli Ecclesiae catholicae wyraził swoje wiel-
kie zadowolenie i pochwałę dla dzieł zakonu16.

Istotnym momentem w historii jezuitów był akt kanonizacji założycie-
la Towarzystwa Ignacego Loyoli, czego bullą Rationi congruit17 z 6 sierpnia 
1623 roku dokonał papież Urban VIII. Papież ten podobnie postąpił wobec 
Franciszka Ksawerego, wydając tego samego dnia drugą bullę kanonizacyj-
ną Rationi congruit18. 

Benedykt XIV wydał aż 14 dokumentów traktujących o  zako-
nie jezuitów, w tym złotą bullę Gloriosae Domine z 27 września 1748 
10 Por. K. Rahner, P. Imhof, Ignacy Loyola…, dz. cyt., s. 68.
11 Por. S. Załęski, Historya zniesienia zakonu jezuitów i jego zachowanie na Białej Rusi, t. 1, Lwów 1874, 

s. 5.
12 Paweł III, Bulla Regimini militantis Ecclesiae, dz. cyt.
13 Juliusz III, Bulla Sacrae religionis, 31 października 1552, w: Institutum Societatis Iesu. Bullarium et 

compedium privilegiorum, t. 1, dz. cyt., s. 28–31.
14 Grzegorz XIII, Bulla Ex sedis apostolicae, 28 lutego 1573, w: tamże, s. 54.
15 Por. Grzegorz XIII, Bulla Salvatoris Domini nostri, 30 października 1576, w: tamże, s. 63–67.
16 Grzegorz XIV, Bulla Ecclesiae catholicae, 27 czerwca 1591, w: tamże, s. 118–125.
17 Urban VIII, Bulla kanonizująca Ignacego Loyolę Rationi congruit, 6 sierpnia 1623, w: tamże, 

s. 145–155.
18 Tenże, Bulla kanonizująca Franciszka Ksawerego Rationi congruit, 6 sierpnia 1623, w: tamże, 

s. 155–168.
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roku19, w której potwierdza i uzupełnia dotychczasowe przywileje i ła-
ski, jakimi obdarzone było Towarzystwo, powołując się na postano-
wienia papieży Grzegorza XIII, Grzegorza XIV, a  także Sykstusa V. 
Klemens XIII, za którego pontyfi katu europejscy monarchowie wywo-
dzący się z rodu Burbonów wygnali jezuitów z granic swych państw20, 
wydał w obronie zakonu 27 dokumentów; najważniejszy z nich, wyli-
czający zasługi Towarzystwa Jezusowego dla Kościoła i potwierdzający 
instytut, to pochwalna bulla Apostolicum pascendi munus21. Także pa-
pież Klemens XIV na początku swojego pontyfi katu wydał dokument 
Coelestium munerum, w którym popiera misyjną działalność zakonu 
jezuitów22. 

Wiek XVIII przyniósł znaczące zmiany w sposobie postrzegania rzeczy-
wistości bosko-ludzkiej oraz relacji łączących państwo i Kościół. Jak pisał 
Władysław Tatarkiewicz, „Filozofi a Oświecenia (…) zakładała, że rozum 
jest miarą prawdy”23. Postępująca laicyzacja władzy prowadziła stopnio-
wo do coraz większego osłabienia wpływu Kościoła katolickiego na spra-
wy państwowe. Filozofi a oświecenia, dla której głównym przeciwnikiem 
był Kościół katolicki, zdobywała coraz więcej zwolenników pośród wielu 
„arcykatolickich” władców europejskich. Z czasem we Francji, Portugalii, 
Hiszpanii czy Królestwie Neapolu jezuitów zaczęły dotykać coraz liczniej-
sze prześladowania. Emanuel Roztworowski przytacza fakty świadczące 
o  tym, że w Portugalii, a następnie we Francji próbowano przypisać im 
próbę uknucia spisku na życie króla24. We Francji potępiano instytut i na-
ukę moralną zakonu, zamknięto paryski nowicjat i kongregacje, którym 
przewodzili jezuici25. Zakon dotknęły także prześladowania w  rodzimej 
Hiszpanii, gdzie posądzono jego członków o podżeganie do antykrólew-
skich wystąpień26. 

Kiedy w 1769 roku zmarł papież Klemens XIII, wysłannicy dyploma-
tyczni państw rządzonych przez Burbonów poczynili wiele starań, by jego 
następcą został człowiek skłonny doprowadzić do kanonicznie zatwier-
dzonej kasaty zakonu jezuitów. Wybrany nowym papieżem Lorenzo Gan-

19 Benedykt XIV, Bulla aurea Gloriosae Domine, 27 września 1748, w: tamże, s. 283–292.
20 Por. J. Lacouture, Jezuici, t. 1: Zdobywcy, tłum. H. Lubicz-Trawkowska, Warszawa 1998, s. 479–481.
21 Klemens XIII, Bulla Apostolicum pascendi munus, 7 stycznia 1765, w: Institutum Societatis Iesu. Bul-

larium et compedium privilegiorum, t. 1, dz. cyt., s. 309–312.
22 Klemens XIV, Bulla Coelestium munerum, 12 lipca 1769, w: tamże, s. 312–313.
23 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2007, s. 146.
24 Por. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1980, s. 712.
25 Por. S. Załęski, Historya…, dz. cyt., s. 116.
26 Tamże, s. 166, 168.
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ganelli, jak pisał Leopold Ranke w swoich Dziejach papiestwa w XVI–XIX 
wieku, „obiecał podczas konklawe, iż zakon ulegnie kasacie”27.

2. Kasacyjne breve Dominus ac Redemptor Klemensa XIV

21 lipca 1773 roku papież Klemens XIV wydał breve Domius ac Re-
demptor, dokonując kasacji Towarzystwa Jezusowego. Dokument składa 
się z czterdziestu jeden akapitów, z czego w pierwszych piętnastu przy-
toczone jest niezawisłe prawo Stolicy Apostolskiej tak do zakładania, jak 
i znoszenia zakonów. Klemens XIV powołuje się na decyzje podjęte na So-
borze Laterańskim IV, aby nikt więcej nie tworzył nowej reguły zakonnej 
i aby każdy pragnący prowadzić życie zakonne wstąpił do zakonu już ist-
niejącego i zatwierdzonego28. Następnie przytoczone są postanowienia So-
boru Lyońskiego II, na którym papież Grzegorz X także podjął ten temat, 
dodając jednak jeszcze surowsze niż Innocenty III obostrzenia dotyczące 
tworzenia i wstępowania do zakonów29. Część wstępna omawianego breve 
zawiera ponadto dzieje niektórych zakonów, które zatwierdzane w ciągu 
wieków przez kolejnych papieży, nie przynosząc oczekiwanych pożytków 
i korzyści, znoszone były i rozwiązywane przez Stolicę Apostolską lub za-
mieniane w zwykłe zgromadzenia. Breve w dalszej treści przywołuje osobę 
papieża Pawła III, który zatwierdził zakon jezuitów, na początku ograni-
czając liczbę członków – nie mogła przekroczyć 60 zakonników. Jednak-
że w trzy lata po zatwierdzeniu zakonu zezwolono już na przyjmowanie 
członków bez ograniczeń liczbowych, wystarczyło, by przełożeni zakon-
ni uznali to „za korzystne i potrzebne”30. W tym miejscu papież wspomina 
o przywilejach, jakimi obdarzył Towarzystwo Paweł III. Jednym z najważ-
niejszych było prawo egzempcji, czyli wyjęcie go spod władzy biskupiej, 
a  podporządkowanie bezpośrednio wyższemu hierarchicznie przełożo-
nemu. Wyliczone zostały także inne przywileje, jakimi jezuitów obda rzali 
hojnie i licznie papieże XVI i XVII wieku, m.in. Juliusz III, który w liście 
apostolskim Exposcit debitum z 21 lipca 1550 roku, będącym odpowiedzią 
na prośby o ponowne potwierdzenie reguł zakonu, pisał: „Proszono Nas 
kornie, abyśmy raczyli potwierdzić Formułę, która zawiera Instytut wyżej 

27 L. Ranke, Dzieje papiestwa w XVI–XIX wieku, tłum. J. Zarański, Z. Żabicki, Warszawa 1974, s. 453.
28 Por. Sobór Laterański IV, Konstytucja 13: O zakazie tworzenia nowych zakonów, dz. cyt., s. 251.
29 Sobór Lyoński II, Konstytucja II/23: Domy zakonne powinny podlegać biskupowi, w: Dokumenty so-

borów powszechnych, t. 2, dz. cyt., s. 445.
30 DaR, nr 16.
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wymienionego Towarzystwa na podstawie doświadczenia i praktyki do-
kładniej i wyraźniej niż przedtem przedstawiony”31.

Omawiany dokument wymienia jedenastu kolejnych papieży, czyli 
Pawła IV, Piusa IV, Piusa V, Grzegorza XIII, Sykstusa V, Grzegorza XIV, 
Klemensa VIII, Pawła V, Leona XI, Grzegorza XV, Urbana VIII, którzy tak-
że potwierdzali regułę zakonu i nadawali mu przywileje32. Po tych przyto-
czonych licznie przykładach łask dochodzimy w analizowanym breve do 
punktu zwrotnego, gdzie czytamy: „Na podstawie samego jednak brzmie-
nia i treści papieskich zarządzeń wyraźnie można wnioskować, że w tymże 
Towarzystwie niemal od początku kiełkowały zawiązki rozmaitych nie-
zgód i zawiści, nie tylko między jego członkami, lecz także wobec innych 
zakonów, kleru świeckiego, akademii, uniwersytetów, publicznych szkół, 
a  nawet wobec władców, w  których państwach Towarzystwo znalazło 
przyjęcie”33. Słuszne wydaje się w tym momencie przywołanie słów Sta-
nisława Załęskiego, który wysnuwa wniosek, że głównym zarzutem wo-
bec zakonu zawartym w tekście breve jest niezgoda, towarzysząca mu od 
samego początku. Pisze on: „Pytamy więc, w jakiemże to rozwijającym się 
i z dniem każdym potężniejącem zgromadzeniu obeszło się bez nieporo-
zumień wynikłych z różnicy zdań i zapatrywań? Jeżeliby to było dostatecz-
nem motivum do kasaty, toby dzisiaj jeszcze poznosić należało wszystkie 
zakony, mianowicie te, które są kwitnące”34. Stanowisko takie może świad-
czyć o tym, iż argumenty kasacyjne podawane przez Klemensa XIV nie są 
wystarczające do tak poważnych w skutkach decyzji.

W dalszej kolejności przytoczone są inne przewinienia zakonu dotyczą-
ce „przywłaszczania sobie władzy absolutnej przez generała tegoż Towa-
rzystwa i na tle innych spraw dotyczących zarządu Towarzystwa, wreszcie 
z powodu rozmaitych poglądów naukowych, szkół, przywilejów i upraw-
nień, które miejscowi biskupi i inni dostojnicy kościelni i świeccy uważali 
za szkodliwe dla swej jurysdykcji i praw”35. 

Władcą świeckim, który domagał się ustanowienia kontroli papieskiej 
i przeprowadzenia wizytacji zakonu, był król hiszpański Filip II, orędownik 
i przywódca kontrreformacji w Europie. Starał się on przeforsować plan 

31 Juliusz III, List apostolski Exposcit debitum, 21 lipca 1550, w: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, 
dz. cyt., s. 29–39. 

32 Por. DaR, nr 17.
33 Tamże.
34 S. Załęski, Historya…, dz. cyt., s. 25.
35 DaR, nr 17.
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reformy Towarzystwa Jezusowego, którego głównym celem było w zasa-
dzie podporządkowanie jezuitów władzy królewskiej36. 

Klemens XIV zajął również stanowisko względem misyjnej działalno-
ści zakonu, jednakże jest ono sformułowane dość ogólnie i nie daje jasnej 
odpowiedzi na pytanie dotyczące losu jezuickich redukcji misyjnych. „Co 
się zaś tyczy świętych misji, które również obowiązuje to wszystko, co za-
rządziliśmy w sprawie kasaty Towarzystwa, zastrzegamy sobie ustanowie-
nie tych środków, którymi łatwiej i pewniej można by osiągnąć nawracanie 
wiernych i uśmierzenie niezgody”37. Z tekstu tego wynika jasno, że misje 
zakonne zostają objęte kasatą, jednak papież nie podejmuje tematu ich 
dalszej działalności, co może być zastanawiające, gdyż dzieła misyjne były 
spuścizną budowanej przez dziesięciolecia nowej chrześcijańskiej społecz-
ności, rozwijały się prężnie i dynamicznie38. 

Wydając breve, papież liczył się z ewentualnymi apelacjami i odwoła-
niami od niego, a także z poddaniem dokumentu pod dyskusję czy kry-
tykę w  jakiejkolwiek formie. Przewidując to, napisał: „Skoro niniejsze 
Nasze pismo zostanie ogłoszone i podane do wiadomości, zabraniamy 
komukolwiek wstrzymywać jego wykonanie, nawet pod pozorem jakiejś 
próby, odwołania, skargi, wyjaśnienia lub zasięgania rady w wątpliwo-
ściach, jakie przypadkiem mogłyby się nasunąć (…) aby zniesienie i ka-
sata całego wspomnianego Towarzystwa i wszystkich jego obowiązków 
natychmiast i bezzwłocznie doszła do skutku w trybie i w sposób wyżej 
przez Nas wskazany”39. 

W podobnym tonie brzmi dalsza część: „Niniejszego breve nie wolno 
ganić, atakować, uważać za nieważne, kwestionować, sprzeciwiać się, wy-
stępować przeciw niemu na drodze sądowej; nie wolno domagać się przy-
wrócenia dawnego stanu rzeczy, zeznań, drogi sądowej i  jakiegokolwiek 
innego aktu łaski i  sprawiedliwości. Nikt nie może skorzystać w  sądzie 
lub poza sądem z innych przyjętych środków, nawet gdyby zwierzchnicy 
i członkowie Towarzystwa lub inni ludzie, którzy są lub mniemają, że są 
w tym zainteresowani, nie godzili się z tym breve i nie byli w tej sprawie 
wzywani i wysłuchani, gdyby zarzucali mu, że jest zdradliwe, podstępne, 
nieważne, nieprawomocne, a Nasze zamiary są błędne, choćby zarzu cali 
mu inne nieprzewidziane a poważne braki lub choćby w breve tym lub 

36 Por. tamże, nr 18–19.
37 Tamże, nr 32.
38 Por. I. Loyola, Konstytucje…, dz. cyt., s. 89.
39 DaR, nr 34.



16 Studia Redemptorystowskie

w jakimś jego punkcie nie zachowano uroczystej formy i innych przepisów, 
które należało zachować”40. 

Jean Lacouture komentuje ten fragment: „Przy absolutnym braku kon-
sultacji kanonicznej w  łonie Kościoła ten papież dołączył zakaz nie tyl-
ko wszelkiej krytyki, ale także wszelkich komentarzy, jakichkolwiek pytań 
związanych z przyczynami i uzasadnieniem jego aktu”41. Wydaje się za-
tem, że papieski zakaz wszelkich form dyskusji na temat powziętej decyzji 
o kasacie miał na celu uspokojenie sytuacji panującej wokół Towarzystwa 
Jezusowego i zakończenie raz na zawsze toczących się sporów. Należy jed-
nak zauważyć, że wspominane uprzednio naciski wywierane na papieża 
i jego ustępliwość wobec monarszych ministrów nie są niczym chwaleb-
nym. W związku z tym powyższe zakazy miały prawdopodobnie zapobiec 
wszelkim komentarzom pod adresem bardzo nadwątlonego autoryte-
tu papieskiego. Dokument zamyka decyzja papieża dotycząca uwierzy-
telnionych odpisów breve, które podpisane przez publicznych notariuszy 
i podbite pieczęcią osób piastujących stanowiska kościelne zachowują taką 
samą wagę jak ów dokument42. 

Zgodnie z wolą Klemensa XIV, po ogłoszeniu breve nie pojawiły się do 
niego ofi cjalne komentarze. W  późniejszym jednak czasie historycy za-
częli ustosunkowywać się do treści w nim zawartych. Jeden z bardziej inte-
resujących komentarzy pozostawił Stanisław Załęski, który czyni ciekawe 
spostrzeżenie: „Rzecz uderzająca, że w tym najważniejszym ustępie kasa-
cyjnego breve, w którym cała moc i siła wyroku, owe tradycyjne i w po-
dobnych razach, owszem we wszystkich papieskich bullach czy brevach 
używane »motu proprio« z własnego popędu jest opuszczone”43. Nada-
nie dokumentowi charakteru breve, nie zaś bardziej uroczystej bulli, a tak-
że opuszczenie zwrotu „motu proprio” zdaje się wyraźnie potwierdzać, że 
papież robił, co w  jego mocy, by zachować autorytet. W komentarzach 
znajdujemy także opinię, że „papież ten Jezuitów nie potępił, nie zarzu-
cił ani ich nauce, ani czynom istotnej zbrodni lub zdrożności; zniósł ich, 
bo w swem rozumieniu sądził, że tym sposobem wiele cierpień i upoko-
rzeń oszczędzić Kościołowi potrafi . (…) Dlatego zreasumowano wszystkie 
kiedykolwiek przeciw zakonowi podnoszone krzyki i zarzuty, nie orzeka-
jąc bynajmniej o ich słuszności i prawdzie, powołano się na spokój i do-

40 Tamże, nr 38.
41 J. Lacouture, Jezuici…, dz. cyt., s. 488.
42 Por. DaR, nr 41.
43 S. Załęski, Historya…, dz. cyt., s. 41–42.
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bro Kościoła, a niepożyteczność zakonu w tych okolicznościach”44. Choć 
w lite raturze spotyka się często określenie, że papież został za pomocą po-
litycznych nacisków przymuszony do podjęcia tej  radykalnej decyzji, jaką 
była kasata zakonu, jednakże nie można zaprzeczyć, że w dokumencie za-
warł postanowienia świadczące o trosce, jaką objął członków Towarzystwa 
Jezusowego. 

Stanisław Załęski czyni też interesującą uwagę dotyczącą ogłoszenia ka-
sacyjnego breve w poszczególnych kolegiach. Otóż pisze on, że pomimo 
ogłoszenia breve w Rzymie i pomimo dotarcia informacji o tym do zakon-
ników rozsianych po świecie lokalne kolegia jezuitów musiały pozostawać 
w swoich klasztorach do momentu przybycia papieskiego delegata, który 
miał ofi cjalnie odczytać breve. Rzecz taka miała miejsce nawet w prowin-
cjach włoskich, w niektórych prowincjach Szwajcarii czy Niemiec, gdzie 
breve zostało ofi cjalnie ogłoszone dopiero w kilka miesięcy od wydania. 

Zakończenie 

Dokonana w  niniejszym artykule analiza dokumentów dotyczących 
Towarzystwa Jezusowego pozwoliła ukazać sytuację tego zakonu w ciągu 
wieków. Jezuici odgrywali wielką rolę w licznych dziełach podejmowanych 
w  imieniu Kościoła katolickiego na całym świecie, zwalczali reformację 
w  Europie, uczestniczyli w  wielkich misjach chrystianizacyjnych w  Azji 
i obu Amerykach. Z drugiej jednak strony, Towarzystwo Jezusowe obec-
ne było w szeroko rozumianych kręgach dworskich, angażując się w poli-
tykę, zatem w jakimś stopniu samo przyczyniło się do wzniecenia niechęci 
wobec siebie. Szczególnie uwidoczniło się to właśnie w kręgach dworskich, 
z których pochodzili opisywani wyżej ministrowie, demagodzy antyjezuic-
kich kampanii i mitów. 

Jak pokazała historia, wszczynane pod błahymi pretekstami w Portu-
galii, Francji czy Hiszpanii antyjezuickie rozruchy były częścią zaplanowa-
nych działań wymierzonych przeciwko Towarzystwu. Miały one na celu 
przede wszystkim osłabienie wpływów ówczesnego papiestwa i  stopnia 
jego ingerencji w sprawy państw.

Można stwierdzić, że zlikwidowanie Towarzystwa Jezusowego było 
konsekwencją słabnącej pozycji i dotychczasowej roli papieża. Zakon iden-
tyfi kowany był z jego osobą, będąc mu bezpośrednio podległym. Stąd też 
jezuici w  obliczu narastających konfl iktów i  sporów kompetencyjnych 

44 Tamże, s. 50–51.
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władców świeckich z Rzymem narażeni byli na krytykę i ataki. Kasacyj-
ne breve Klemensa XIV było odpowiedzią na żądania monarchów. Za 
pomocą nacisków politycznych dwory burbońskie, połączone paktem ro-
dzinnym, wymogły na papieżu podjęcie decyzji o kasacie. Analiza tego do-
kumentu pozwoliła jednak stwierdzić brak istotnych przewinień zakonu 
kwalifi kujących go do objęcia aktem kasacyjnym. Zarazem dzięki przeana-
lizowaniu ówczesnych stosunków politycznych łączących kraje burboń-
skie z papiestwem zarysował się wyraźnie kryzys papieskiego autorytetu 
oraz jego nieustannie słabnący wpływ na sprawy doczesne. Papież, kasu-
jąc Towarzystwo Jezusowe, w pewnym sensie zwrócił się przeciwko wła-
snemu autorytetowi. Zakon, związany z nim ślubem posłuszeństwa, był 
wykonawcą jego woli i  obrońcą interesów Kościoła. Jego kasata zatem 
oznaczała zanegowanie wpływu papieża na kreowanie doczesnej rzeczy-
wistości i tym samym rezygnację z jego prymatu nad władzą świecką.

Summary

Th e Jesuit Order, being one of the more formidable and signifi cant orders in the hi-

story of Catholic church, having vast foreign missions, noble colleges and churches and 

being in favor of most of the European monarchs through nearly two and half centuries 

was suppressed by the Pope Clement XIVth in 1773. Th is was the result of actions under-

taken by the Bourbon courts in France, Spain, Portugal and Realm of Neapol against the 

infl uence of Pope himself and the whole Jesuit Order in state interior matters. Th e legal 

document responsible for the suppression was the Dominus ac Redemptor breve which 

abolished the Order. Th e breve recites the off ences of the Order categorically but doesn’t 

specify the main reasonable reason for the supression. Th e most noticeable cause seemed 

to be the sake of the peace. Th e Pope forced by the representatives of the Bourbon courts 

had no other solution to prevent the threat of a great schism that was proclaimed by the 

Bourbon held states. 

Radosław Tomasz Pituch, ur. 1985 w  Warszawie, w  latach 2004–2009 odbył studia 

z prawa kanonicznego i cywilnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku akademickim 2009/10 otworzył na tymże 

Wydziale przewód doktorski z prawa kanonicznego na temat relacji dyplomatycznych 

Stolicy Apostolskiej z Rzeczpospolitą i krajami ościennymi w dobie rozbiorów.



Jolanta Gołąb-Kowalska 
WSP – Nowy Sącz

Tajne nauczanie w okresie okupacji 
niemieckiej na terenie Nowego Scza 

w latach –. Weryfikacja i wyniki 
tajnego nauczania na ziemi sdeckiej 

w  roku

Artykuł ma na celu ukazanie początków i przebiegu tajnego nauczania 
na terenie miasta Nowego Sącza. Omawiam w nim tworzenie się tajnych 
kompletów, rozmiary, zasięg ilościowy i  jakościowy tajnego nauczania 
w tym mieście. Opiszę także weryfi kację i wyniki tajnego nauczania na zie-
mi sądeckiej, uwzględniając w małym stopniu informacje dotyczące No-
wego Sącza. Nie mogłam ich przedstawić obszernie, ponieważ materiały 
źródłowe, opracowania monografi czne i artykuły zawierają skąpe dane na 
ten temat. Dlatego informacje te ukażę na tle wyników tajnego nauczania 
z ziemi sądeckiej. Uznałam za stosowne przedstawienie w artykule dzia-
łalności Zofi i Oleksy i  innych nauczycieli z  gminy Ujanowice w  tajnym 
nauczaniu. W 1939 roku miejscowość ta należała do powiatu nowosądec-
kiego, tamtejsi nauczyciele nauczali w Nowym Sączu, a także na terenie in-
nych miejscowości ziemi sądeckiej. 

Do napisania artykułu skłoniła mnie również i ta okoliczność, że z dnia 
na dzień ubywa uczestników tajnego nauczania w Nowym Sączu, wobec 
czego zmniejsza się szansa opracowania tego tematu w przyszłości. Dla 
badaczy tajnego nauczania pozostają tylko znikome źródła w archiwach. 
Trudnym zadaniem było dotarcie do osób uczestniczących w tajnym na-
uczaniu na ziemi sądeckiej w celu zdobycia cennego materiału źródłowego 
i przeprowadzenia wywiadów. 

 Podstawową bazę źródłową artykułu stanowią materiały zgromadzo-
ne w Archiwum Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oddziale Miejskim 
w Nowym Sączu, materiały archiwum klasztoru sióstr niepokalanek w No-
wym Sączu oraz Archiwum Państwowego w Krakowie, oddział w Nowym 
Sączu. Skorzystałam także z informacji zawartych w teczce akt osobowych 
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w archiwum II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w No-
wym Sączu w celu przedstawienia działalności Marii Flis, Zofi i Flis i Wandy 
Flis. Dla ukazania działalności Zofi i Oleksy w tajnym nauczaniu przydat-
ne okazały się materiały z archiwum parafi alnego w Żmiącej. Wiele dodat-
kowych wiadomości oraz danych źródłowych udało się odnaleźć przede 
wszystkim w lokalnych archiwach w Nowym Sączu. Pozostawiłam sygna-
tury obowiązujące w momencie przeprowadzenia przeze mnie w  latach 
1998–1999 kwerendy, ponieważ w dużej części są one aktualne. W 2009 
roku przeprowadziłam także kwerendę Zespołu Badawczego do Dziejów 
Oświaty w latach okupacji hitlerowskiej (1939–1945) w Archiwum Nauki 
PAN i PAU w Krakowie. Dzięki temu zbadałam stosunek władz niemiec-
kich do uczestnictwa Marii Flis w tajnym nauczaniu. Podczas kwerendy 
odnalazłam też cenne informacje o udziale Alfonsa Garguli w tajnym na-
uczaniu w II Państwowym Liceum i Gimnazjum w Nowym Sączu.

 Niezwykle cenne były dla mnie w  ustaleniach szczegółowych róż-
ne opracowania, monografi e miast i  artykuły naukowe z  „Roczników 
Sądeckich”, „Almanachów Sądeckich” i „Roczników Komisji Nauk Peda-
gogicznych” oraz słowniki biografi czne. Niezbędnym uzupełnieniem bazy 
źródłowej były artykuły z  „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, 
„Dunajca – Tygodnika PZPR”, zgromadzone w zasobach Sądeckiej Biblio-
teki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Artykuły te oma-
wiały życiorysy nauczycieli prowadzących tajne nauczanie. Okazały się 
przydatne w niewielkiej części, szczególnie przy przedstawieniu działalno-
ści tych osób. Uzupełnieniem źródeł archiwalnych i wielu opracowań mo-
nografi cznych były wywiady przeprowadzone przeze mnie z uczestnikami 
tajnego nauczania. Po przeprowadzeniu wywiadu z ks. Franciszkiem Bar-
głem w 1999 roku, a także dzięki cennym informacjom zawartym w pu-
blikacji Jana Preisnera SJ pt. Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego 
Ducha (wydanej w 2003 roku) możliwe stało się szerokie ukazanie przebie-
gu tajnego nauczania w Wyższym Studium Teologicznym na terenie klasz-
toru ojców jezuitów. 

Polskie ziemie zachodnie i  północne, zajęte przez Wehrmacht po 
1  wrześ nia 1939 roku, zostały włączone do III Rzeszy dekretem Adol-
fa Hitlera z 28 października 1939 roku. Były to: Górny Śląsk, Pomorze, 
Wielkopolska, znaczna część województwa łódzkiego (z miastem Łodzią 
włącznie), północne Mazowsze, przylegające do tych terenów niektóre po-
wiaty województw białostockiego, kieleckiego, krakowskiego, warszaw-
skiego. Na mocy dekretu Hitlera z 12 października 1939 roku utworzono 
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Generalne Gubernatorstwo z obszaru Polski środkowej, głównie z woje-
wództw krakowskiego, kieleckiego, lubelskiego i  warszawskiego. Umoż-
liwiło to okupantowi rozbudowanie aparatu terroru. Agresja Niemiec 
hitlerowskich na Polskę spowodowała także całkowitą dezorganizację ży-
cia publicznego, w tym systemu oświaty i wychowania1. 

Polityka okupanta i jej realizacja była różna w utworzonych pięciu dys-
tryktach i powiatach Generalnego Gubernatorstwa. Podstawowym celem 
okupanta była szybka i  całkowita germanizacja, którą rozpoczął na zie-
miach wcielonych do Rzeszy już w pierwszych dniach września 1939 roku 
falą bezprzykładnego terroru. W Generalnym Gubernatorstwie zalecano 
dwie drogi postępowania: utrzymanie niskiego poziomu kultury i ograni-
czenie życia kulturalnego do minimum. Początkowa koncepcja całkowi-
tego zniszczenia kulturalnego dziedzictwa Polaków i ich zagłady, a potem 
zgermanizowania tych terenów ustąpiła miejsca idei wyciągnięcia z nich 
możliwie największych korzyści na rzecz Rzeszy. W opracowaniu pt. Kul-
tura walcząca 1939–1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i oku-
pacji zostało zawarte przemówienie Hansa Franka z 6 listopada 1940 roku. 
W tym dniu generalny gubernator mówił do współpracowników: „Kraj ten 
powołany jest do spełnienia roli rezerwuaru robotników na wielką skalę. 
Mamy tu jedynie gigantyczny obóz pracy, w którym wszystko, co oznacza 
siłę i samodzielność, jest w rękach Niemców”2. 

Natomiast szkolną politykę okupanta w Generalnym Gubernatorstwie 
wytyczyło kilka podstawowych dokumentów. 31 października 1939 roku 
Hans Frank wydał rozporządzenie o szkolnictwie na podległym sobie ob-
szarze. Był to ważny akt prawny władz okupacyjnych, normujący ogólnie 
sytuację szkolnictwa polskiego. W dokumencie usankcjonowano podział 
szkolnictwa według narodowości uczniów („dzieci narodowości niemiec-
kiej uczęszczać mogą tylko do szkół niemieckich, dzieci polskie tylko do 
szkół polskich”). Na określonych zasadach powoływano szkoły niemieckie. 
Zezwolono na działalność polskich szkół powszechnych i  zawodowych. 

1 M. Walczak, Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego 1939–1945, Wrocław 
1987, s. 30–47; tenże, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat oso-
bowych, Warszawa 1995, s. 19, 57.

2 Szerzej o tym: M. Walczak, Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939–1945, 
Wrocław 1978, s. 24–45; E.C. Król, Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Ge-
neralnej Guberni 1939–1945, Warszawa 1979, s. 23; W. Głębocki, K. Mórawski, Kultura walcząca 
1939–1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji, Warszawa 1985, s. 15–17, 33–34. 
Por. J. Semelin, Bez broni przeciw Hitlerowi. Opór cywilny w Europie w latach 1939–1945, Lublin 
2001, s. 37–42, 211.
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Używanie nazwy „gimnazjum” i  „liceum” zostało zabronione3. Założe-
nia edukacyjne okupanta w stosunku do Polaków przewidywały urucho-
mienie tylko niektórych szkół zawodowych, przy czym kształcenie miało 
trwać krótko i mieć ograniczony zakres, zaś niemiecka gospodarka wo-
jenna wymagała wysoko kwalifi kowanych fachowców, zwłaszcza w spe-
cjalnościach technicznych4. Żywiołowe uruchomienie tak szkolnictwa 
powszechnego, jak i średniego dotyczyło przede wszystkim terenów, któ-
re z dniem 26 października 1939 roku weszły w skład Generalnego Guber-
natorstwa. Na obszarze włączonym do Rzeszy sytuacja była zupełnie inna, 
chociaż również zróżnicowana. Proces germanizacji rozpoczął się tu od 
natychmiastowej likwidacji szkolnictwa średniego i częściowo szkolnictwa 
powszechnego5.

Ziemia sądecka, a w szczególności miasto Nowy Sącz, była przez cały 
okres okupacji ośrodkiem działania polskiego ruchu oporu. Terror hitle-
rowski na terenie Nowego Sącza szybko przybrał duże rozmiary i drastycz-
ne formy – w porównaniu z  innymi rolniczymi obszarami Generalnego 
Gubernatorstwa. Paraliżował działalność podziemną i samoobronę spo-
łeczeństwa, zwiększał stopień martyrologii miejscowej ludności. Między 
6 a 10 listopada 1939 roku aresztowano w Nowym Sączu wiele znanych 
osób z inteligencji. 19 listopada 1939 roku dokonano pierwszych egzekucji 
zbiorowych wśród sądeczan6.

1. Początki tajnego nauczania w Nowym Sączu 
w latach 1939–1940

Terror okupanta w stosunku do ludności Nowego Sącza i całej ziemi są-
deckiej odczuwało także nauczycielstwo sądeckie. Wielu nauczy cieli 
bezpłatnie nauczających przed wybuchem II wojny światowej i w czasie 
okupacji przewodziło w szkolnictwie w Nowym Sączu. Zginęli w obozach 
koncentracyjnych lub zostali rozstrzelani przez gestapo. Pierwszymi na-

3 E.C. Król, Polityka hitlerowska…, dz. cyt., s. 23, 27; S. Piotrowski, Dziennik Hansa Franka, Warsza-
wa 1950, s. 396. Pełny tekst rozporządzenia opublikowano w „Verordnungsblatt des Generalgouver-
neurs fur besetzen polnischen Gebiete” z 2 listopada 1939 roku, nr 3.

4 M. Walczak, Ludzie nauki…, dz. cyt., s. 46.
5 Szerzej o tym: J. Krasuski, Szkolnictwo i oświata w Polsce w latach 1939–1945, Kielce 1975, s. 6–9, 

oraz tenże, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 1977, 
s. 33.

6 K. Stembrowicz, Społeczeństwo Sądecczyzny w czasie okupacji hitlerowskiej, w: Okupacja w Sądec-
czyźnie 1939–1945. Materiały na Seminarium w Nowym Sączu, red. J. Berghausen, Nowy Sącz 1974, 
s. 188; tenże, Społeczeństwo Sądecczyzny w czasie okupacji hitlerowskiej, w: Okupacja w Sądecczyź-
nie. Praca zbiorowa, red. J. Berghausen, Warszawa 1979, s. 211–214.
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uczycielami aresztowanymi w październiku 1939 roku byli Jakub Bodzio-
ny, kierownik szkoły w Chełmcu, oraz Aleksander Jankowski, kierownik 
szkoły w Gołkowicach. 11 listopada 1939 roku zostali uwięzieni: Franci-
szek Wzorek, dr Tadeusz Mączyński i dyrektor Jan Göttman7. Pierwszą ro-
dziną nauczycielską w Nowym Sączu dotkniętą przez terror okupanta byli 
Moszyccy: końcem listopada 1940 roku Maria Moszycka wraz z synem zo-
stała aresztowana przez gestapo, które chciało wymusić od nich zeznania 
dotyczące organizacji podziemnych. 

Wielu nauczycieli wysiedlonych ze Śląska, Pomorza, Wielkopolski przy-
bywało wraz z rodzinami, z dobytkiem w jednej walizce lub w plecaku, do 
Nowego Sącza. Szukali schronienia u  rodziców, rodzeństwa, krewnych. 
Przybysze byli gościnnie przyjmowani i włączali się w nurt życia społecz-
nego, a także w konspirację i tajną pracę oświatową. Prawie każdy nauczy-
ciel był w posiadaniu własnej niewielkiej biblioteki, niektórzy dysponowali 
nawet dosyć dużymi księgozbiorami. Z  powodu zamknięcia przez oku-
panta publicznych bibliotek nauczyciele sięgali do swoich prywatnych za-
sobów. Pożyczali książki od przyjaciół i znajomych na kilka dni. Czytano 
wówczas Na tropach smętka Melchiora Wańkowicza, Krzyżaków Henry-
ka Sienkiewicza, powieści Zofi i Kossak-Szczuckiej, Józefa Ignacego Kra-
szewskiego. Nigdy w dziejach narodu książka nie była takim skarbem jak 
w czasach okupacji hitlerowskiej. Książki były dostępnym źródłem dorob-
ku narodowej kultury, które trzeba było ukrywać przed okupantem. Za ich 
posiadanie groził obóz lub więzienie. Wielu nauczycieli sądeckich pomi-
mo zakazu okupanta słuchało audycji zagranicznych z odbiorników radio-
wych. Czytali i rozpowszechniali prasę konspiracyjną. Żeby się utrzymać, 
sprzedawali za bezcen ubrania, płaszcze. Wędrowali po odległych wsiach, 
aby kupić zboże, ziemniaki. Nie mogąc uczyć w szkołach, próbowali pra-
cować chałupniczo, uczyli się wszelkich rzemiosł, uprawiali ziemię. Mimo 
niezwykle trudnych warunków materialnych i terroru niemieckiego więk-
szość nauczycieli w Nowym Sączu włączyła się czynnie w walkę z okupan-
tem przez prowadzenie tajnej pracy oświatowej8. 

Za realizację założeń polityki szkolnej na ziemi sądeckiej były odpowie-
dzialne władze okupacyjne reprezentowane przez urząd szkolny (Schu-

7 E. Smajdor, Wierni Ojczyźnie. Szkice z dziejów tajnej oświaty i udziału nauczycieli w ruchu oporu 
przeciw okupantowi hitlerowskiemu w Sądecczyźnie, Limanowskiem, Gorlickiem i na Podhalu, No-
wy Sącz 1989, s. 12–13. Zob. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (dalej: APAN i PAU w Kra-
kowie), zespół: Zespół Badawczy do Dziejów Oświaty w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, 
sygn. K II–17, zj. 34, Zbiór Jakubca, Lista nauczycieli powiatu nowosądeckiego, którzy w okresie 
okupacji przebywali w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, skąd szczęśliwie powrócili, k. 84.

8 E. Smajdor, Wierni Ojczyźnie. Szkice z dziejów…, dz. cyt., s. 9–13.
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lamt). Kierował nim powiatowy radca szkolny (Kreisschulrat). Funkcję tę 
pełnił początkowo Ludwik Konrad, zastąpiony 1 listopada 1940 roku przez 
Johanna Rudolfa. Obowiązki inspektora szkół polskich na terenie powia-
tu pełnił Edward Fyda. W 1941 roku zastąpił go volksdeutsch Jan Weimer. 
Jak wynika z  dostępnych materiałów źródłowych, działalność niemiec-
kich władz szkolnych na ziemi sądeckiej ukierunkowana była na rozwija-
nie i popieranie szkolnictwa niemieckiego9.

Podobnie jak na całym terytorium Generalnego Gubernatorstwa, wła-
dze niemieckie w Nowym Sączu rozporządzeniem z 31 października 1939 
roku zamknęły polskie szkoły średnie (gimnazja i licea) i zawodowe. Bu-
dynki, umeblowanie i wyposażenie zlikwidowanych szkół oddano do dys-
pozycji szkołom niemieckim. Sieć szkolnictwa powszechnego w zasadzie 
została utrzymana. Program nauczania został okrojony poprzez usunię-
cie geografi i, historii, języka polskiego i wiedzy o Polsce. Propagowane od 
1939 roku miesięczniki „Ster” i „Mały Ster” spełniały funkcję podręczni-
ków do języka polskiego w minimalnym stopniu. Niezmiernie trudne wa-
runki egzystencji zarówno nauczycieli, jak i młodzieży szkolnej, atmosfera 
zastraszania stwarzana przez niemieckich urzędników nadzoru szkolne-
go, a także ograniczona baza lokalowa i skromne wyposażenie szkół spo-
wodowały, że efektywność procesu nauczania w ofi cjalnym szkolnictwie 
powszechnym na terenie ziemi sądeckiej, a w szczególności Nowego Są-
cza była niezadowalająca. Rekompensowała to w znacznym stopniu ofi ar-
ność nauczycieli, jak również ich udział w początkach tajnego nauczania10. 

Obowiązkowe szkoły zawodowe były najbardziej popieraną formą 
kształcenia zawodowego, co znalazło wyraz w szybkiej i szerokiej ich orga-
nizacji. Niemieckie władze szkolne pokryły siecią tych szkół miasta i wsie 
całego Generalnego Gubernatorstwa. W ich przekonaniu mogły one sta-
nowić obfi te źródło wykwalifi kowanych robotników, potrzebnych do 
pracy w Rzeszy i na miejscu11. Szkolnictwo zawodowe w ziemi sądeckiej 
było słabo rozbudowane z powodu niewielkiej aktywności gospodarczej. 

9 Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu (dalej: AP w Krakowie, ONS), zespół: 
ZMNS, sygn. 412, Okólnik nr 1 Urzędu Szkolnego w Nowym Sączu z 12.09.1940 roku. W archiwum  
tym znajduje się spora kolekcja publicznych obwieszczeń władz szkolnych (s. 33) oraz zarządzeń 
i okólników powiatowego radcy szkolnego (ZMNS 412). Świadczą one o zdecydowanie instrumen-
talnym charakterze przedsięwzięć wobec szkolnictwa polskiego. Dominują sprawy biurokratyczne, 
dążenie do eksploatacji gospodarczej szkół. Brak natomiast zainteresowania dla zagadnień meto-
dyczno-programowych.

10 E.C. Król, Polityka okupanta niemieckiego na ziemi sądeckiej w okresie wojny światowej (1939–1945),   
w: Okupacja w Sądecczyźnie 1939–1945, dz. cyt., s. 68–69; J. Bieniek, Z dziejów ruchu oporu w zie-
mi sądeckiej, „Rocznik  Sądecki”, t. IV, red. A. Benisz, K. Dziwik, M. Nowak, J. Plechta, H. Stamirski, 
R. Wolny. A. Żak, Nowy Sącz 1965, s. 228–229. 

11 M. Walczak, Ludzie nauki…, dz. cyt., s. 47.
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W Nowym Sączu funkcjonowała trzyletnia miejska szkoła dla krawczyń 
i jednoroczna miejska szkoła gospodarstwa domowego. Na ziemi sądeckiej 
pełne siedmioklasowe szkoły powszechne działały tylko w większych mia-
stach, takich jak Nowy i Stary Sącz. 

W Nowym Sączu czynne były w latach 1940–1941 cztery szkoły po-
wszechne, podczas gdy przed 1 września 1939 roku działało ich osiem. 
Nauka odbywała się według okrojonego programu, w zasadzie bez pod-
ręczników. Na terenie miasta za zezwoleniem władz działały szkoły ponad-
podstawowe, jedną z nich była szkoła krawiecka. Od początku 1939 roku 
funkcjonował Zespół Dokształcających Szkół Zawodowych12.

W  okresie okupacji sprzyjające warunki do rozwoju znalazło szkol-
nictwo mniejszości narodowych, zwłaszcza niemieckiej. Pewna liczba 
ludności niemieckiej zamieszkiwała w Nowym Sączu, pojedyncze rodzi-
ny w różnych miejscowościach ziemi sądeckiej. Istniejące od 1 września 
1939 roku trzy niemieckie szkoły zostały ponownie uruchomione w po-
łowie października 1939 roku. Szkoły w Nowym Sączu przeorganizowa-
no na ośmioletnią szkołę powszechną, zbiorczą z  internatem, zajmując 
dla niej dwa najlepsze budynki szkolne: Gimnazjum Kupieckiego i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. W  szkole, oprócz dwóch 
volksdeutschów, uczyli nauczyciele sprowadzeni z  Rzeszy Niemieckiej. 
W Nowym Sączu na przełomie 1940/41 roku zorganizowano niemiecką 
szkołę handlową o dwóch klasach, do której uczęszczało ok. 80 uczniów13. 

Osobno działało szkolnictwo ukraińskie. Na ziemi sądeckiej, na tere-
nach zamieszkanych przez Łemków w latach 1938–1939, było czynnych 
38 szkół powszechnych, do których uczęszczały zarówno dzieci polskie, 
jak i łemkowskie. Były to szkoły z polskim językiem nauczania i obowiąz-
kową nauką języka ukraińskiego dla młodzieży łemkowskiej. Zarządze-
niem władz okupacyjnych w  październiku 1939 roku wszystkie zostały 
przekształcone w szkoły z ukraińskim językiem nauczania. W miejscowo-
ściach o ludności mieszanej, polskiej i ukraińskiej, dotychczasowe wspól-
ne szkoły powszechne rozdzielono i utworzono osobne placówki dla dzieci 

12 Zob. L. Kozakówna, Szkolnictwo zawodowe w latach okupacji 1939–1945, „Rocznik Komisji Nauk 
Pedagogicznych”, Materiały do dziejów oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) na te-
renie podziemnego Okręgu Szkolnego Krakowskiego (sesja naukowa – Kraków 3–4 kwietnia 1970 r.), 
t. XIII, cz. VII, red. S. Gawęda, Wrocław 1971, s. 103–124; E.C. Król, Polityka okupanta…, dz. cyt., 
s. 71; M. Szmit, Szkolnictwo legalne i tajne w ziemi sądeckiej w okresie okupacji hitlerowskiej, w: Oku-
pacja w Sądecczyźnie 1939–1945, dz. cyt., s. 395–396. 

13 Szerzej o tym: M. Wieczorek, Szkolnictwo niemieckie i ukraińskie w powiecie nowosądeckim w okre-
sie okupacji hitlerowskiej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, Materiały do dziejów oświaty 
w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1945) na terenie dystryktu krakowskiego, cz. II, red. W. Gałec-
ki, Wrocław 1962, s. 226–227; M. Szmit, Szkolnictwo legalne…, dz. cyt., s. 239.
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ukraińskich i polskich, jeżeli liczba dzieci polskich w wieku szkolnym prze-
kraczała 20. W ten sposób powstały szkoły dla dzieci polskich w Łabowej 
i Tyliczu. Uczniów z Krynicy Wsi przydzielono do szkoły polskiej w Kry-
nicy Zdroju. Stosunek władz niemieckich, w szczególności okupacyjnego 
urzędu szkolnego, do ukraińskiego szkolnictwa był przychylny, a ono samo 
było uprzywilejowane14. 

Organizowanie szkolnictwa w Nowym Sączu w warunkach okupacyj-
nych rozpoczęto w początkach października 1939 roku. Próba otwarcia 
istniejących od 1 września 1939 roku w Nowym Sączu i na ziemi sądec-
kiej średnich szkół ogólnokształcących i  liceów pedagogicznych została 
zablokowana przez władze niemieckie, które końcem 1939 roku nakazały 
zamknąć wszystkie organizujące się szkoły średnie. Data ta stanowi istot-
ną cezurę pomiędzy szkolnictwem jawnym a tajnym nauczaniem. Wów-
czas to, począwszy od listopada 1939 roku, poszczególni nauczyciele szkół 
średnich rozpoczęli samorzutnie uczyć młodzież. Nauka odbywała się po-
jedynczo lub w małych grupach (kompletach) w tajemnicy przed władza-
mi okupacyjnymi. To były zalążki tajnego nauczania. Odbywało się na 
razie bez jakichkolwiek dyspozycji zewnętrznych, w  oparciu o  program 
i podręczniki przedwojenne. Od listopada do grudnia 1939 roku tajnie na-
uczało 28 nauczycieli. 

W Nowym Sączu nauczało 14 osób15. Pierwszymi, którzy na przeło-
mie lat 1939/40 rozpalili ogniska tajnego nauczania na terenie tego miasta, 
byli: Maria Fedak, Maria Flis, Zofi a Flis, Alfons Gargula, Zofi a Gomółka, 
Józef Izdebski, Zofi a Jagoszewska, Maria Kamionka, Mieczysław Wieczo-
rek, Piotr Zieliński oraz 9 nauczycielek z Gimnazjum Sióstr Niepokalanek 
w Białym Klasztorze16.

Na przełomie lat 1939/40 Piotr Zieliński, dyrektor Gimnazjum i Liceum 
im. Marii Konopnickiej, nawiązał pierwszy kontakt z naczelnikiem wydzia-
łu szkół średnich byłego Kuratorium Krakowskiego Włodzimierzem Ga-
łeckim. Uzyskał od niego informacje i instrukcje dotyczące prowadzenia 
tajnego nauczania. Od tego momentu Piotr Zieliński przy współudzia-

14 M. Wieczorek, Szkolnictwo niemieckie i ukraińskie…, dz. cyt., s. 229; A. Klonder, Łemkowie sądeccy 
w latach 1939–1945, w: Okupacja w Sądecczyźnie. Materiały…, dz. cyt., s. 52.

15 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim i gminie Ujanowice powiatu limanowskiego 
w latach 1939–1945, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, Materiały do dziejów oświaty w okre-
sie okupacji hitlerowskiej (1939–1945)..., dz. cyt., s. 28; J. Bieniek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 224. 

16 E. Smajdor, Wierni Ojczyźnie. Szkice z dziejów…, dz. cyt., s. 35–40, 49–50. Materiały dotyczące dzia-
łalności tych osób znajdują się w Archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskie-
go, Oddział Miejski w Nowym Sączu (dalej: Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączy). Są to karty 
biograficzne (życiorysy) byłych działaczy i nauczycieli tajnego nauczania w powiecie nowosądec-
kim, sygn. 15/9, teczka II.
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le Ignacego Kwiecińskiego, Mieczysława Wieczorka, siostry Beaty Włosz-
czewskiej i  innych nauczycieli organizował tajne nauczanie w  Nowym 
Sączu i na ziemi sądeckiej na coraz większą skalę17. 

Miasta Nowy i  Stary Sącz oraz podmiejskie gminy zbiorowe Nowy 
Sącz Wieś i  Stary Sącz Wieś stanowiły jeden duży ośrodek tajnego na-
uczania. Największym do 1939 roku skupiskiem szkół średnich był Nowy 
Sącz. Świadczą o tym znajdujące się na terenie miasta cztery licea i gimna-
zja ogólnokształcące oraz jedno liceum pedagogiczne. Dwa miasta (Nowy 
i Stary Sącz) przodowały w początkowym okresie kształtowania się akcji 
tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej18. 

Początki tajnego nauczania w  Nowym Sączu kształtowały się odręb-
nie (specyfi cznie) od innych miast ziemi sądeckiej. Nauczyciele z Nowego 
Sącza byli łącznikami w tajnym nauczaniu dla wielu ośrodków ziemi są-
deckiej. Pomimo poniesionych strat materialnych we wrześniu 1939 roku 
nauczyciele I Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza rozpoczęli działal-
ność w  tajnym nauczaniu. Po wkroczeniu do Nowego Sącza wojsk nie-
mieckich budynek szkolny został zajęty na koszary wojskowe, a następnie 
stał się siedzibą Polskiej Szkoły Policyjnej. Część archiwum szkoły i pomo-
ce naukowe zostały zniszczone19.

 Na polecenie okupacyjnych władz szkolnych zdekompletowane i znisz-
czone zbiory, pomoce naukowe oraz biblioteka szkolna z podręcznikami 
wypożyczalni I Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza zostały złożone 
w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza razem z wyposażeniem z innych 
sądeckich szkół. Jan Göttmann z dyrektorem Piotrem Zielińskim, często 
narażając życie, wybierali z magazynu setki podręczników szkolnych. Roz-
syłali je w teren za pośrednictwem zaufanych nauczycieli, zaopatrując mło-
dzież i uczących w pomoce naukowe20.

Podobnie prowadzono tajne nauczanie w  II Państwowym Liceum 
i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Z grona, które 
zatrudnione było przed wojną, uczyło 10 nauczycieli. Od 1 do 30 paździer-
nika 1939 roku nauka odbywała się w pełnym składzie na pierwszym i dru-
gim piętrze budynku szkolnego. Grono nauczycielskie podjęło nauczanie 

17 J. Bieniek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 225; M. Kruczek, Piotr Zieliński (1879–1951), „Rocznik Są-
decki”, t. XX, red. A. Smoleń, Nowy Sącz 1992, s. 333–337.

18 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 28–29, 39–40.
19 A. Sitek, I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818–1968. Zarys monograficz-

ny, Nowy Sącz 1968, s. 9–10; F. Rapf, Viribus unitis – wspomnienia z czasów okupacji i wyzwolenia, 
w: Jednodniówka I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu z okazji 140-lecia ist-
nienia szkoły, 1959 (mps).

20 A. Sitek, I Gimnazjum i Liceum…, dz. cyt., s. 9–10; W. Głębocki, K. Mórawski, Kultura walcząca 
1939–1945…, dz. cyt., s. 105.
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samorzutnie i bezpłatnie. W ramach szkoły jawnej było tam prowadzo-
ne tajne nauczanie, aż do zamknięcia placówki przez władze niemieckie 
w październiku 1939 roku. Uczęszczało do niej 218 uczniów, a uczyło 15 
nauczycieli21. 

Charakterystyczne były początki organizacji tajnego nauczania w Szko-
le Publicznej nr 9 w Nowym Sączu. W październiku 1939 roku jej kierow-
nikiem został Stefan Dubiel. Zajęcia szkolne często były wstrzymywane 
z powodu braku opału. Na rok szkolny 1940/41 wpisano aż 420 uczniów. 
15 sierpnia 1940 roku wojsko zajęło budynek szkolny. Nakazano szkole ko-
lejowej oddać sale dla uczniów szkoły, którzy uczyli się tam popołudniami 
w okrojonym tygodniowo wymiarze zajęć. Wykluczono katechetów z gro-
na pedagogicznego. Wojsko zajęło szkołę kolejową, dlatego też nauka zo-
stała przerwana22. 

 W prywatnym domu państwa Flisów (przy ul. Jagiellońskiej 29) odby-
wało się w zalążkach tajne nauczanie. Brały w nim także udział Jadwiga 
Gryglewska i Zofi a Zatheyowa (w październiku 1939 roku prowadziła ze-
społy młodzieżowe w Nowym Sączu). Tajne nauczanie zostało zainicjowa-
ne przez Marię Flis, Zofi ę Flis i Wandę Flis z polecenia Edwarda Smajdora23, 
nauczyciela języka polskiego, łącznika i organizatora tajnego nauczania na 
ziemi sądeckiej. Początkowo tajne lekcje były prowadzone przez siostry 
Flisówny w utworzonym w ich mieszkaniu własnym gimnazjum24.

 Tajne nauczanie zapoczątkowano w październiku 1939 roku w klasz-
torze sióstr niepokalanek. Akcją kierowała siostra Beata Włoszczewska, 
przełożona klasztoru, do 1939 roku dyrektorka Prywatnego Gimnazjum 
Żeńskiego Sióstr Niepokalanek. Rozpoczęta praca naukowo-wychowaw-
cza trwała do 26 października 1939 roku, ofi cjalnie została przerwana 
30 października 1939 roku z polecenia władz niemieckich. Jednak uczen-
nice kontynuowały naukę. Warunkiem było usunięcie przedmiotów takich 
jak historia i geografi a. 5 grudnia 1939 roku część uczennic uczyła się na 
tajnych lekcjach w klasztorze. Przez cały okres okupacji na terenie zakła-

21 Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Odpisy ankiet Ministerstwa Oświaty z roku 1946 
szkół średnich, szkół zawodowych i szkół ukraińskich, powiat nowosądecki, sygn. 15/8, teczka III, 
ZG ZNP Ankieta: II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. B. Chrobrego, Szkolnictwo polskie jaw-
ne i tajne w okresie wojny i okupacji z okresu 15 VI 1939 i 15 VI 1946.

22 Z. i M. Basiaga, Szkoła Podstawowa nr 9 im. T. Kościuszki w Nowym Sączu – zarys dziejów, „Alma-
nach Sądecki” V, red. L. Migrała, Nowy Sącz 1996, nr 3 (16), s. 3–15.

23 Zob. A. Sitek, Edward Smajdor 1912–1986, „Rocznik Sądecki”, t. XXVI, red. F. Kiryk, Nowy Sącz 
1998, s. 306–307.

24 Z. Śniegowska, Wojenne lata szkolne w Nowym Sączu, „Almanach Sądecki” VI, red. L. Migrała, No-
wy Sącz 1997, nr 2 (19), s. 50–54. Zob. M. Kruczek, M. Flis, „Rocznik Sądecki”, t. XXVI, dz. cyt., 
s. 293–295. Materiały archiwalne rodziny Flisów znajdują się w Muzeum Okręgowym w Nowym 
Sączu, nr 4311/43. 
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du sióstr praca naukowa toczyła się dwoma torami. Pierwszy – ofi cjalny 
– to bezinteresowne udostępnienie lokalu szkolnego do użytku miejskich 
szkół państwowych. W  sierpniu 1940 roku zajęła go szkoła handlowa 
(szkoły państwowe zostały zajęte na cele wojskowe). Od września 1940 
roku w klasztorze rozpoczęły działalność placówki szkolenia zawodowe-
go. Uruchomiono Państwową Szkołę Handlową i jednoroczny kurs przy-
gotowawczo-uzupełniający dla licealistów, umożliwiający podjęcie pracy 
w administracji25. 

Od późnej jesieni 1939 roku prowadzono tajne nauczanie w Wyższym 
Studium Teologicznym w nowosądeckim klasztorze jezuitów. Było to tajne 
Studium Seminaryjne Filozofi i, Teologii Kleryków Jezuickich26. Rok szkol-
ny 1939/40 rozpoczęli studenci fi lozofi i podobnie jak w okresie międzywo-
jennym. 4 listopada 1939 roku studenci i wykładowcy zebrali się w kaplicy 
domowej na krótkim nabożeństwie. Studenci prosili o błogosławieństwo 
rektora Wyższego Studium Teologicznego na nowy rok szkolny. Ponadto 
jeden z wykładowców, ks. Władysław Markucki, zachęcił ich do pogłębia-
nia wiedzy i dał im cenne rady27. 

 Tajne nauczanie kształtowało się także w zalążkach w innych miastach 
i gminach ziemi sądeckiej. Zamknięcie przez okupanta obydwu starosądec-
kich szkół średnich wyzwoliło samorzutne inicjatywy nauczycieli, uczniów 
i rodziców. Pod koniec września 1939 roku w Starym Sączu w trudnych 
warunkach podjęły pracę dwie szkoły powszechne. Męską szkołą kierował 
Jan Czech, żeńską zaś Stanisław Wilga. Działalność podjęła także Zawodo-
wa Szkoła Strażacka. Część młodzieży starosądeckiej uczęszczała do szkół 
zawodowych uruchomionych w Nowym Sączu. Z terenu miasta i gminy 
w zawodowych szkołach Nowego Sącza uczyło się ponad 40 osób. Pierw-
sze nieformalne komplety w Starym Sączu pojawiły się wczesną jesienią 
1939 roku. Potwierdzone źródłowo informacje wskazują początkowo na 
dwie osoby. W organizację tajnego nauczania zaangażowała się w listopa-
dzie 1939 roku Izabela Molewicz. Rozpoczęła tworzenie tajnych komple-
tów, uczyła biologii i geografi i. W styczniu 1940 roku powstała koncepcja 
25 Stulecie Białego Klasztoru i Szkoły Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. 100 lat dziejów i pracy apo-

stolskiej Białego Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu 1897–1997, red. M.E. Domaszewska, 
M.E. Guźda, M.M. Pintscher, Nowy Sącz 1997, s. 74. Zob. Archiwum Klasztoru Sióstr Niepokalanek 
w Nowym Sączu (dalej: AKSN w Nowym Sączu), zespół: Materiały życzliwie udostępnione przez 
klasztor: kronika klasztoru, zestawienia statystyczne dotyczące tajnych kompletów, liczby uczniów 
w latach 1939–1945. 

26 J. Bieniek, A wasze imię wierni Sądeczanie. Przewodnik po miejscach związanych z ruchem oporu 
antyfaszystowskiego w Nowym Sączu i okolicy, Nowy Sącz 1986, s. 21; Catalogus provinciae poloniae 
minoris Societatis Jesu in annis 1940–1945 Cracoviae Romae. IV Festiv. S. Alphonsi Rodriguez 1948, 
s. 20–70.

27 J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II: 1895–1975, Kraków 2003, s. 250.
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zorganizowania kompletów z różnych klas gimnazjalnych i licealnych oraz 
prowadzenia nauki według obowiązujących programów szkół średnich. 
Nauczyciele różnych przedmiotów ze Starego i  Nowego Sącza ściśle ze 
sobą wówczas współpracowali w akcji tajnego nauczania. W ten sposób 
utworzyło się grono nauczycielskie. Z  kolei wyłoniono egzaminatorów 
i członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w po-
szczególnych klasach, a także egzaminów dojrzałości. Na początku 1940 
roku jedną z trzech działających na ziemi sądeckiej Tajnych Komisji Egza-
minacyjnych była komisja starosądecka28.

Dotychczas samorzutnie prowadzone tajne nauczanie przekształca się 
w tzw. „tajne nauczanie zorganizowane”, choć jego ramy organizacyjne są 
jeszcze luźne. Stopniowo coraz więcej nauczycieli uczestniczy w tajnym 
nauczaniu, zgłasza się również coraz więcej chętnych do nauki uczniów. 
Zgodnie z instrukcjami z Krakowa w ciągu 1940 roku zostały zorganizo-
wane Tajne Komisje Egzaminacyjne, które miały na celu przeprowadzenie 
egzaminów dojrzałości z zakresu programu szkoły średniej ogólnokształ-
cącej. Trzy komisje rozpoczynają działalność na terenie Nowego i Starego 
Sącza, obejmując stopniowo teren ziemi sądeckiej. 

I Komisja Egzaminacyjna została zorganizowana w styczniu 1940 roku 
przez Ignacego Kwiecińskiego. Działała na terenie Nowego i Starego Są-
cza, ziemi sądeckiej i w części powiatu limanowskiego. Ignacy Kwieciń-
ski zorganizował we wrześniu 1939 roku w Starym Sączu ośrodek tajnego 
nauczania w zakresie programu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. 
W  kompletach uczył historii i  geografi i. Komisja pod jego przewodnic-
twem należała do najbardziej aktywnych. Jej siedziba znajdowała się w Sta-
rym Sączu w mieszkaniu Izabeli Molewicz, członka komisji.

Na początku roku 1940 powstała II Tajna Komisja Egzaminacyjna pod 
przewodnictwem dyrektora Piotra Zielińskiego. Działała na terenie Nowe-
go Sącza i ziemi sądeckiej.

W 1940 roku w klasztorze niepokalanek w Nowym Sączu siostra Be-
ata Włoszczewska zorganizowała III Tajną Komisję Egzaminacyjną. Prze-
wodnicząca komisji od 1 listopada 1940 roku do 20 stycznia 1945 roku 
brała czynny udział w tajnym nauczaniu w Nowym Sączu jako nauczyciel-
ka matematyki i fi zyki w zakresie szkoły średniej, w tajnych kompletach 
uczniowskich29.

28 J. Chrobaczyński, W latach II wojny światowej i okupacji niemieckiej, w: Historia Starego Sącza, red. 
F. Kiryk, t. II: 1939–1980, Kraków 1995, s. 15–16, 46, 53–54; J. Bieniek, Ziemia sądecka w ogniu, 
cz. III, Nowy Sącz 1988, s. 80.

29 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 29.
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Oprócz stałych Komisji Egzaminacyjnych na terenie ziemi sądeckiej 
działały komisje powoływane doraźnie w celu przeprowadzenia egzami-
nów z zakresu szkoły powszechnej III stopnia. W początkowym okresie 
nie było zbyt wielu kandydatów do egzaminów. Komisje pomagają za to 
w organizowaniu kompleŧów na poziomie szkoły średniej. Tajne naucza-
nie stopniowo obejmuje niektóre szkoły powszechne. W  szkołach tych 
nauczyciele uzupełniają okupacyjny program nauki wiadomościami z geo-
grafi i, historii Polski, względnie organizują samoistne komplety w zakresie 
szkoły powszechnej III stopnia. 

W składzie komisji byli członkowie, przewodniczący przedwojennych 
komisji egzaminacyjnych. Od początku należała do składu komisji również 
Zofi a Oleksy, nauczycielka gimnazjum i liceum w Nowym Sączu. Z pole-
cenia dyrektora Piotra Zielińskiego zaczęła uczyć w gimnazjum sądeckim, 
dojeżdżając ze Żmiącej do Nowego Sącza. Podstawę prac komisji stano-
wiły programy naukowe gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, regula-
miny egzaminacyjne oraz instrukcje z kuratorium. Komisje w pierwszym 
okresie działalności do 1942 roku organizowały komplety, werbowały na-
uczycieli spośród wysiedlonych lub ukrywających się na ziemi sądeckiej. 
Organizowano głównie komplety, jeżeli nie było możliwości poszerzenia 
programu w  ramach normalnych lekcji. Komplety z  zakresu szkoły po-
wszechnej działały często pod przykrywką ofi cjalnych korepetycji z  ra-
chunków. 

W sprawach tajnego nauczania przybywa w tym czasie z Krakowa do 
Nowego Sącza dr Maria Chrzanowska, wizytator Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Krakowskiego. Później przyjeżdża wizytator Władysław Bry-
da, który omawiał możliwości zorganizowania tajnego nauczania w za-
kresie programu liceum pedagogicznego.

 W wyniku prowadzonej pod kierownictwem Piotra Zielińskiego ak-
cji organizacyjnej tajne nauczanie w  drugiej połowie roku szkolnego 
1940/41 istniało we wszystkich 6 miastach oraz 17 wsiach ziemi sądec-
kiej. Tajnie nauczało 68 osób, w tym 40 nauczycieli, 3 księży i 3 studentów 
szkół wyższych. W większości wypadków było to nauczanie w zakresie 
programu szkoły średniej ogólnokształcącej. Taki stan utrzymał się do 
momentu powstania tajnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w No-
wym Sączu w czerwcu 1941 roku z inicjatywy Ignacego Jakubca, referen-
ta organizacyjnego Okręgowego Biura Szkolnego w Krakowie30.

30 Tamże.



32 Studia Redemptorystowskie

2. Tajne nauczanie w Nowym Sączu w latach 1940–1945

Dotychczas samorzutnie prowadzone przez nauczycieli i rodziców taj-
ne nauczanie przekształca się w „tajne nauczanie zorganizowane”. Jego isto-
tą na ziemi sądeckiej były komplety szkoły średniej ogólnokształcącej. Inne 
formy, jak „douczanie” uczniów szkół powszechnych i zawodowych, były 
ważnym, ale raczej uzupełniającym lub bezpośrednim przygotowaniem do 
podjęcia przez tych uczniów (absolwentów) zajęć na tajnych kompletach 
gimnazjalnych (I–IV klasa), ewentualnie licealnych (I–II klasa) i w rezulta-
cie do uzyskania „małej” (IV klasa gimnazjalna) oraz „dużej” (II klasa lice-
alna) matury31.

W połowie 1941 roku z inicjatywy tajnego Okręgowego Biura Szkolne-
go w Krakowie została zorganizowana tajna Powiatowa Komisja Oświaty 
i Kultury w Nowym Sączu, obejmująca ziemię sądecką i gminę Ujanowice 
powiatu limanowskiego, włączoną do obszaru szkolnego w Nowym Sączu. 

Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury w Nowym Sączu miała kontakty 
z innymi ośrodkami tajnego nauczania w powiecie limanowskim, w szcze-
gólności z ośrodkiem Skrzydlna–Szczyrzyc, za pośrednictwem Ignacego 
Kwiecińskiego i z Mszaną Dolną za pośrednictwem Bronisławy Szczepa-
niec, nauczycielki szkół średnich w Nowym Sączu. Pracowała ona w okre-
sie okupacji w szkołach jawnych w Mszanie Dolnej i była organizatorką 
tajnego nauczania w tym rejonie32. 

Bezpośrednim organizatorem Powiatowej Komisji Oświaty i  Kultu-
ry był Ignacy Jakubiec33. Przybył on w 1941 roku na teren ziemi sądeckiej 
i skontaktował się ze znanym mu Wincentym Spiechowiczem34 oraz Janem 
Migaczem35. Kontaktował się także z wieloma nauczycielami ziemi sądec-
kiej. Po uzyskaniu zgody zainteresowanych osób zorganizował tajną Po-
wiatową Komisję Oświaty i Kultury. Jej przewodniczącym został 1 czerwca 
1941 roku Mieczysław Wieczorek. Do 1 września 1939 roku był on pod-
31 J. Chrobaczyński, Wojna obronna w 1939 roku i jej skutki. Syndrom września, w: Dzieje miasta No-

wego Sącza, t. III, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Kraków 1996, s. 369.
32 J. Bieniek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 226; M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądec-

kim…, dz. cyt., s. 31. 
33 Zob. B. Chrzan, Ignacy Jakubiec 1906–1966. Wspomnienie, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, 

t. VIII, red. S. Gawęda, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 10; Słownik biograficzny nauczycieli 
w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939–1945). Ofiary wojny, żołnierze, działacze konspira-
cyjni, nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie, red. J. Chrobaczyński, Kraków 1995, s. 201.

34 Absolwent UJ, w czasie okupacji mieszkał w Starym Sączu, kierownik RGO w Starym Sączu. Od 
marca 1940 roku prowadził w tajnym nauczaniu komplety w zakresie szkoły średniej; członek taj-
nej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Nowym Sączu.

35 Zob. Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Karty biograficzne (życiorysy) byłych dzia-
łaczy i nauczycieli tajnego nauczania w powiecie nowosądeckim, sygn. 15/9, teczka II, Karta bio-
graficzna.
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inspektorem szkolnym w Nowym Sączu, a w okresie okupacji także na-
uczycielem szkół powszechnych tamże. Od marca 1940 roku uczestniczył 
w tajnym nauczaniu, będąc współorganizatorem kompletów i organizato-
rem tajnej administracji szkolnej. Nadzorował działalność ośrodków tajne-
go nauczania i Tajnych Komisji Egzaminacyjnych. Organizował na ziemi 
sądeckiej sieć tajnych Gminnych Komisji Oświaty i Kultury. Od 1 marca 
1940 roku do 20 stycznia 1945 roku uczył na tajnych kompletach matema-
tyki w zakresie programu gimnazjum i liceum36. 

Jednym z czołowych członków komisji był dyrektor I Liceum i Gim-
nazjum w Nowym Sączu Piotr Zieliński. Był przez krótki okres nauczy-
cielem szkół jawnych w Nowym Sączu i Łososinie Górnej. Od 1939 roku 
prowadził komplety gimnazjalne i licealne w tajnym nauczaniu. Powiato-
wa Komisja Oświaty i Kultury powierzyła mu ogólne kierownictwo i opie-
kę nad tajnym nauczaniem w zakresie szkoły średniej ogólnokształcącej. 
Członkami Komisji Rewizyjnej byli Antoni Kempa (nauczyciel szkoły po-
wszechnej w  Starym Sączu) i  Władysław Misiaszek (nauczyciel Liceum 
Pedagogicznego w Starym Sączu). Funkcję skarbnika objął Wincenty Spie-
chowicz. Siedzibą komisji było mieszkanie Piotra Zielińskiego. W takim 
składzie Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury w Nowym Sączu działała 
do 20 stycznia 1945 roku. W ramach tej działalności Piotr Zieliński współ-
pracował z jej przewodniczącym Mieczysławem Wieczorkiem, prowadząc 
pracę organizacyjną na terenie Nowego Sącza. Utrzymywał także stały 
kontakt z gminą Ujanowice37.

Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury w Nowym Sączu organizowała 
i prowadziła tajne nauczanie w zakresie programu szkoły średniej ogólno-
kształcącej, co było jednym z głównych kierunków jej pracy. Organizowała 
też i prowadziła tajne nauczanie w zakresie programu szkoły powszech-
nej, zwłaszcza klas VI i VII, zarówno w samoistnych kompletach uczniow-
skich, jak i przez uzupełnianie okupacyjnego programu tych szkół nauką 
języka polskiego, historii, geografi i w toku nauczania jawnego. Prowadziła 
także tajną oświatę dorosłych. Opiekowała się w ramach swych możliwo-
ści i  w  dostępnym jej zakresie rodzinami nauczycieli uwięzionych, po-
mordowanych, nauczycielami-więźniami oraz w 1944 roku nauczycielami 

36 J. Słowik, M. Wieczorek (1900–1972), „Rocznik Sądecki”, t. XV/XVI, red. M. Nowak, Nowy Sącz 
1974–1977, s. 572–573; Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Karty biograficzne człon-
ków tajnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury oraz członków Komisji Rewizyjnej przy PKOiK 
w Nowym  Sączu, sygn. 15/1, teczka II.

37 M. Szmit, Szkolnictwo legalne i tajne w ziemi sądeckiej w okresie okupacji hitlerowskiej, w: Okupacja 
w Sądecczyźnie…, dz. cyt., s. 240, 245–246.
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z Warszawy, którzy w związku z wydarzeniami powstania warszawskiego 
znaleźli się na terenie ziemi sądeckiej. 

Dla usprawnienia pracy organizacyjnej oraz łatwiejszego kontaktu ze 
szkołami i nauczycielstwem ziemia sądecka została przez Powiatową Ko-
misję Oświaty i Kultury podzielona na zwarte terytorialnie rejony. Opie-
kę nad nimi objęli członkowie z różnych gmin i miast ziemi sądeckiej. Nad 
północną częścią ziemi sądeckiej objął opiekę Mieczysław Wieczorek, za-
mieszkały na terenie Nowego Sącza. W  Nowym Sączu pracę organiza-
cyjną z ramienia Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury prowadzili także: 
Piotr Zieliński, Władysław Misiaszek, Eugeniusz Pawłowski, siostra Beata 
Włoszczewska, Feliks Rapf38.

Jedną z pierwszych prac Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury było po-
wołanie spośród nauczycielstwa i  kierowników szkół gminnych mężów 
zaufania w  gminach wiejskich. Zadaniem ich było organizowanie tajnej 
oświaty na terenie ich gmin (miast), utrzymywanie kontaktu ze szkołami 
jawnymi oraz łączności ich terenu z Powiatową Komisją Oświaty i Kul-
tury. Powołanie gminnych mężów zaufania przebiegło sprawnie. W 1941 
roku w czasie owego powoływania terror gestapo dotknął szczególnie na-
uczycieli sądeckich. Aresztowano 20 nauczycieli, z których 6 rozstrzelano 
na miejscu straceń w Biegonicach, a część wywieziono do obozów kon-
centracyjnych. Tylko kilka osób przetrwało pobyt w obozach i powróciło 
na ziemię sądecką. Od jesieni 1941 roku w większości gmin i w miastach 
czynni byli gminni mężowie zaufania, od 1942 roku ziemia sądecka zosta-
ła pokryta ich siecią. Od 1943 roku Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury 
rozpoczęła organizowanie Gminnych Komisji Oświaty i Kultury z dotych-
czasowymi gminnymi mężami zaufania jako przewodniczącymi. Jednakże 
reorganizacja została przeprowadzona tylko w kilku gminach ziemi sądec-
kiej, w pozostałych nadal byli czynni jedynie gminni mężowie zaufania.

W latach 1941–1945 funkcję gminnego męża zaufania pełnił w gminie 
Nowy Sącz Piotr Kimmer, sekretarz Inspektoratu Szkolnego. W mieście 
i gminie Stary Sącz funkcję tę piastował Antoni Kempa, nauczyciel szko-
ły powszechnej. W Nowym Sączu pracę organizacyjną prowadzili człon-
kowie Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury39, a w terenie opierali się na 
gminnych mężach zaufania, w większości przedwojennych terenowych 
38 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 32–33; J. Bieniek, Z dziejów 

ruchu…, dz. cyt., s. 227. Zob. Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Życiorysy nauczy-
cieli nowosądeckich, sygn. 15/4 teczka I, Karty biograficzne (życiorysy) byłych działaczy i nauczy-
cieli tajnego nauczania w powiecie nowosądeckim, sygn. 15/6, teczka X, Karta biograficzna. 

39 Zob. J. Bieniek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 227; Słownik biograficzny nauczycieli…, dz. cyt., s. 380–
398.
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aktywistach Związku Nauczycielstwa Polskiego. W  pracach organiza-
cyjnych komisji brało udział wiele innych osób spośród nauczycielstwa, 
m.in. Feliks Rapf i Ignacy Kwieciński. Współpracowali z nią także: Euge-
niusz Pawłowski, siostra Beata Włoszczewska, Karol Myczkowski, Maria 
Fedak, Izabela Molewicz, Józef Włodarz, Janina Włodarz40. Członkowie 
komisji utrzymywali ścisłą łączność z gminnymi mężami zaufania swych 
rejonów. Gminni mężowie zaufania otrzymywali instrukcje, programy 
i podręczniki dla kompletów w zakresie szkoły średniej, książki dla bi-
bliotek uczniowskich.

 Bezpiecznym punktem dla kontaktów przewodniczącego Powiato-
wej Komisji Oświaty i Kultury z gminnymi mężami zaufania i nauczyciel-
stwem ziemi sądeckiej był lokal Spółdzielni „Beskid” w  Nowym Sączu, 
gdzie wydawano na kartki żywność dla znacznej części nauczycieli. Za po-
średnictwem członka zarządu spółdzielni Jana Wyskiela przesyłano w te-
ren podręczniki dla kompletów tajnego nauczania. Zebrania odbywały się 
początkowo 2–3 razy w miesiącu w mieszkaniu Wincentego Spiechowicza 
w Starym Sączu, później w mieszkaniach członków komisji i innych loka-
lach w Nowym Sączu. Omawiano na nich pracę, rozwój i wyniki tajnego 
nauczania, pracę Tajnych Komisji Egzaminacyjnych, sytuację szkolnictwa 
jawnego, pracę nauczycielstwa tych szkół, akcję socjalną41.

Dalsza praca Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w zakresie tajnego 
nauczania polegała na organizowaniu bezpośrednio przez członków ko-
misji i za pośrednictwem gminnych mężów zaufania nowych ośrodków 
tajnego nauczania i nowych kompletów na ziemi sądeckiej. Rozszerzono 
nauczanie w zakresie szkoły średniej zarówno w miastach, jak i w gminach 
wiejskich, angażując do pracy coraz większą liczbę nauczycieli. W latach 
1941–1945 sieć tajnego nauczania stopniowo rozszerzała się, obejmując 
całą ziemię sądecką. Wzrastała liczba uczących tajnie, a w jeszcze więk-
szym stopniu liczba korzystających z nauki. W latach 1940–1941 w tajnym 
nauczaniu pracowało ogółem 68 nauczycieli, w latach 1941–1942 włączy-
ło się do pracy 65 osób, w 1943 roku 45. W 1944 roku tajne nauczanie pro-
wadziło ogółem 207 nauczycieli42.

Zaopatrzenie w podręczniki kompletów tajnego nauczania na pozio-
mie szkoły powszechnej odbywało się na ogół bez większych trudności. 
Młodzież miast, w których do 1939 roku istniały szkoły średnie ogólno-

40 Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Karty biograficzne (życiorysy) byłych działaczy 
i nauczycieli tajnego nauczania w powiecie nowosądeckim, sygn. 15/9, teczka II, Karta biograficzna.

41 E. Smajdor, Wierni Ojczyźnie. Szkice z dziejów…, dz. cyt., s. 33–34.
42 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 34–35. 
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kształcące, zdobywała podręczniki od byłych uczniów tych szkół. Za-
potrzebowanie na podręczniki wynikało z dużej liczby uczącej się tajnie 
młodzieży. Podręczniki uzyskiwano z I Liceum i Gimnazjum im. Jana Dłu-
gosza w  Nowym Sączu. Zarządzeniem okupanta podręczniki i  pomoce 
szkolne ze wszystkich szkół średnich Nowego Sącza zostały skonfi skowa-
ne i zmagazynowane w budynku przy ul. Gabriela Narutowicza. Klucze od 
lokalu znajdowały się u Kreisschulrata, który nie pozwalał korzystać z tych 
zbiorów czynnym szkołom jawnym. Feliks Rapf dorobił klucze do budynku 
w celu wynoszenia podręczników i lektur, które rozprowadzał pomiędzy 
komplety tajnego nauczania. Najcenniejsze pomoce naukowe umieszczał 

w szkole zawodowej przy ul. Jana Długosza, gdzie zorganizował pracownię 
fi zyczną. Prowadził w niej tajne nauczanie, tam również wielokrotnie od-
bywały się egzaminy. Franciszek Wzorek, nauczyciel języka niemieckiego 
z I Liceum i Gimnazjum w Nowym Sączu i kierownik wypożyczalni pod-
ręczników tej szkoły, przechowywał w swoim mieszkaniu 100 kompletów 
podręczników do klas I–IV gimnazjum. Dostarczył je w 1943 roku do Po-
wiatowej Komisji Kultury i Oświaty43. 
43 W. Głębocki, K. Mórawski, Kultura walcząca…, dz. cyt., s. 105; F. Rapf, Viribus unitis…, dz. cyt., 

s. 12; Archiwum ZGZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Odpisy ankiet Ministerstwa Oświaty z 1946 
roku szkół średnich, szkół zawodowych i szkół ukraińskich powszechnych, sygn. 15/8, teczka III, 

I Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 
(współcześnie). Fot. J. Gołąb-Kowalska. 
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Innym źródłem dostaw książek było Okręgowe Biuro Szkolne w Kra-
kowie, które w latach 1942–1944 dostarczyło Powiatowej Komisji Oświaty 
i Kultury wiele podręczników do języka polskiego, historii, geografi i, kil-
kaset egzemplarzy książeczek wydawnictwa Biblioteka Szkoły Powszech-
nej, jak również dużą liczbę książek do bibliotek dla dorosłych. Feliks Rapf 
opracował skrypt podręcznika do nauki fi zyki w klasach licealnych, któ-
ry przepisywany na maszynie służył uczącej się tajnie młodzieży. Podręcz-
niki przysyłane były pocztą, początkowo do Składu Soli w Starym Sączu 
do Wincentego Spiechowicza, a także do Spółdzielni „Beskid” w Nowym 
Sączu, skąd odbierał je Mieczysław Wieczorek. Przewodniczący Powiato-
wej Komisji Oświaty i Kultury często z narażeniem życia przewoził książki 
bryczką do Nowego Sącza44. Podręczniki były rozprowadzane w Nowym 
i Starym Sączu przez nauczycieli uczących w tajnych kompletach.

 Ważną rzeczą było dostarczenie uczącym w tajnych kompletach na po-
ziomie szkoły średniej programów nauczania. Czasami nauczyciele szkół 
średnich uczestniczący w  tajnym nauczaniu używali własnych progra-
mów. Dla nauczycieli szkół powszechnych, prowadzących w terenie tajne 
komplety przeważnie w zakresie I i II klasy gimnazjum, dostarczenie pro-
gramów było konieczne. Część programów klas I i II gimnazjum w druko-
wanej odbitce dostarczyło Okręgowe Biuro Szkolne, część przepisywano 
na maszynie i rozsyłano w teren. Niejednokrotnie nauczyciele sami prze-
pisywali materiał programowy45.

Odrębnym zagadnieniem w działalności Powiatowej Komisji Oświaty 
i Kultury była opieka nad ofi arami terroru niemieckiego wśród nauczy-
cielstwa. Na ziemi sądeckiej znajdowały się rodziny nauczycieli aresztowa-
nych, wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Pozostawały one często 
w skrajnej nędzy, a większość z nich wymagała pomocy materialnej. W la-
tach 1940–1941 nauczycielstwo szkół powszechnych poszczególnych re-
jonów ziemi sądeckiej opodatkowało się dobrowolnie na rzecz pomocy dla 
tych rodzin. Aresztowanym nauczycielom, przebywającym w  więzieniu 
w Nowym Sączu udzielano pomocy za pośrednictwem Jadwigi Wolskiej, 
przewodniczącej Miejskiego Oddziału Rady Głównej Opiekuńczej w No-
wym Sączu. Jadwiga Wolska poszukiwała żywności do kuchni prowadzo-
nych dla wysiedlonych i  zdobywała dla nich pomieszczenia w szkołach. 
W 1943 roku zorganizowała w Nowym Sączu Zakład Chłopców dla sie-

ZG ZNP Ankieta: Państwowe I Liceum i Gimnazjum w Nowym Sączu, Szkolnictwo polskie jawne 
i tajne w okresie wojny i okupacji.

44 J. Słowik, M. Wieczorek…, dz. cyt., s. 574–575, J. Bieniek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 229.
45 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 38.
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rot i wysiedlonych, będący szkołą produkującą zabawki z drewna. W szko-
le uczono tajnie przedmiotów zakazanych46. 

Nowy i Stary Sącz z podmiejskimi gminami stanowiły najważniejszy 
i najliczniejszy ośrodek działalności konspiracyjnej tajnej oświaty na zie-
mi sądeckiej. Oprócz kompletów w zakresie szkoły średniej prowadzono 
także komplety na poziomie klas VI i VII szkoły powszechnej, traktowa-
ne jako częściowe przygotowanie młodzieży do tajnej nauki na poziomie 
średnim. W ośrodku Nowy Sącz–Stary Sącz w tajnym nauczaniu na po-
ziomie szkoły średniej uczestniczyło w czasie okupacji ponad 600 uczniów. 
W kompletach szkoły powszechnej uczyło się ok. 150 uczniów. 83 osoby 
prowadziły tajną naukę oraz brały udział w pracach organizacyjnych tajne-
go nauczania47.

Komplety tajnego nauczania funkcjonowały w różnych miejscach mia-
sta, a  nauka odbywała się przeważnie w  mieszkaniach prywatnych. Po-
czątkowo grupa nauczycieli tajnych kompletów w Nowym Sączu liczyła 
kilkanaście osób. Byli to przedwojenni nauczyciele sądeckich szkół śred-
nich ogólnokształcących. Jedną z  najbardziej aktywnych była Maria Fe-
dak, nauczycielka szkoły średniej. Organizowała i prowadziła od 1940 roku 
komplety tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej w Nowym i Starym 
Sączu. Brała czynny udział w  pracach I  Tajnej Komisji Egzaminacyjnej. 
Przechowywała i rozdawała uczącej się młodzieży podręczniki. Wyjeżdża-
ła z członkami komisji do różnych miejscowości ziemi sądeckiej i Lima-
nowszczyzny w celu przeprowadzenia egzaminów. 

Zasłużeni dla tajnej oświaty w Nowym Sączu byli także Władysław Mi-
siaszek (uczący w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu) i Eugeniusz 
Pawłowski (uczący na tajnych kompletach w zakresie szkoły średniej ję-
zyka polskiego i łacińskiego od 1 listopada 1939 roku do 20 stycznia 1945 
roku w Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego). Tajne nauczanie 
prowadzili w  Nowym Sączu siostra Beata Włoszczowska i  Henryk Sta-
mirski (kierownik Zakładu Chłopców Polskiego Komitetu Opiekuńcze-
go). Henryk Stamirski zorganizował i prowadził w latach 1944–1945 dla 
wychowanków zakładu tajne nauczanie języka polskiego, historii, geogra-
fi i Polski przy współpracy Romualda Reguły i Eugeniusza Korpaka w za-
kresie szkoły podstawowej i średniej. Wytrwale nauczali na terenie miasta: 
Stanisław Bernacki, ks. Andrzej Cierniak, Maria Flis, Alfons Gargula, Jad-
wiga Gryglewska, Kamila Hubrich, Józef Izdebski, Franciszek Wzorek, Zo-
46 S. Długopolski, Wspomnienie o Jadwidze Czerniejewskiej-Wolskiej „Jaga”, „Rocznik Sądecki”, t. XV/

XVI, dz. cyt., s. 577–587, E. Smajdor, Wierni ojczyźnie. Szkice z dziejów…, dz. cyt., s. 51.
47 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 40. 
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fi a Jago szewska, Antoni Sitek, Edward Smajdor, Ryszard Gessing, Karol 
Myczkowski, Leon Milówka. Pod koniec okupacji w 1944 roku w Nowym 
Sączu uczyło tajnie ogółem 58 osób, w tym 45 nauczycieli z kwalifi kacjami 
do szkół średnich i 13 nauczycieli szkół powszechnych48.

W gminie Nowy Sącz Wieś komplety tajnego nauczania prowadzone 
były w Biegonicach, gdzie uczyli Michalina Marczyk i Kazimierz Turkie-
wicz. W Gołąbkowicach tajnie nauczał Mieczysław Wieczorek, w Jam-
nicy Irena Piekarz. W Paszynie uczyła Maria Dubiel, a w Wielogłowach 
Maria Kotas49. 

Od początku okupacji silnymi ośrodkami tajnej oświaty na poziomie 
gimnazjum i  liceum ogólnokształcącego były nowosądeckie klasztory. 
W latach 1939–1945 w klasztorze sióstr niepokalanek prowadzone było 
tajne nauczanie w ramach gimnazjum i liceum. Oprócz Szkoły Handlowej 
mieściły się tam Szkoła Krawiecka i Szkoła Gospodarcza.

48 Zob. Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Życiorysy nauczycieli nowosądeckich, sygn. 
15/4, teczka I, Karty biograficzne (życiorysy) byłych działaczy i nauczycieli tajnego nauczania w po-
wiecie nowosądeckim, sygn. 15/6, teczka X, Karta biograficzna.

49 Zob. Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Życiorysy nauczycieli nowosądeckich, sygn. 
15/4, teczka I.

Biały Klasztor i Szkoła Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. 
Fot. J. Gołąb-Kowalska.
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W klasztorze prowadzono tajne kursy techniczne, spółdzielcze, 6 szkół 
powszechnych męskich i żeńskich. Siostry nauczały w zakresie czterolet-
niego gimnazjum i dwuletniego liceum humanistycznego, oprócz tego eg-
zaminowały z  poszczególnych klas, przedmiotów. Zespół nauczycielski 
składał się z 14 sióstr zakonnych. Jedna z nich, Leonia Fudakowska, spra-
wowała opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, uczyła także języka francu-
skiego w tajnych kompletach. Renata Fudakowska egzaminowała młodzież 
z języka niemieckiego. Krysta Szembek, przełożona klasztoru, uczyła tajnie 
i egzaminowała od pierwszych tygodni okupacji. W kompletach Margari-
ta Wydżga uczyła biologii, Marcela Dyakowska języka polskiego i religii. 
Macieja Grodzieńska prowadziła od listopada 1939 roku nauczanie języka 
polskiego i religii w Prywatnym Gimnazjum i Liceum. Była członkiem Taj-
nej Komisji Egzaminacyjnej w klasztorze, w latach 1941–1945 prowadziła 
zespoły uczennic, ucząc geografi i50.

O  szeroko zakrojonej akcji tajnego nauczania w  klasztorze świadczy 
duża liczba kompletów klas gimnazjum i  liceum w  latach 1939–1944. 
Przedstawia to tabela 1.

Tabela 1
Zestawienie kompletów tajnego nauczania w  klasztorze sióstr niepokalanek 

w Nowym Sączu w latach 1939–1944

Lata 

Gimnazjum

1939–1940 1940–1941 1941–1942 1942–1943 1943–1944

Klasa I 2 – 11 5 3

Klasa II 2 2 4 4 3

Klasa III 4 6 8 – 4

Klasa IV 4 6 7 4 –

Liceum

Klasa I 6 5 4 2 2

Klasa II – 8 5 4 3

Razem 18 27 39 19 15

W internacie 3 11 12 11 8

Uczennice dochodzące 15 16 27 8 7

Źródło: Archiwum Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu: kronika klasztoru, ze-
stawienia statystyczne dotyczące tajnych kompletów, Stulecie Białego Klasztoru Sióstr Niepoka-
lanek w Nowym Sączu. 100 lat dziejów i pracy apostolskiej Białego Klasztoru Sióstr Niepokalanek 
w Nowym Sączu 1897–1997, red. M.E. Domaszewska, M. E. Guźda, M.M. Pintscher, Nowy Sącz 
1997, s. 75.

50 Stulecie Białego Klasztoru…, dz. cyt., s. 74–75.
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W latach 1940–1944 przeprowadzono w klasztorze egzaminy matu-
ralne, do których w większości przystępowały dziewczęta:

1940–1941: 8 egzaminów. 
1941–1942: 8 egzaminów. Uczestniczyło w nich tylko dwóch chłopców.
1942–1943: 7 egzaminów. Brał w nich udział jeden chłopiec.
1943–1944: 9 egzaminów. Brało w nich udział czterech chłopców.

Z informacji zawartych w archiwum klasztoru sióstr niepokalanek wy-
nika, że w latach 1940–1945 na tajnych kompletach przeprowadzono 495 
egzaminów z poszczególnych przedmiotów różnych klas oraz 32 egzaminy 
dojrzałości. W styczniu 1944 roku do klasztoru wprowadził się niemiecki 
szpital wojskowy, pozostający w gmachu do stycznia 1945 roku, utrudnia-
jąc prowadzenie tajnego nauczania51.

Przez wszystkie lata okupacji prowadzono w nowosądeckim klasztorze 
ojców jezuitów tajne Wyższe Studium Teologiczne52. Zorganizowane taj-
ne nauczanie odbywało się w klasztorze od 1940 roku w zakresie liceum 
ogólnokształcącego w zespołach od 10 do 26 osób53. Z informacji zawar-
tych w najnowszej publikacji duszpasterza Jana Preisnera pt. Jezuici w No-
wym Sączu przy kościele Świętego Ducha wynika, że studenci Wyższego 
Studium Teologicznego w klasztorze studiowali w latach 1939–1945 fi lo-
zofi ę, a w latach 1940–1945 teologię54. W roku 1940/41 studium zostało 
znacznie poszerzone. Obejmowało już wszystkie trzy lata fi lozofi i, a także 
trzeci i czwarty rok teologii. Na przełomie 1941/42 roku na terenie klaszto-
ru były trudności. Władze miejskie wezwały 8 fi lozofów do pomocy w ma-
gistracie w  przeprowadzeniu spisu przemysłowego. Byli wówczas zajęci 
od 10 do 22 października 1941 roku, nie mogli pogodzić pracy w magi-
stracie ze studiami. 23 marca 1942 roku został zarządzony spis młodych 
mężczyzn, aby ich zabrać do budowlanki (Baudienst). Nie zabrano nikogo 
z kleryków. Rok 1942/43 był najspokojniejszym w czasie okupacji. W roku 
1943/44 zaszły duże zmiany. W klasztorze sądeckim nauczano wówczas 
tylko fi lozofi i, natomiast teologii w Starej Wsi. W publikacji Jana Preisne-
ra nie ma informacji o liczbie studentów, jak i wykładowców uczestniczą-
cych w tajnym nauczaniu teologii na terenie Starej Wsi w roku 1943/44. 
W roku 1944/45 doszło do zmian w nowosądeckim studium. Nie utworzo-

51 AKSN w Nowym Sączu, zespół: Materiały życzliwie udostępnione przez klasztor: kronika klaszto-
ru, zestawienia statystyczne dotyczące tajnych kompletów, liczby uczniów w latach 1939–1945. 

52 J. Chrobaczyński, Wojna obronna w 1939 roku i jej skutki. Syndrom września…, dz. cyt., s. 370.
53 Catalogus provinciae…, dz. cyt., s. 20–70; J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu…, dz. cyt., s. 248–257.
54 J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu…, dz. cyt., s. 247–257.
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no wówczas pierwszego roku dla studentów fi lozofi i z powodu zamknięcia 
przez Niemców szkół średnich. Potem na terenie klasztoru zaczęto wykła-
dać fakultet z teologii na I i IV roku. Poniższa tabela przedstawia liczbę stu-
dentów i wykładowców na fakultecie (z fi lozofi i, teologii) w nowosądeckim 
klasztorze ojców jezuitów w latach 1939–1945.

Tabela 2 
Liczba studentów i wykładowców biorących udział w tajnym nauczaniu w Wyż-

szym Studium Teologicznym w latach 1939–1945 (fakultety: fi lozofi a, teologia)

Rok studiów Liczba studentów
Liczba 

wykładowców
 Fakultet

rok I rok II rok III rok IV

1939/40 – 21 21 – 5 fi lozofi a

1940/41
11
–

7
–

19
8

–
10

6
3

fi lozofi a
teologia

1941/42
10
–

11
–

10
19

–
3

6
3

fi lozofi a
teologia

1942/43
19
–

7
–

11
–

–
15

8
2

fi lozofi a
teologia

1943/44
11
–

19
–

6
–

–
–

8
księża uczą 
w Starej Wsi

fi lozofi a
teologia

1944–1945
–
5

11
–

17
–

–
2

7
2

fi lozofi a
teologia

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świę-
tego Ducha, t. II: 1895–1975, Kraków 2003, s. 247–257.

Z analizy powyżej zamieszczonych danych wynika, że w latach 1939–
1945 studiowało w  Wyższym Studium Teologicznym 273 studentów, 
a wykładało 50 księży. W opracowaniu monografi cznym pt. Dzieje miasta 
Nowego Sącza zawarto jednak inną informację. Wynika z niej, że w klasz-
torze studiowało ok. 100 księży (wzmianka z 1996 roku). Należy jednak 
stwierdzić, że według danych zawartych w tabeli liczba księży studiujących 
w klasztorze w okresie okupacji niemieckiej była zdecydowanie większa. 
Potwierdzają to informacje z  wywiadu przeprowadzonego przeze mnie 
z ks. Franciszkiem Bargłem w 1999 roku oraz badania Jana Preisnera do-
konane po 2000 roku. Informacje o liczbie księży studiujących w Wyższym 
Studium Teologicznym z tabeli 2 są wiarygodniejsze od danych liczbowych 
zawartych w monografi i Dzieje miasta Nowego Sącza.  

Z analizy tabeli wynika, że studenci uczęszczali tylko na fakultety z fi lo-
zofi i i teologii. Filozofi ę wykładano w klasztorze przez cały okres okupacji, 
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natomiast teologii nie nauczano tylko w roku 1939/40 i 1943/44. W tabe-
li (opartej na badaniach Jana Preisnera) nie uwzględniono wszystkich fa-
kultetów wykładanych w klasztorze w latach 1939–1945. Z wywiadu z ks. 
Bargłem wynika, że studenci byli nauczani historii, fi lozofi i, psychologii, fi -
zyki. Nie uzyskałam w wywiadzie informacji o tym, że byli nauczani teo-
logii. Z tabeli wynika, że najwięcej wykładowców nauczało na fakultecie 
z fi lozofi i, zdecydowanie mniej na teologii. Należy jeszcze skonstatować, że 
najmniej studentów uczęszczało do Wyższego Studium Teologiczne-
go w roku 1939/40 (42 osoby na roku II i III). Nauczano ich wówczas 
tylko fi lozofi i. Tak mała liczba studentów świadczy o tym, że tajne na-
uczanie na terenie klasztoru w roku 1939/40 było w zalążkach. W la-
tach 1940–1945 rozwijało się prężniej, wzrastała liczba studentów (na 
roku: I, III, II, IV) uczęszczających na fakultet z fi lozofi i. Jednak liczba stu-
dentów teologii była zdecydowanie mniejsza w porównaniu ze studentami 
fi lozofi i w latach 1940–1945. Tylko na roku IV w latach 1940–1945 stu-
denci uczęszczali na fakultet z teologii, natomiast nie uczęszczali na fakul-
tet z fi lozofi i. 

W poniższej tabeli przedstawię wykaz wykładowców uczących w latach 
1939–1945 fakultetu z fi lozofi i i teologii w Wyższym Studium Teologicz-
nym w klasztorze ojców jezuitów. 

Tabela 3
Wykaz wykładowców uczących fakultetów (z fi lozofi i i teologii) w latach 1939–

1945 w Wyższym Studium Teologicznym w klasztorze ojców jezuitów. Specjaliza-
cja księży

Rok 
szkolny

Wykładowcy na fakultecie z fi lozofi i.
Specjalizacja księży

Wykładowcy 
na fakultecie z teologii.

Specjalizacja księży

1939/40 ks. Bronisław Bębenek 
(prof. psychologii racjonalnej)
ks. Eugeniusz Chomrański 
(prof. etyki i pedagogiki, prefekt studiów)
ks. Franciszek Ilków 
(prof. historii fi lozofi i)
ks. Antoni Kuśmierz 
(prof. psychologii doświadczalnej i biologii)
ks. Władysław Markucki 
(prof. teodycei)

–
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1940/41 ks. Bronisław Bębenek 
(prof. psychologii racjonalnej i pedagogiki)
ks. Antoni Kuśmierz 
(prof. ontologii, psychologii doświadczalnej 
i biologii)
ks. Franciszek Kwiatkowski 
(prof. dialektyki, krytyki i historii fi lozofi i)
ks. Józef Płaza (prof. homiletyki)
ks. Stanisław Wawrzyn 
(prof. etyki ogólnej i specjalnej)

ks. Franciszek Macios 
(prof. teologii dogmatycz-
nej na kursie akademic-
kim)
ks. Stanisław Styś 
(prof. egzegezy, języka he-
brajskiego, liturgii i rytu)
ks. Bronisław Wójcik (prof. 
teologii dogmatycznej na 
kursie akademickim)

1941/42 ks. Franciszek Górszczyk 
(prof. matematyki, fi zyki, chemii, biologii 
i psychologii doświadczalnej, prefekt studiów)
ks. Franciszek Kwiatkowski 
(prof. teodycei i krytyki)
ks. Józef Płaza (prof. homiletyki i pedagogiki)
ks. Stanisław Wawrzyn 
(prof. etyki, socjologii i metodologii)
ks. Antoni Wieszczak 
(prof. psychologii racjonalnej i historii fi lozofi i)
ks. Karol Wypiór (prof. dialektyki i ontologii)

ks. Franciszek Macios 
(prof. teologii dogmatycz-
nej i rytu, prefekt studium)
ks. Walenty Prokulski 
(prof. egzegezy Nowego 
Testamentu)
ks. Władysław Wiącek 
(prof. teologii dogmatycz-
nej)

1942/43 ks. Bronisław Bębenek 
(prof. psychologii racjonalnej)
ks. Franciszek Górszczyk 
(prof. matematyki, fi zyki i chemii, 
prefekt studium fi lozofi i)
ks. Antoni Kuśmierz 
(prof. psychologii doświadczalnej i biologii)
ks. Franciszek Kwiatkowski 
(prof. krytyki i historii fi lozofi i)
ks. Władysław Markucki (prof. kosmologii)
ks. Józef Płaza (prof. homiletyki i pedagogiki)
ks. Stanisław Wawrzyn 
(prof. etyki, socjologii i metodologii)
ks. Karol Wypiór (prof. dialektyki i ontologii)

ks. Franciszek Macios 
(prof. teologii dogmatycz-
nej, prefekt studium teo-
logii)
ks. Stanisław Styś 
(prof. egzegezy Starego Te-
stamentu)

1943/44 ks. Bronisław Bębenek 
(prof. psychologii racjonalnej)
ks. Franciszek Górszczyk 
(prof. matematyki, fi zyki i chemii, 
prefekt studium fi lozofi i)
ks. Antoni Kuśmierz 
(prof. psychologii doświadczalnej i biologii)
ks. Franciszek Kwiatkowski 
(prof. krytyki i historii fi lozofi i)
ks. Władysław Markucki (prof. kosmologii)

Księża uczyli 
w Starej Wsi



45Historia

ks. Józef Płaza (prof. homiletyki i pedagogiki)
ks. Stanisław Wawrzyn 
(prof. etyki, socjologii i metodologii)
ks. Karol Wypiór (prof. dialektyki i ontologii)

1944/45 ks. Bronisław Bębenek 
(prof. psychologii racjonalnej, przewodniczący 
w czytaniu tekstów Arystotelesa i św. Tomasza)
ks. Antoni Kuśmierz 
(prof. psychologii doświadczalnej i biologii)
ks. Franciszek Kwiatkowski 
(prof. historii fi lozofi i)
ks. Władysław Markucki 
(prof. kosmologii i teologii naturalnej)
ks. Józef Płaza (prof. pedagogiki)
ks. Stanisław Wawrzyn (prof. etyki i socjologii)
ks. Józef Wrzeciono (prof. historii Kościoła)

ks. Jan Skoczeń 
(prof. teologii moralnej)
ks. Karol Wypiór 
(prof. teologii dogmatycz-
nej)

Źródło: na podstawie: J. Preisner, Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świętego Ducha, t. II: 
1895–1975, Kraków 2003, s. 248– 257; wywiad z ks. Franciszkiem Bargłem z 15 września 1999 roku; 
Catalogus provinciae poloniae minoris Societatis Jesu in annis 1940–1945 Cracoviae Romae. IV Fe-
stiv. S. Alphonsi Rodriguez 1948. 

Z imiennego wykazu wynika, że najwięcej wykładowców nauczało jed-
nak na fakultecie z fi lozofi i, a najmniej na fakultecie z teologii. Tylko pię-
ciu wykładowców nauczało tajnie na terenie studium przez prawie cały 
czas okupacji niemieckiej. Byli to: Bronisław Bębenek, Józef Płaza, Franci-
szek Kwiatkowski, Antoni Kuśmierz, Stanisław Wawrzyn. W opraco waniu 
Jana Preisnera nie uwzględniono ważnego uczestnika tajnego nauczania 
na terenie klasztoru ks. Andrzeja Cierniaka. Z wywiadu z ks. Franciszkiem 
Bargłem oraz z  informacji zawartych w  dokumencie źródłowym wyni-
ka, że Andrzej Cierniak brał w nim jednak udział. Był nauczycielem religii 
w I Gimnazjum im. Jana Długosza w roku szkolnym 1938/39. W okresie 
okupacji, od 15 września 1940 roku do 20 stycznia 1945 roku, był człon-
kiem I Tajnej Komisji Egzaminacyjnej w Nowym Sączu, a także egzamina-
torem z religii55.

Z mojego wywiadu z ks. Bargłem wynika, że wszyscy studenci semina-
rium zazwyczaj posiadali księgi, zeszyty, podręczniki, skrypty dostarczane 
przez kleryków. Wykłady w seminarium odbywały się w języku łacińskim 

55 Szerzej o A. Cierniaku: APAN i PAU w Krakowie, zespół: Zespół Badawczy do Dziejów Oświaty 
w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, sygn. K II–17, Województwo krakowskie. Nowy Sącz IV. 
Materiały biograficzne, Ksiądz Andrzej Cierniak, Karta biograficzna dla Redakcji Słownika biogra-
ficznego byłych działaczy tajnego szkolnictwa z okresu okupacji hitlerowskiej; Wywiad przeprowa-
dzony z ks. Franciszkiem Bargłem, 15.09.1999. Andrzej Cierniak w latach 1940–1942 uczył religii 
w szkolnictwie jawnym.
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w godzinach popołudniowych. Egzaminy również odbywały się po łaci-
nie, z wyjątkiem historii, fi lozofi i, psychologii, fi zyki. Zazwyczaj w studium 
egzaminowali: Franciszek Kwiatkowski, Stanisław Bębenek, Stanisław 
Wawrzyn, Kazimierz Wypiór. Na podstawie wywiadu z ks. Bargłem moż-
na stwierdzić, że władze okupacyjne wiedziały o prowadzonym na terenie 
klasztoru tajnym nauczaniu. Przymykały na to oko, gdyż korzystały z wielu 
znajdujących się na terenie budynku pomieszczeń i funkcjonującego tam 

młyna. Władze niemieckie były 
także dobrze ustosunkowane do 
rektora seminarium Józefa Bal-
carka56.

Tajne nauczanie było prowa-
dzone w siedmioklasowej szko-
le powszechnej im. Tadeusza 
Kościuszki w  Nowym Sączu. 
7  stycznia 1941 roku wszyscy 
nauczyciele zostali zmuszeni do 
złożenia oświadczenia o  lojal-
ności wobec władz niemieckich. 
Od 13 listopada 1941 roku szko-
ła nosiła nazwę Miejskiej Szkoły 
Powszechnej nr 9 w Nowym Są-
czu. Uczniowie cztery razy w ty-
godniu odbywali po cztery lekcje. 
Jednak wojsko często zajmowa-
ło budynek szkolny, w  związ-
ku z czym zawieszano naukę lub 
odbywano tajne lekcje w okrojo-
nym wymiarze godzin w różnych 
budynkach na terenie miasta. 
Władze okupacyjne wydały za-
rządzenie dla uczniów, którzy 
ukończyli czternasty rok życia, 
że nie mogą uczęszczać do szko-
ły. W ten sposób opuściło ją 28 

uczniów. Ich liczba zmniejszała się z roku na rok. W 1943 roku uczęszczało 
400 uczniów, z czego promowano tylko 265. W lipcu 1944 roku nauczycie-

56 Wywiad z ks. Franciszkiem Bargłem, 15.09.1999.

Jezuici, Kościół Świętego Ducha w Nowym Sączu. 

Fot. J. Gołąb-Kowalska.
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le zostali zmobilizowani do kopania okopów, co utrudniało prowadzenie 
tajnych lekcji57.

Tajna praca oświatowa odbywała się także w Gimnazjum Kupieckim 
w Nowym Sączu. W 1940 roku za zgodą władz okupacyjnych utworzo-
no w  mieście Państwową Szkołę Handlową i  Państwową Szkołę Han-
dlową II stopnia z  10 oddziałami, o  zróżnicowanym programie nauki. 
We wrześniu 1940 roku ok. 500 uczniów rozpoczęło naukę w klaszto-
rze niepokalanek. W  ciągu czterech lat funkcjonowania szkoły liczba 
uczniów wynosiła od 300 do 500, a liczba oddziałów od 8 do 10. Uczo-
no tajnie geografi i gospodarczej, prawoznawstwa, administracji na nie-
których przedmiotach dozwolonych. Szkoła była pod stałym nadzorem 
okupacyjnych władz, a  nauczyciele i  uczniowie byli często przesłuchi-
wani. W 1941 roku pod zarzutem kolportażu i czytania prasy konspira-
cyjnej aresztowanych zostało 42 uczniów. W 1943 roku gorsze warunki 
lokalowe spowodowały zmniejszenie liczby oddziałów do 8 i uczniów do 
ok. 300. Po następnym przeniesieniu szkoły władze zniszczyły jej doku-
mentację, aresztowały kilkadziesiąt uczennic. W październiku 1944 roku 
powstało kilka kompletów tajnego nauczania, które kontynuowały tajną 
naukę i przetrwały do końca okupacji58.

Maria Flis uczyła w tajnych kompletach matematyki, fi zyki, chemii i re-
ligii w prywatnym mieszkaniu w Nowym Sączu. W jej zespole w tajnych 
kompletach uczestniczyły cztery osoby: Kazimiera Frankowiczówna, Ka-
zimierz Gacek, Nina Przełęcka, Irena Zarzycka. Młodzież często w ukry-
ciu, z narażeniem życia przychodziła z jednym zeszytem. Rodzice dzieci 
uiszczali dobrowolnie kwoty za nauczanie59. Z dokumentu archiwalnego 
(kwestionariusza biografi cznego wypełnionego przez Marię Flis) wynika, 
że uczestniczka tajnego nauczania była kontrolowana przez Kreisschul-
rata w Nowym Sączu. Podczas prowadzenia tajnych lekcji (w prywatnym 
mieszkaniu) Maria Flis została niespodziewanie skontrolowana przez Jo-
hanna Rudolfa. W  dokumencie archiwalnym nie ma informacji o  dacie 
tego zdarzenia. Wynika z  niego, że Johann Rudolf zawiadomił gestapo 
o  działalności nauczycielki. Maria Flis była w  tej sprawie przesłuchiwa-
na przez gestapo. Potem także była zmuszona zgłaszać się w określonych 
terminach na przesłuchania do siedziby gestapo. Z jej zeznań wynika, że 
nie została aresztowana w wyniku nieporozumień między Kreisschulra-

57 Z. i M. Basiaga, Szkoła Podstawowa nr 9…, dz. cyt., s. 7–8.
58 Z. Mordawski, Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu, cz. I (1918–1945), „Rocznik Sądecki”, 

t. XXVI, dz. cyt.
59 Z. Śniegowska, Wojenne lata szkolne…, dz. cyt., s. 50–53.
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tem a gestapo w Nowym Sączu. Nauczycielka po zakończeniu przesłuchań 
zniszczyła wszelkie dokumenty związane z tajnym nauczaniem. Od 3 listo-
pada 1939 roku do 20 stycznia 1945 roku brała także udział w tajnym na-
uczaniu w ośrodku przy klasztorze niepokalanek w Nowym Sączu. Uczyła 
wówczas matematyki, fi zyki, chemii, geografi i w zakresie programu gim-
nazjum i  liceum ogólnokształcącego. Uczyła wówczas dużą liczbę mło-
dzieży w kompletach60.

Zofi a Flis uczyła dwie osoby, z którymi odbywała lekcje w zakamarkach 
stacji kolejowej. W ramach tajnych kompletów w klasztorze niepokalanek 
prowadziła także kurs dla przedszkolanek. Zakazane lekcje odbywały się 
na zewnątrz mieszkania. Nauczycielka uczyła języka łacińskiego i biologii. 
Prowadziła dokumentację szkolną, którą sprawdzał Edward Smajdor. 

Wanda Flis uczyła geografi i, języka niemieckiego. Tajne lekcje historii 
i języka polskiego odbywały się na przedmieściu Nowego Sącza. Z każdego 
wykładanego przedmiotu uczniowie każdej klasy w różnym czasie zdawali 
egzaminy w nowosądeckim klasztorze sióstr niepokalanek. Przechowane 
przez siostry karty egzaminacyjne zostały po 1945 roku przekazane do pla-
cówek oświatowych, co umożliwiało uczącym się na tajnych kompletach 
w klasztorze uzyskanie świadectw ukończenia gimnazjum i  liceum oraz 
kontynuację nauki61.

Jedną z  ważniejszych postaci uczestniczących w  tajnym nauczaniu 
w Nowym Sączu był Antoni Sitek. W latach 1938–1939 był nauczycielem 
Gimnazjum Kupieckiego i Szkoły Handlowej w Borysławiu. W czasie oku-
pacji mieszkał w Nowym Sączu i pracował jako nauczyciel języka niemiec-
kiego w jawnej Okręgowej Szkole Zawodowej Rzemieślniczo-Kupieckiej. 
W latach 1943–1944 nauczał przedmiotów humanistycznych w zakresie 
programu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na tajnych kompletach 
uczniowskich. W 1945 roku został sekretarzem w Inspektoracie Oświato-
wym, brał udział w weryfi kacji tajnego nauczania62.

60 APAN i PAU w Krakowie, zespół: Zespół Badawczy do Dziejów Oświaty w latach okupacji hitlerow-
skiej 1939–1945, sygn. K II–17, Województwo Krakowskie. Nowy Sącz IV. Materiały biograficzne, 
Maria Zdzisława Flis, Karta biograficzna dla Redakcji Kartoteki biogramów byłych działaczy taj-
nego szkolnictwa w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945. 

61 Archiwum II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, zespół: Tecz-
ka akt osobowych: Maria Flis, Zofia Flis, Wanda Flis, Wywiad z Zofią Flis, 25.09.1999. Materiały 
archiwalne o rodzinie Flisów znajdują się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Zob. APAN 
i PAU w Krakowie, zespół: Zespół Badawczy do Dziejów Oświaty w latach okupacji hitlerowskiej 
1939–1945, sygn. K II–17, Województwo krakowskie. Nowy Sącz IV. Materiały biograficzne, Zo-
fia Flis, Karta biograficzna dla Redakcji Kartoteki biogramów byłych działaczy tajnego szkolnictwa 
w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945.

62 A. Sitek, Senior Długoszowej rodziny – fragmenty wspomnień, „Gazeta Krakowska” z 2.11.1998, nr 
250 (1579). 
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Tajne nauczanie funkcjonowało w  Prywatnym Gimnazjum Ogólno-
kształcącym Żeńskim im. Marii Konopnickiej. Młodzież posiadała wszyst-
kie podręczniki szkolne, a szkoła była zaopatrzona w pomoce naukowe. 
Z powodu nielicznych 8 kompletów nie można było stosować metody in-
dywidualnego nauczania w szerszym zakresie. Czasami młodzież uczono 
w mieszkaniach nauczycieli pracujących w szkole i uczniów. W przypadku 
represji ze strony władz niemieckich nauczyciele przerywali naukę. Zazwy-
czaj pozorowano naukę z uczniami przez organizowanie różnych zabaw, 
rozkładanie skryptów do matematyki. W  liceum uczyło się 13 uczniów, 
a lekcje na tajnych kompletach realizowało 1102 uczniów63.

Podobnie wyglądało tajne nauczanie w II Państwowym Liceum i Gim-
nazjum im. Bolesława Chrobrego. Nauczyciele placówki uczyli tajnie 
w całych kompletach i indywidualnie po 3–5 uczniów. Z powodu braku 

63 Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Odpisy ankiet Ministerstwa Oświaty z roku 1946 
szkół średnich, szkół zawodowych i szkół ukraińskich, sygn. 15/8, teczka III, Ankieta ZG ZNP: Li-
ceum i  Gimnazjum Ogólnokształcące Żeńskie im. M. Konopnickiej, Szkolnictwo jawne i tajne 
w okresie okupacji.

Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące Żeńskie im. Marii Konopnickiej 

(współcześnie). Fot. J. Gołąb-Kowalska.
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podręczników często stosowano zamiast tajnych kompletów metodę indy-
widualnego nauczania64. 

 Alfons Gargula był uczestnikiem tajnego nauczania w II Państwowym 
Liceum i Gimnazjum w latach 1939–1945. Poniższa tabela ukaże tę jego 
działalność. 24 września 1945 roku ubiegał się o wystawienie orzeczenia 
weryfi kacyjnego potwierdzającego jego uczestnictwo w tajnym nauczaniu 
w okresie okupacji niemieckiej. W tabeli zostały uwzględnione nauczane 
przez niego przedmioty oraz tygodniowa liczba godzin65.

64 Archiwum ZG ZNP, OM w Nowym Sączu, zespół: Odpisy ankiet Ministerstwa Oświaty z roku 1946 
szkół średnich, szkół zawodowych i szkół ukraińskich, sygn. 15/8, teczka III, II Liceum i Gimna-
zjum im. B. Chrobrego.

65 APAN i PAU w Krakowie, zespół: Zespół Badawczy do Dziejów Oświaty w latach okupacji hitle-
rowskiej 1939–1945, sygn. K II–17, Województwo krakowskie. Nowy Sącz III Dokumenty, Powia-
towa Komisja Weryfikacyjna.

II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego (współcześnie). 

Od 2002 roku – Akademickie Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego. 

Fot. J. Gołąb-Kowalska.
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Tabela 4

Uczestnictwo Alfonsa Garguli w  tajnym nauczaniu w  II Państwowym Liceum 

i Gimnazjum w Nowym Sączu

Czas pełnienia 

funkcji 

nauczyciela

Rodzaj szkoły 

Miejscowość 

Kierownictwo

Nauczanie: 

zorganizowane, 

niezorganizowane

Przedmiot, liczba 

godzin tygodniowo, 

zespołowo – łącznie 

z innymi nauczycielami

1.09.1939–

15.01.1940 

bezczynność 

przymusowa
– –

16.01.1940–

15.01.1945

Gimnazjum 

i Liceum w Nowym 

Sączu

Kierownictwo: 

Dyrektor 

Piotr Zieliński 

i Ignacy Kwieciński

zorganizowane Nauczanie: biologia, geo-

grafi a z geologią, język 

łaciński, historia, język 

polski, język niemiecki. 

Nauczanie i egzamino-

wanie: biologia i geogra-

fi a z geologią

Liczba godzin tygodnio-

wo: 16–24 

Źródło: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, zespół: Zespół Badawczy do Dziejów Oświa-
ty w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, sygn. K II–17, Województwo krakowskie. Nowy Sącz 
III Dokumenty, Powiatowa Komisja Weryfi kacyjna.

Z analizy tabeli wynika, że Alfons Gargula nie brał udziału w tworzeniu 
się zalążków tajnego nauczania na terenie tej szkoły. Uczestniczył w tajnym 
nauczaniu (zorganizowanym) dopiero od stycznia 1940 roku do stycznia 
1945 roku. Był nauczycielem dosyć wszechstronnym, nauczał w tej szkole 
aż 6 różnych przedmiotów. 

W  latach 1942–1943 został zorganizowany i  przeprowadzony tajny 
kurs dla kandydatów na pracowników pedagogicznych w administracji 
szkolnej, który ukończyły 4 osoby. Prowadził go Mieczysław Wieczorek. 
W roku 1944 zorganizowano dwa kursy dla kandydatek na wychowaw-
czynie przedszkoli. Kursy odbywały się w Nowym Sączu i w gminie Po-
degrodzie66.

W Nowym Sączu grupa wybitnych społeczników, nauczycieli, ducho-
wieństwa rozpoczęła tajne nauczanie. W tej akcji brał również udział Zwią-
zek Cechów Rzemieślniczych i Kongregacja Kupiecka, a wśród nich Józef 
Homecki, Władysław Styczyński67.

66 J. Bieniek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 228.
67 W tajnym nauczaniu brali udział kupcy z Nowego Sącza: Jan Gruber, Władysław Styczyński, Jadwi-

ga Sozańska, Józef Schumacher, Roman Szymkiewicz, oraz przemysłowcy i rzemieślnicy: Jan Lo-
renz, Franciszek Wąsowicz, Władysław Koterba, Marian Zemla.
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W czerwcu 1941 roku po wykrystalizowaniu się szkolnictwa zawodo-
wego sądecki aktyw nauczycieli i kupców rozpoczął intensywne przygoto-
wania do maksymalnego wykorzystania zaistniałych możliwości. Pierwszą 
trudnością w organizacji tajnego nauczania był brak pomieszczeń. Bole-
sław Barbacki reaktywował Szkołę Krawiecką, w której rozpoczęły się Kur-
sy Przygotowawcze do Szkół Przemysłowych i Technicznych. W ramach 
Szkoły Krawieckiej powstała w 1941 roku Szkoła Gospodarcza, a w budyn-
ku I Liceum i Gimnazjum rozpoczęła działalność Okręgowa Rzemieślni-
czo-Kupiecka Szkoła Zawodowa.

Funkcjonowała także Szkoła Strażacka, która oprócz przedmiotów za-
wodowych prowadziła szkolenie konspiracyjne dla grup bojowych podzie-
mia strażackiego pod kryptonimem „Skała”. Trudności w tajnym nauczaniu 
w zakresie szkoły zawodowej wynikały z narzuconego przez okupanta pro-
gramu, o bardzo niskim poziomie materiału nauczania. Część nauczycieli 
poszerzała program nauczania zakazanych przedmiotów. W Państwowej 
Szkole Handlowej zorganizowano jednoroczne kursy przygotowawcze do 
pracy w administracji, przeznaczone dla licealistów, którym wojna unie-
możliwiła podjęcie studiów. Powstawały z  inicjatywy nauczycieli w  celu 
uzyskania przez uczniów świadectwa ukończenia kursu i możliwości za-
trudnienia. Kursy chroniły przed wywozem na roboty do Rzeszy. 17 kwiet-
nia 1941 roku z  inicjatywy starosty Reinharda Buscha aresztowano 50 
uczniów z powodu kolportowania podziemnej prasy przez ucznia tej szko-
ły Józefa Jurkowskiego68.

 Kursy Przygotowawcze do Szkół Przemysłowych i Technicznych zosta-
ły uruchomione przez okupanta niemieckiego w latach 1940–1941. Grono 
wykładowców składało się z nauczycieli sądeckich szkół średnich. Zespół 
nauczycielski nie podporządkował się nakazom okupanta i próbował re-
alizować program przedwojennego gimnazjum na tajnych kompletach. 
Nauczyciel tej szkoły Alfons Gargula wykładał biologię i zakazaną geogra-
fi ę na lekcjach chemii. Wśród kursantów większość stanowili maturzyści 
i studenci różnych uczelni, którym likwidacja wyższych szkół uniemożli-
wiała podjęcie lub kontynuowanie nauki. W marcu 1941 roku ok. 20 absol-
wentów kursu zostało aresztowanych, co spowodowało zamknięcie szko-
ły 30 maja 1941 roku. 

Tajne nauczanie było prowadzone w Okręgowej Rzemieślniczo-Ku-
pieckiej Szkole Zawodowej od września 1940 do czerwca 1941 roku pod 

68 J. Bieniek, W cieniu swastyki, Heinrich Hamann, cz. III: Wspomnienia, „Rocznik Sądecki”, t. XXII, 
red. F. Kiryk, Nowy Sącz 1994, s. 97–99.
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kierownictwem inż. Maksymiliana Geislera. Szkoła miała trzystopnio-
wą strukturę organizacyjną, uczęszczała do niej na zajęcia teoretyczne 
trzy razy w tygodniu młodzież męska i żeńska ucząca się różnych zawo-
dów. Na warsztaty kolejowe uczęszczało ok. 700 uczennic. Szkoła zwana 
„Geislerówką” zatrudniała 24 nauczycieli, specjalistów i trzech pracowni-
ków administracji. Nauczyciele przekwalifi kowali się na potrzeby tajnych 
kompletów. Feliks Rapf i Antoni Sitek ukończyli kurs języka niemieckie-
go, zyskując prawo do wykładania go w szkole zawodowej. Inni nauczy-
ciele uczący historii, biologii w  gimnazjum zmuszeni byli do uczenia 
innych przedmiotów w celu zdobycia zatrudnienia i środków do życia. 
Wykładano religię, matematykę, fi zykę, język niemiecki, koresponden-
cję, stylistykę, rysunki techniczne, naukę kroju na oddziałach żeńskich, 
towaroznawstwo i przedmioty zawodowe różnych branż. Dzięki patrio-
tycznej postawie dyrektora Maksymiliana Geislera w szkole utrzymano 
wysoki poziom nauczania. Uczniowie szkoły zawodowej byli łącznikami, 
kolporterami prasy konspiracyjnej na ziemi sądeckiej. Wracając z lekcji, 
często wynosili ukryte w  przyborach szkolnych gazetki konspiracyjne 
i pocztę przekazywaną pracownikom terenowej sieci łączności konspira-
cyjnej w umówionych miejscach69.

Gmina Ujanowice była jednym z ważniejszych ośrodków tajnego na-
uczania. Organizacyjnie tajne nauczanie na poziomie średnim w gminie 
Ujanowice związane było z Nowym Sączem. Od połowy 1941 roku z Po-
wiatowej Komisji Oświaty i  Kultury w  Nowym Sączu uczący otrzymy-
wali instrukcje, a młodzież podręczniki szkolne. Od 1942 roku corocznie 
w miesiącach letnich przyjeżdżały zespoły egzaminacyjne Tajnej Komisji 
Egzaminacyjnej Ignacego Kwiecińskiego w celu przeprowadzenia egzami-
nów dla uczących się tajnie z całej gminy. Część nauczycieli z gminy uczy-
ła w Nowym Sączu70.

Tajne nauczanie w  szkole średniej ogólnokształcącej prowadziła Zo-
fi a Oleksy, nauczycielka języka polskiego, organizatorka tajnej oświaty 
na terenie gminy. Uczyła także w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Żeń-
skim w Nowym Sączu i w swej rodzinnej wsi Żmiąca (gmina Ujanowice)71. 
W Żmiącej z jej inicjatywy powstały w listopadzie 1939 roku komplety taj-
nego nauczania realizujące program I i II klasy gimnazjum i I klasy liceum, 

69 Tamże, s. 100–107.
70 M. Sromek, Żmiąca wieś w dobrach Klarysek Starosądeckich, historia i teraźniejszość, Ujanowice 

1999, s. 129–133.
71 Tamże, s. 129; Z. Oleksy, Ku pożytkowi narodu, „Dunajec. Tygodnik PZPR” z 30.10.1983, nr 44 (156). 

Z kroniki żałobnej. Zofia Oleksy, „Dziennik Polski” z 20.11.1965, nr 276 (677). 
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obejmujące 17 uczniów. Uczyli w nich Tomasz Kołodziej oraz dwóch stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wincenty Uryga, Wincenty Zelek). 
W następnych latach Zofi a Oleksy organizuje komplety w Krosnej, Uja-
nowicach, Strzeszycach, jednak głównymi ośrodkami tajnej nauki w gmi-
nie pozostała Żmiąca i miejscowości: Żbikowice, Wronowice, Tęgoborze. 
Liczba uczącej się młodzieży wzrastała, osiągając w latach 1944–1945 licz-
bę 76 uczniów przy 17 nauczycielach. W  gminie prowadzono również 
komplety w zakresie szkoły powszechnej III stopnia (Eugenia Lenartowicz 
i Marian Moszycki). Część nauczycieli przenosiła się często ze względów 
bezpieczeństwa do kompletów innych miejscowości. Tajna Komisja Egza-
minacyjna pod przewodnictwem Zofi i Oleksy przeprowadziła egzaminy 
trzykrotnie w 1942 i 1943 roku. W latach 1942–1944 egzaminowała 76, 
a w 1945 roku 72 uczniów.

W kompletach gminy Ujanowice uczyło się 125 osób, z których 15 uzy-
skało świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, 20 ukończyło IV 
klasę gimnazjum, a 90 niższe klasy gimnazjum. W przeważającej większo-
ści była to młodzież chłopska72.

Władze niemieckie wiedziały o tajnym nauczaniu prowadzonym na te-
renie Nowego Sącza. Podejrzewały istnienie konspiracji oświatowej, ale 
nie znały jej rozmiarów i nie wiedziały, jak funkcjonuje tajne nauczanie. 
Nie było żadnych wypadków zdekonspirowania kompletów uczniowskich. 
Czasami zdarzały się różnego rodzaju ostrzeżenia dla tajnie uczących na-
uczycieli. W  październiku 1943 roku na polecenie Powiatowej Komisji 
Oświaty i Kultury tajne nauczanie zostało zawieszone na okres kilku tygo-
dni podczas pobytu w Kreisschulracie w Nowym Sączu Johanna Rudolfa. 
Stało się to prawdopodobnie na skutek ogłoszenia przez radio w Londynie 
pewnych szczegółów dotyczących rozmiarów tajnego nauczania w kraju. 
Po czterotygodniowej przerwie wznowiono je73. 

Największy rozwój tajnego nauczania nastąpił na ziemi sądeckiej w la-
tach 1943–1944. Był to okres niesprzyjający dla funkcjonowania podziem-
nych szkół, nauczycieli mobilizowano do kopania rowów i fortyfi kacji. Na 
tajnych kompletach w zakresie szkoły średniej i powszechnej uczyło się 
ponad 2000 uczniów, a uczyło ich ponad 200 nauczycieli.

Na podstawie sumarycznych danych uzyskanych przez Mieczysława 
Wieczorka rozmieszczenie kompletów z lat 1939–1945 zostało przedsta-

72 M. Sromek, Żmiąca wieś…, dz. cyt., s. 130–133; Archiwum parafialne w Żmiącej, zespół: Mate-
riały dotyczące działalności Zofii Oleksy w tajnym nauczaniu. Materiały życzliwie udostępnione 
26.12.1999.

73 Wywiad z Antonim Sitkiem, 29.11.1998; Wywiad z Józefem Bieńkiem, 24.08.1998.
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wione przez Małgorzatę Szmit w artykule pt. Szkolnictwo legalne i tajne 
w ziemi sądeckiej w okresie okupacji hitlerowskiej. Brak niestety dokład-
nych danych o liczbie tych uczniów.

Tabela 5

Sumaryczne dane uzyskane przez Mieczysława Wieczorka w  poszczególnych 

gminach ziemi sądeckiej uwzględniające liczbę uczniów i  nauczycieli w  latach 

1939–1945

Gmina Uczniowie Nauczyciele

Nowy Sącz ok. 750 83

Stary Sącz – –

Chełmiec – 6

Grybów ok. 150 17

Kobyle Gródek – 4

Korzenna 142 22

Krynica – 4

Łącko 176 18

Łososina Dolna – 9

Nawojowa – 7

Piwniczna – 12

Podegrodzie – 11

Ujanowice – 17

Muszyna 35 6

Źródło: M. Szmit, Szkolnictwo legalne i tajne w ziemi sądeckiej w okresie okupacji hitlerowskiej, 
w: Okupacja w Sądecczyźnie 1939–1945. Materiały na Seminarium w Nowym Sączu, red. J. Berg-
hausen, Nowy Sącz 1974, s. 401.

Z powyższych danych wynika, że najwięcej uczniów uczyło się w No-
wym Sączu – ok. 750. W mieście uczyło też 83 nauczycieli. Liczby te są 
bardzo duże w porównaniu z gminami Grybów, Korzenna, Łącko, Ujano-
wice, Piwniczna i Muszyna. Można na podstawie tabeli skonstatować, że 
Nowy Sącz był jednym z bardziej prężnych ośrodków tajnego nauczania 
na ziemi sądeckiej.

Duże różnice w poszczególnych gminach ziemi sądeckiej spowodowane 
były warunkami politycznymi i demografi cznymi. Dotyczy to takich gmin 
jak Piwniczna, Krynica, Muszyna. W tych gminach występował duży pro-
cent ludności łemkowskiej, a w niektórych miejscowościach nie było także 
kadry nauczycielskiej, np. w Korzennej, gdzie przed 1939 rokiem istnia-
ła tylko czteroklasowa szkoła powszechna, a pierwsze komplety powstały 
w końcu 1942 roku. Tajne nauczanie było prowadzone głównie w domach, 
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w kompletach o różnej liczebności. W Nowym Sączu komplety były prze-
ważnie dwudziestoczteroosobowe, w Starym Sączu liczyły 6–8 osób74.

3. Tajne Komisje Egzaminacyjne

 Trzy komisje działały na terenie ziemi sądeckiej przez cały okres oku-
pacji. Przeprowadziły 1749 egzaminów. Były one eksternistyczne, oparte 
na programie nauki obowiązującym w 1939 roku. Egzaminy można było 
składać częściami po kilka przedmiotów. Były bezpłatne, a na przeprowa-
dzenie ich w terenie przewodniczący komisji otrzymywali dotacje pienięż-
ne z Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury75.

Przed I Tajną Komisją Egzaminacyjną zdawało ok. 60 procent wszyst-
kich osób, których egzaminy były weryfi kowane po 1945 roku. W składzie 
I Tajnej Komisji Egzaminacyjnej z nauczycieli uczących na terenie Nowe-
go Sącza znajdowali się: ks. Andrzej Cierniak, egzaminator z religii, Zofi a 
Oleksy, egzaminator z  języka polskiego i  łacińskiego, Feliks Rapf, egza-
minator z matematyki, fi zyki, chemii, Maria Fedak, egzaminator z języka 
polskiego, języków obcych i propedeutyki fi lozofi i, Alfons Gargula, egza-
minator z biologii i geografi i76.

Przed II Tajną Komisją Egzaminacyjną zdawało ok. 12 procent osób, 
których egzaminy zweryfi kowano. W  jej składzie byli Piotr Zieliński 
i ks. Andrzej Cierniak, uczący na terenie Nowego Sącza. Piotr Zieliński 
był przewodniczącym komisji i  jednocześnie egzaminatorem z histo-
rii, geografi i i zagadnień życia współczesnego. Stosunkowo mała licz-
ba egzaminowanych przez komisję wynika z tego, że Piotr Zieliński był 
w dużym stopniu zajęty pracami organizacyjnymi Powiatowej Komi-
sji Oświaty i Kultury. W roku 1942 i 1943 jego działalność w Nowym 
Sączu była utrudniona, ponieważ w tym czasie pracował w szkole po-
wszechnej w Łososinie Górnej77.

Część egzaminowanych przez III Tajną Komisję Egzaminacyjną sta-
nowiły uczennice Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego znajdującego się 
w klasztorze sióstr niepokalanek. Przed tą komisją zdawało ok. 23 pro-
cent osób, których egzaminy zweryfi kowano. W jej pracach pomagał Piotr 
74 M. Szmit, Szkolnictwo legalne…, dz. cyt., s. 242–243.
75 I. Kwieciński, Z dziejów tajnego nauczania w powiecie nowosądeckim i limanowskim, „Rocznik Są-

decki”, t. II, red. T. Mączyński, Nowy Sącz 2005, s. 126.
76 Skład komisji ustalono na podstawie protokołów egzaminacyjnych i wydanych zaświadczeń o pra-

cy w tajnym nauczaniu. Zob. AP w Krakowie, ONS, zespół: PKWNS, sygn. 1,2,3,4, Protokoły z we-
ryfikacji tajnego nauczania i tajnych egzaminów, odbytych w czasie okupacji niemieckiej w latach 
1939–1945, t. I, II, III, IV.

77 Tamże.
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Zieliński. Przewodniczącą była siostra Beata Włoszczewska, egzaminator 
z fi zyki i matematyki, w skład komisji wchodziły siostry prowadzące tajne 
nauczanie w Nowym Sączu. Były to: Zdzisława Belke, Leonia Fudakowska, 
Renata Fudakowska, Krysta Szembek, Margarita Wydżga, Macieja Gro-
dzieńska, Witolda Gracka78. 

Znaczna większość egzaminów przeprowadzonych przez wymienione 
trzy komisje odbyła się w latach 1942–1945, kiedy to tajne nauczanie roz-
rosło się do szczególnie dużych rozmiarów. Zarówno przewodniczący, jak 
i członkowie Tajnych Komisji Egzaminacyjnych stwierdzili, że mimo du-
żych trudności w  prowadzeniu tajnej oświaty spowodowanych brakiem 
wystarczającej liczby podręczników, pracowni fi zyki, chemii, przy egza-
minach młodzież wykazywała wystarczające, często bardzo dobre i dobre 
opanowanie materiału nauczania. Uczniowie zazwyczaj byli dobrze przy-
gotowani do egzaminów. Wypadki powtarzania egzaminu z danej klasy 
były bardzo rzadkie79.

4. Weryfi kacja tajnego nauczania

Tajne nauczanie prowadzone w okresie okupacji niemieckiej na ziemi 
sądeckiej i w kraju obejmowało tysiące młodzieży, toteż jednym z pierw-
szych działań Resortu Oświaty PKWN była legalizacja wyników tajne-
go nauczania, sprawy oświaty, nauki i kultury. Te kwestie znalazły wyraz 
w  Manifeście do Narodu Polskiego ogłoszonym przez PKWN 22 lipca 
1944 roku. 20 stycznia 1945 roku wolność odzyskało miasto Nowy Sącz80. 

 Jedno z pierwszych przedsięwzięć w zakresie szkolnictwa na ziemi są-
deckiej dotyczyło powołania władz oświatowych. 23 sierpnia 1944 roku 
Resort Oświaty wydał zarządzenie nr 67/II – Śr/44 dotyczące weryfi kacji 
tajnego nauczania. Zarządzenie to powołało na ziemi sądeckiej i w więk-
szych miastach Powiatową Komisję Weryfi kacyjną do spraw tajnego 
nauczania. Komisje zostały upoważnione do wydawania na podstawie wy-
ników tajnych egzaminów i innych materiałów z tajnego nauczania świa-
dectw równoznacznych z normalnymi świadectwami państwowych szkół 
średnich i  innych. Akcję weryfi kacyjną rozpoczęto 23 marca 1945 roku. 
Była ostatnim aktem funkcjonowania tajnej oświaty81.
78 Tamże.
79 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 54–55.
80 B. Dolata, Działania wyzwoleńcze na Sądecczyźnie w roku 1945, w: Rocznik Sądecki, t. IX, red. M. No-

wak, Nowy Sącz 1968, s. 347–370; tenże, Wyzwolenie Polski 1944–1945, Warszawa 1974, s. 236.
81 AP w Krakowie, ONS, zespół: PKWNS, sygn. 6, Akta Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej w No-

wym Sączu, t. VI.
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23 stycznia 1945 roku rozpoczął działalność Inspektorat Szkolny w No-
wym Sączu z Mieczysławem Wieczorkiem jako inspektorem szkolnym na 
czele oraz Józefem Izdebskim, Piotrem Kimmerem, Maksymilianem Pałką 
(pracownicy administracyjni). 5 lutego 1945 roku do Nowego Sącza przy-
był jako delegat Ministerstwa Oświaty Rządu Tymczasowego Rzeczpospo-
litej Polskiej Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie Kazimierz Holejko. 
Zaakceptował skład personalny Inspektoratu Szkolnego i jego dotychcza-
sowe działania. Wystawił Mieczysławowi Wieczorkowi nominację na in-
spektora szkolnego i stosowne nominacje na pracowników administracji 
w Nowym Sączu82. 

Pismem nr 2969/45 z 19 marca 1945 roku kuratorium wyznaczyło Mie-
czysława Wieczorka na przewodniczącego Powiatowej Komisji Weryfi ka-
cyjnej. Skład komisji do spraw tajnego nauczania stanowili: Mieczysław 
Wieczorek (przewodniczący), Kamila Hubrich, Ignacy Kwieciński, Feliks 
Rapf, Piotr Zieliński (członkowie), Józef Izdebski i Antoni Sitek (sekretarze). 
Komisja rozpoczęła działalność 23 marca 1945 roku w lokalu Inspektora-
tu Szkolnego w Nowym Sączu, ogłaszając publicznie o swej działalności za 
pośrednictwem szkół, zarządów gminnych i miejskich przez odpowiednie 
obwieszczenia. Dla osób, które pobierały naukę w tajnym nauczaniu i zda-
wały egzaminy, sporządzono specjalne protokoły weryfi kacyjne, przedsta-
wiające przebieg nauki i odbytych egzaminów popartych dowodami. Na 
podstawie tych protokołów wystawiano świadectwa według ustalonych 
wzorów. Ze swej pracy komisja zdawała sprawozdania do Okręgowej Ko-
misji Weryfi kacyjnej przy kuratorium83. 

Powiatowa Komisja Weryfi kacyjna zakończyła pracę 12 stycznia 1945 
roku. Dokonała podsumowania pracy komisji i wyników tajnego naucza-
nia na ziemi sądeckiej84.

5. Wyniki weryfi kacji tajnego nauczania

W marcu 1945 roku rozpoczęła się legalizacja wyników tajnego naucza-
nia. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego powołało Komisję We-
ryfi kacyjną, która rozpoczęła działalność 23 marca 1945 roku. Powiatowa 
Komisja Weryfi kacyjna zweryfi kowała ogółem tajnych egzaminów:
82 J. Słowik, Rozwój szkolnictwa w latach 1945–1990, w: Dzieje miasta Nowego Sącza, t. III, red. F. Ki-

ryk, Z. Ruta, Kraków 1996, s. 626–627. 
83 I. Kwieciński, Z dziejów…, dz. cyt., s. 133; AP w Krakowie, ONS, zespół: PKWNS, sygn. 6, Akta Pań-

stwowej Komisji Weryfikacyjnej w Nowym Sączu, t. VI.
84 AP w Krakowie, ONS, zespół: PKWNS, sygn. 6, Akta Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej w No-

wym Sączu, Protokół z dnia 12.01.1945 r.
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497 egzaminów z ukończenia I klasy gimnazjum ogólnokształcącego,
325 egzaminów z ukończenia II klasy gimnazjum ogólnokształcącego,
262 egzaminy z ukończenia III klasy gimnazjum ogólnokształcącego,
346 egzaminów z ukończenia IV klasy gimnazjum ogólnokształcącego,
158 egzaminów z ukończenia I klasy liceum ogólnokształcącego,
159 egzaminów dojrzałości liceum ogólnokształcącego,
2 egzaminy z ukończenia II klasy liceum pedagogicznego,
24 egzaminy z ukończenia siedmioklasowej szkoły powszechnej III stopnia,
7 egzaminów z ukończenia tajnego kursu dla wychowawczyń przedszkoli.

W opracowaniach naukowych i materiałach źródłowych nie ma infor-
macji dotyczących wyników weryfi kacji tajnego nauczania w Nowym Są-
czu. Ukażę tę kwestię na tle wyników na ziemi sądeckiej. Zweryfi kowano 
także 129 egzaminów niepełnych z części przedmiotów danej klasy z klas 
I–III, 3 egzaminy niepełne z I klasy liceum i 8 niepełnych egzaminów doj-
rzałości liceum ogólnokształcącego. Liczba zweryfi kowanych tajnych eg-
zaminów pełnych wynosi 1780, w tym 1071 egzaminów z zakresu szkoły 
średniej i  140 egzaminów niepełnych. Natomiast liczba osób, którym 
zweryfi kowano tajną naukę, to 1102, w  tym 1071 osób zdających egza-
min z zakresu szkoły średniej. Liczba zweryfi kowanych egzaminów prze-
kracza liczbę poddanych weryfi kacji osób, ponieważ części uczących się 
weryfi kowano kilka egzaminów. Odbywało się to przy weryfi kacji egza-
minów dojrzałości. Weryfi kowano wtedy tajny egzamin z ukończenia IV 
klasy gimnazjum. Weryfi kacja tajnego nauczania dała młodzieży dowo-
dy nauki odbywanej w czasie okupacji niemieckiej. Potwierdziła nadzieje 
uczniów i nauczycieli, że wyniki konspiracyjnego nauczania zostaną uzna-
ne po 1945 roku przez władze Odrodzonej Polski85.

85 AP w Krakowie, ONS, zespół: PKWNS, sygn. 6, Akta Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej w Nowym 
Sączu, Sprawozdanie dla Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej z dnia 27.11.1945 r., nr 455/45, Proto-
kół z dnia 12.01.1945 r., t. VI, sygn. 5, Dowody tajnej nauki i tajnych egzaminów oraz alfabetyczny 
spis pobierających naukę w tajnym nauczaniu i zdających egzamin w czasie okupacji niemieckiej 
w latach 1939–1945 w powiecie nowosądeckim, t. V; J. Bieniek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 230–
231. Por. APAN i PAU w Krakowie, zespół: Zespół Badawczy do Dziejów Oświaty w latach okupa-
cji hitlerowskiej 1939–1945, sygn. K II–17, Województwo krakowskie II Nowy Sącz. Sprawozdania 
i wspomnienia, Okręgowa Komisja Weryfikacyjna do Spraw Tajnego Nauczania Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie, Mieczysław Wieczorek – Tajne nauczanie w Nowym Są-
czu, pow. nowosądeckim i gminie Ujanowice, pow. limanowskim w okresie okupacji niemieckiej 
w latach 1939–1945. II Nowy Sącz – sprawozdania i wspomnienia.
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6. Wyniki tajnego nauczania

 W  tajnej, samoistnej konspiracji oświatowej uczyło w  kompletach 
na ziemi sądeckiej 221 nauczycieli. W 1944 roku uczyło tajnie 207 osób. 
W kompletach szkoły powszechnej uczyły 74 osoby, w kompletach szkoły 
średniej 112 osób i 30 osób uczyło w dwóch rodzajach kompletów86. Kom-
plety z zakresu szkoły powszechnej III stopnia były czynne w 53 miejscowo-
ściach ziemi sądeckiej, a uczyły w nich 104 osoby. Komplety szkoły średniej 
ogólnokształcącej były prowadzone w 36 miejscowościach z udziałem 142 
nauczycieli. W Nowym Sączu uczyło w nich 46 nauczycieli. Według ewi-
dencji Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury uczyły 184 osoby, z których 
138 otrzymało po wyzwoleniu ziemi sądeckiej zaświadczenia o pracy w taj-
nym nauczaniu (zorganizowanym). Nie zgłosiło się po takie zaświadczenia 
46 nauczycieli. W tajnym niezorganizowanym nauczaniu uczyło 37 osób. 
Liczba 1102 uczniów, których nauka została zweryfi kowana, nie obejmuje 
wszystkich uczestników tajnego nauczania. Pewna liczba uczniów szkoły 
średniej nie zakończyła nauki egzaminami przed Tajnymi Komisjami Eg-
zaminacyjnymi i nie zgłosiła się do weryfi kacji. Po wyzwoleniu uczęszczała 
do organizujących się szkół średnich, zdawała egzaminy wstępne do odpo-
wiednich klas. Niewielka liczba młodzieży uczącej się w kompletach szkoły 
powszechnej III stopnia przeszła pod weryfi kację Powiatowej Komisji We-
ryfi kacyjnej. Była to młodzież, która składała egzamin z ukończenia szkoły 
przed Tajną Komisją Egzaminacyjną w gminach Korzenna i Podegrodzie. 
Młodzież uczyła się w miejscowościach, w szkołach powszechnych niżej 
zorganizowanych I i II stopnia. W kompletach tej szkoły uczyła się mło-
dzież w wieku szkolnym, jak i starsza. Ogólna liczba uczącej się młodzieży 
wynosiła 500 osób. Uczniowie niezdający egzaminów przed Tajnymi Ko-
misjami Egzaminacyjnymi byli kierowani do jawnej komisji egzaminacyj-
nej dla eksternistów z zakresu szkoły powszechnej, działającej w okresie 
okupacji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu. Przewodniczą-
cym komisji był Karol Myczkowski, współpracujący z Powiatową Komi-
sją Oświaty i Kultury. Do komisji młodzież kierowano pojedynczo, aby nie 
naprowadzić niemieckich władz szkolnych na istnienie nauki w komple-
tach. Inspektorat Szkolny zorganizował dla tych uczniów po 1945 roku 
Komisje Egzaminacyjne, które umożliwiły im zdanie egzaminów z zakresu 
szkoły powszechnej. Powiatowa Komisja Weryfi kacyjna nie zweryfi kowała 
86 Liczbę uczących zestawiono na podstawie zbioru zaświadczeń o pracy w tajnym nauczaniu, ankiet 

Ministerstwa Oświaty z roku 1946. Prawdopodobnie liczba uczących tajnie była wyższa. Zob. J. Bie-
niek, Z dziejów ruchu…, dz. cyt., s. 229–230.
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21 uczennicom tajnego kursu na wychowawczynie przedszkoli, odbywa-
jącego się w Podegrodziu. Ogółem w kompletach tajnego nauczania brało 
udział 1700 osób87. 

Przekrój społeczny tajnie uczącej się młodzieży trudno ustalić. W mia-
stach była to młodzież wywodząca się z  inteligencji, mieszczaństwa. 
Znaczna część pochodziła z rodzin robotniczych, a zwłaszcza kolejarzy. 
W kompletach prowadzonych na wsi przeważała młodzież chłopska88.

Jednym ze skutków akcji tajnego nauczania było w 1945 roku powsta-
nie na jego bazie nowych szkół w Nowym Sączu, Krynicy, Muszynie, Łąc-
ku, opartych na przepisach obowiązujących w 1939 roku89.

Oceniając szkolnictwo sądeckie w  okresie przed wybuchem II woj-
ny światowej, należy stwierdzić, że było ono szczególnie zaniedbane. Na 
tle zaniedbań szkolnictwa powszechnego jaskrawo uwidoczniła się elitar-
ność szkolnictwa średniego okresu przedwojennego, którą pogłębiła poli-
tyka oświatowa okupanta. W tej sytuacji na podkreślenie zasługują efekty 
tajnego nauczania. Pewne liczby zweryfi kowanych egzaminów dobitnie 
wskazują na osiągnięte rezultaty. Jest to wynik równający się w przybliże-
niu „produkcji” trzech średnich szkół ogólnokształcących.

W 1945 roku w powstałych nowych szkołach odnotowano duży napływ 
młodzieży sądeckiej do wszystkich klas, a także na wszystkie uniwersytety 
w kraju. Było to w dużym stopniu zasługą tajnego nauczania prowadzone-
go na ziemi sądeckiej. 

Po weryfi kacji tajnego nauczania w  sposób istotny zmienił się cha-
rakter szkół podstawowych i średnich. Uwidaczniał się awans młodzieży 
wiejskiej ziemi sądeckiej do nauki. Oświata stała się bezpłatna, a to umoż-
liwiało młodzieży wiejskiej pochodzącej z rodzin uboższych korzystanie 
z nauki. W 1946 roku w szkolnictwie średnim w Nowym Sączu uczyło się 
2439 uczniów90.

Reasumując, należałoby skonstatować, że sądecki ośrodek tajnego na-
uczania zaliczał się do najbardziej prężnych na terenie Polski południowej. 

Podsumowując tajne nauczanie prowadzone w  Nowym Sączu na tle 
akcji tajnego nauczania na ziemi sądeckiej, stwierdzam na podstawie wy-
ników badań prowadzonych przez Mieczysława Wieczorka po 1945 roku 
i zgromadzonych przeze mnie różnych publikacji z zakresu tego zagadnie-

87 M. Wieczorek, Tajne nauczanie w powiecie nowosądeckim…, dz. cyt., s. 58–60.
88 Tamże, s. 61.
89 J. Słowik, Rozwój szkolnictwa…, dz. cyt., s. 628–629.
90 T. Aleksander, Awans oświatowy wiejskiej młodzieży Sądecczyzny w Polsce Ludowej 1945–1970 na 

przykładzie Sądecczyzny, „Rocznik Sądecki”, t. X/XI, red. M. Nowak, Nowy Sącz 1969, s. 66–99.
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nia, że tajne nauczanie rozwijało się początkowo samorzutnie, a później 
w bardzo szybkim tempie. Potwierdzają to badania źródłowe w różnych 
archiwach na ziemi sądeckiej, w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, 
ogólne opracowania, artykuły z „Roczników Sądeckich” (t. II; VI; XXVI) 
i „Roczników Komisji Nauk Pedagogicznych” (t. 12: 1962, cz. 2) oraz wy-
wiady przeprowadzone na terenie Nowego Sącza z uczestnikami tajnego 
nauczania. 

Miasta Nowy i Stary Sącz z podmiejskimi gminami stanowiły najważ-
niejszy i najliczniejszy ośrodek działalności konspiracyjnej tajnej oświaty 
na ziemi sądeckiej. Jednak w porównaniu ze Starym Sączem Nowy Sącz 
odgrywał rolę przewodnią w wielu aspektach akcji tajnego nauczania. Na-
uczyciele z Nowego Sącza byli przede wszystkim łącznikami w akcji tajnego 
nauczania dla wielu ośrodków ziemi sądeckiej. Tajne nauczanie w Nowym 
Sączu było zorganizowane w większej liczbie szkół, mieszkań prywatnych 
i klasztorów w porównaniu ze Starym Sączem. Ponadto w Nowym Sączu 
uczyła większa liczba księży. Tajne nauczanie odbywało się prężnie w no-
wosądeckich klasztorach. Było dobrze zorganizowane na terenie klasztoru 
sióstr niepokalanek, o czym świadczy utworzenie dużej liczby komple-
tów klas gimnazjum i liceum w latach 1939–1944. Z informacji zebranych 
z publikacji Jana Preisnera pt. Jezuici w Nowym Sączu przy kościele Świę-
tego Ducha i wywiadu przeprowadzonego przeze mnie w 1999 roku oraz 
danych liczbowych umieszczonych w tabeli 2 wynika, że tajne nauczanie 
przebiegało prężnie w latach 1940–1945 w Wyższym Studium Teologicz-
nym na terenie klasztoru ojców jezuitów. Świadczy o tym duża liczby stu-
dentów na tajnych fakultetach z fi lozofi i i teologii. 

Należy stwierdzić, że władze niemieckie wiedziały o prowadzeniu taj-
nego nauczania przez Marię Flis w jej mieszkaniu oraz w klasztorze ojców 
jezuitów w Nowym Sączu. Były jednak bardziej przychylnie nastawione do 
księży, ze względu na korzyści gospodarcze. Maria Flis była często prze-
słuchiwana przez gestapo, ukrywała więc swą działalność, niszcząc do-
wody. Sadzę, że władze niemieckie nie były do niej wrogo nastawione, 
o czym świadczy fakt, że nie została aresztowana za udział w tajnym na-
uczaniu. Trzeba też ostatecznie skonstatować, że władze nie były raczej 
nieprzychylnie nastawione do osób uczestniczących w tajnym nauczaniu 
na terenie miasta Nowego Sącza (pomimo ostrzeżeń i kontroli wybranych 
nauczycieli).

Należy podkreślić duży wkład w organizowanie tajnego nauczania na 
terenie Nowego Sącza Piotra Zielińskiego, Mieczysława Wieczorka, sio-
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stry Beaty Włoszczewskiej, Antoniego Sitka, Ignacego Kwiecińskiego. 
Umożliwili oni uczniom zdanie egzaminów przed Tajnymi Komisjami Eg-
zaminacyjnymi, a przede wszystkim wykazali się odwagą, wykonując za-
wód nauczyciela w czasie okupacji.

Summary

Th e article presented the beginning and the course of secret teaching in 1939–1945. 

In the article I presented the verifi cation and the results of secret teaching in Sądecczyzna 

including the information concerning the teritory of Nowy Sącz to some extend. In the 

fi rst part of the article I focused on terror of the occupant towards teachers from Nowy 

Sącz and their engagement into the conspiracy and educational work during occupation 

in 1939–1940. In the second part of the article I presented the courses of secret teaching 

in two cloisters, in elementary school named after Tadeusz Kościuszko, and also voca-

tional schools and secret courses in Nowy Sącz. Th e secret teaching took place in a Maria 

Flis’s privite fl at, and in the railway station, and suburbs of Nowy Sącz. I want to empha-

size great merits in the organization of secret teaching in Nowy Sącz the following peo-

ple: Piotr Zieliński, Mieczysław Wieczorek, Beata Włoszczewska, Antoni Sitek, Ignacy 

Kwieciński. Th e teachers enabled pupils to take examinations before the board of secret 

examiners, and showed the courage and put a lot of eff ort in accomplishment of diffi  cult 

work during occupation. 

Jolanta Gołąb-Kowalska, ur. 1976 w  Nowym Sączu, ukończyła studia magisterskie 

w zakresie historii i Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Wydziale Nauk Spo-

łecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2000 roku. Od 2004 roku jest dokto-

rem nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracę doktorską obroniła na UŚ. Jako 

nauczycielka dyplomowana uczy historii w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Są-

czu. Od 2007 roku jest wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym 

Sączu. Specjalizuje się w tajnym nauczaniu w okresie okupacji niemieckiej na terenie 

ziemi sądeckiej oraz w  problematyce polityczno-społecznej powiatu pszczyńskiego 

w latach 1945–1950.





filozofia
część druga





Paweł Mazanka CSsR
UKSW – Warszawa

Fryderyka Nietzschego droga 
od wiary do ateizmu

Wstęp

Fryderyk Wilhelm Nietzsche uważany jest za największego obok Karola 
Marksa i Zygmunta Freuda krytyka chrześcijaństwa, inaczej mówiąc, czło-
wieka, który przyczynił się w dużym stopniu do sekularyzacji kultury euro-
pejskiej1. Do tych trzech „hermeneutyków podejrzenia” niektórzy dodają 
jeszcze Ludwika Feuerbacha, jednego z największych ateistów chodzących 
po tej ziemi. Dziś wiele mówi się na temat kryzysu współczesnej kultury, 
rozumianego jako ważne załamanie w procesie jej rozwoju. Jest ono z pew-
nością konsekwencją splotu wielu czynników, ale bezpośrednią jego przy-
czyną jest człowiek, i to nie jako abstrakt, ale jako konkretna osoba, tj. jako 
swoisty twór kulturowy, przede wszystkim w warstwie świadomościowo- 
-wolitywnej, chociaż nie tylko. Na tę warstwę składa się całokształt wiedzy 
i przeko nań z zakresu takich dziedzin, jak: moralność, religia, sztuka, na-
uka, fi lozofi a, a także ich rozumienie oraz związany z tym system wartości.

Jeśli mówi się metaforycznie, że „współczesna kultura jest chora”, 
to należałoby powiedzieć także, że chory w  jakimś sensie jest współ-
czesny człowiek. Jego choroba sprowadza się do „skrzy wień” w zakresie 
tego wszystkiego, co go konstytuuje osobowościowo, przede wszystkim 
w jego warstwie intelektualnej. Warto przypomnieć w tym miejscu za-
sadę agere sequitur esse („działanie wynika z bycia”, „takie działanie, 
jakie bycie”). Wiadomo, że esse (bycie człowieka), o którym tu mowa, 
nie jest zjawiskiem pierwotnym, stanowi również w pewnej warstwie twór 
kulturowy.

1 L. Dupré uważa, że rozstanie się współczesnej kultury z chrześcijaństwem zostało przygotowane głów-
nie na przełomie XIX i XX wieku przez trzech największych ówczesnych sekularyzatorów: Marksa, 
Freuda i Nietzschego. Uważali oni, że zwalczanie religii siłą jest niepotrzebne, religia bowiem, jako 
zjawisko przejściowe, sama przeminie. Zob. L. Dupré, Refleksje na koniec tysiąclecia, „Tygodnik Po-
wszechny” 1998, nr 29 (wykład wygłoszony podczas konferencji „Człowiek wobec religijnego sen-
su – aspekty filozoficzne”, Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków, 17–19 czerwca 1998).
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Kryzys współczesnej kultury i jej fundamentu – ludzkiego esse – naro-
dził się, jak można sądzić, z powolnego odwracania się od absolutne-
go, stałego i hierarchicznego świata wartości i norm. Szczególne znaczenie 
miało tu odejście od dobra i prawdy jako celu i zarazem jako racji bytu 
wszelkiej ludzkiej działalności. To odejście nie jest zjawiskiem powstałym 
w  wyniku arbitralnych ludzkich decyzji, lecz ma uzasadnienie w  fi lo-
zofi i. W jej bowiem kom petencjach mieszczą się takie zagadnienia, jak 
podstawy religii, moralności, sztuki, nauki itp. Filozofi a Fryderyka Nie-
tzschego, szczególnie jego krytyka chrześcijaństwa, idei Boga, jego kon-
cepcja nadczłowieka, wiecznego powrotu, woli mocy, a przede wszystkim 
krytyka dziewiętnastowiecznej europejskiej moralności uważane są za 
przygotowanie i początek obecnej kultury postmodernistycznej, z  jej 
wyraźnie kryzysowymi cechami2. 

W niniejszym artykule ukażę początki kształtowania się światopoglą-
du Nietzschego, a dokładnie mówiąc, drogę wiodącą młodego fi lozofa od 
wiary do ateizmu. Spróbuję prześledzić niektóre jej etapy. Ten początkowy 
okres w jego twórczości jest bardzo ważny, choć niezbyt często poruszany 
w fachowej literaturze. Przyjęcie ateizmu jako własnej postawy stanowi-
ło fundament wielu jego późniejszych rozstrzygnięć fi lozofi cznych, które 
znalazły szeroki oddźwięk wśród czytelników. 

Warto wspomnieć, że analiza pism Nietzschego nastręczała i nastręcza 
badaczom wielu problemów. Nietzsche celowo unikał budowania systemu, 
jego fi lozofi a nie jest serią konkluzji. Uważał, że sens ma jedynie taka fi lo-
zofi a, którą się osobiście przeżywa. Należał on do myślicieli, którzy chcieli 
powiedzieć ludziom, jak żyć. Uważał, że człowiek powinien stać się indy-
widualnością i zaspokajać swoje pragnienia. Poglądy Nietzschego są często 
niekonsekwentne, czasem sprzeczne, ale prawie zawsze prowokacyjne, nic 
więc dziwnego, że i podatne na różne interpretacje. Prawdą jest, że każdy 
fi lozof jest też psychologiem, ale Nietzsche naprawdę zasługuje na miano 
jednego z najbardziej przenikliwych i odkrywczych. Łączy fi lozofi ę z psy-
chologią na wiele sposobów. Można powiedzieć, że zostawił potomnym 
coś w  rodzaju psychoanalizy moralności i  religii, nie zawsze oczywiście 
trafnej, ale często zmuszającej do głębszej refl eksji. Na tym polu wyprzedza 
Freuda i niektórych zwolenników psychoanalizy, którzy nastali po nim3. 

2 J. Woronoff, Editor’s Foreword, w: C. Diethe, Historical Dictionary of Nietzscheanizm, Lanham (Mary-
land)–Toronto–Plymouth 20072 , s. V.

3 A.D. Schrift, Nietzsche Friedrich, w: Encyclopedia of Philosophy, red. D.M. Borchert, t. 6, Detroit–
New York 20062 , s. 613.
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1. Niektóre fakty biografi czne związane z religijnością 
Nietzschego

Całą biografi ę Nietzschego można by opowiedzieć w paru zdaniach. 
Jego życie było bardzo nieszczęśliwe. Nie żył długo – 56 lat – i jak wiado-
mo, umarł po dziesięciu latach niemal całkowitego obłędu. Jego produk-
tywność jako fi lozofa i myśliciela trwała bardzo krótko, zaledwie 16 lat. 
Pierwszą książkę napisał w 1872 roku (mając lat 28), zaś ostatnie dzieła 
w 1888 roku (gdy miał lat 44). Jego książki należą do najlepszych w nie-
mieckiej prozie i  pod względem kunsztu pisarskiego są porównywane 
z dziełami samego Goethego. 

W swoim samotnym życiu szczerze pragnął przede wszystkim jedne-
go: piękna, ponieważ ono go ożywiało, dawało coś, na co mógł patrzeć, 
stanowiło dobre tło do przemyśleń. Trudno jednak pominąć jego samot-
ność. Chociaż oświadczył się dziewczynie po czymś, co nazwalibyśmy dziś 
randką, został odrzucony. W 1882 roku, kiedy pisał swoją najważniejszą 
książkę, Tako rzecze Zaratustra, spotkał kobietę oszałamiającą zarówno 
intelektem, jak i wyglądem. Lou Andreas-Salomé była piękną kobietą i jed-
ną z  pierwszych analizujących później dzieła Nietzschego. Interesowała 
się Walkerem, a potem Freudem. Odegrała ważną rolę w życiu intelektu-
alnym Niemiec i całej Europy. Nietzsche był jej kochankiem, spędził z nią 
kilka miesięcy, ale kiedy się oświadczył jesienią 1882 roku, znów został od-
rzucony. Nigdy się z tej traumy nie wyleczył4. Przyjaźnił się też przez 7 lat 
z Richardem Wagnerem. Była to bardzo bliska przyjaźń, ale i ona zakoń-
czyła się rozczarowaniem i znów Nietzsche mówił, że nigdy nie czuł się 
tak samotny. W roku 1884 pisze do jednego ze swych przyjaciół: „Prawie 
wszystkie moje relacje międzyludzkie sprawiły, że czuję się samotny i wy-
izolowany. (…) Nie czuję nic, jestem przygnębiony, ponieważ ożywienia 
upatrywałem w ludziach, a nie w sobie. Jednak z tego powodu nie uznaję 

4 Lou von Salomé, znana później jako Lou Andreas-Salomé (1861–1937), Finka urodzona w Peters-
burgu, była córką rosyjskiego arystokraty. Nietzsche poznał ją wiosną 1882 roku, w trakcie jednej 
ze swych wizyt w Rzymie, a znajomość ta szybko przerodziła się w gorące uczucie. Zamierzał swój 
ideał szybko poślubić. Lou wydawała się mu osobą bardzo bliską duchowo – niektóre jej wiersze 
sprawiają wrażenie, jakby wyszły spod pióra samego filozofa. Do jednego z nich, Hymnu do ży-
cia, napisał on muzykę, komponując utwór na chór mieszany i orkiestrę. Lou nie odwzajemniała 
jednak uczuć Nietzschego i w listopadzie 1882 roku, po nieudanej próbie oświadczyn, rozstali się, 
a Lou uciekła z Rée do Berlina. Wkrótce wyszła za mąż za filologa Freda Charlesa Andreasa, który 
wykazał się większą energią i zdobył rękę panny z dalekiej Północy. Na domiar nieszczęścia siostra 
Fryderyka zrobiła, co mogła, by zniszczyć ten jedyny w jego życiu związek, posuwając się nawet do 
fałszerstwa dwóch listów, rzekomo od Lou. Lou von Salomé stała się potem znana jako autorka jed-
nej z pierwszych książek o Nietzschem.
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siebie za osobę skrytą, zamkniętą i niegodną zaufania. Gdybym był kimś 
takim, nie cierpiałbym aż tak mocno”. 

Ten nieszczęśliwy fi lozof był synem luterańskiego pastora Carla Ludwi-
ga Nietzschego (zm. 1849) i Franziski Nietzsche (zm. 1897). Wychowywał 
się w rodzinie charakteryzującej się tradycyjną protestancką religijnością, 
którą cechowało zamknięcie w ramach indywidualistycznej interpretacji 
Biblii. Zdaniem niektórych interpretatorów (np. Karla Jaspersa), właśnie ta 
protestancka religijność wpłynęła na ukształtowanie w nim pojęcia moral-
ności niewolniczej, którą z taką pasją analizował później w swoich pracach.

Po nagłej śmierci ojca, gdy Fryderyk miał niecałe 6 lat, cała rodzina 
przeniosła się w 1850 roku do Naumburga, gdzie Nietzsche uczęszczał do 
szkoły miejskiej, następnie do gimnazjum przykatedralnego. W tym cza-
sie zapoznał się z klasyczną muzyką niemiecką – dziełami Bacha, Händla, 
Mozarta, Haydna, Beethovena i Schuberta. Po ukończeniu gimnazjum za-
proponowano mu bezpłatne kontynuowanie edukacji w znanym liceum 
Pforta, gdzie odkrył poezję zupełnie nieznanego w tym czasie w Niem-
czech Hölderlina i uznał jej wielkość. Od śmierci ojca domem rodzinnym 
zarządzało pięć (!) kobiet: babka, dwie ciotki, młoda jeszcze matka i sio-
stra Elżbieta. Cechowały się one wielką pobożnością, ukształtowaną w du-
chu owego protestanckiego pietyzmu. Nie trzeba być znawcą Freuda, żeby 
stwierdzić, że właśnie na to reagował później w swoich komentarzach na 
temat chrześcijaństwa, a może jeszcze bardziej tych na temat kobiet.

W październiku 1864 roku Nietzsche zapisał się na uniwersytet w Bonn. 
Podjął tam studia z zakresu fi lologii klasycznej, teologii, historii Kościoła 
i sztuki. Po dwóch semestrach przeniósł się do Lipska. 

Okazał się bardzo zdolnym studentem. Początkowo zakochał się w kla-
syce; stanowiło to początek jego dalszej kariery. Rok 1864 był jednym 
z przełomowych w jego życiu. Zapoznał się wtedy z fi lozofi ą Artura Scho-
penhauera zawartą w dziele Świat jako wola i przedstawienie5. Schopen-
hauerowska analiza moralności, jednostki wybitnej oraz znaczenia sztuki 
w życiu człowieka pobrzmiewa echem w całej fi lozofi i Nietzschego, nawet 
5  Pewnego jesiennego dnia 1864 roku dwudziestojednoletni Nietzsche, zdesperowany i zdezoriento-

wany, przeglądając w antykwariacie w Lipsku książki, natknął się na jedną zatytułowaną Świat jako 
wola i wyobrażenie. Gdy wahał się, czy zamówić książkę nieznanego sobie autora, jakiś wewnętrzny 
głos szepnął mu: Weź ją do domu! Posłuchał tego demona, nie wiedząc jeszcze, że spotkał właśnie 
swoje przeznaczenie. Dzieło to wywarło na nim tak duże wrażenie, że po latach, w eseju Schopen-
hauer jako wychowawca, powrócił do dnia, gdy odnalazł prawdziwego siebie: „Zapewne, istnieją też 
inne środki znalezienia siebie, oprzytomnienia z ogłuszenia, w którym przędzie się zazwyczaj jak 
w mętnej chmurze, lecz nie znam lepszego od przypomnienia sobie swych wychowawców i kształ-
cicieli. I oto pragnę dziś przypomnieć o jednym nauczycielu i mistrzu chowu, którym chlubić się 
mogę, o Arturze Schopenhauerze – by później pamiętać o innych”. Zob. tenże, Niewczesne rozwa-
żania, tłum. L. Staff, Warszawa 1912, III, 1, s. 81.
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gdy doszedł już do wniosku, że Schopenhauer się mylił, i występował prze-
ciw jego fi lozofi i. Stało się to wtedy, gdy Schopenhauer zaczął propagować 
pesymizm i wypływający z niego głęboki dystans do świata, dający jedyną 
ucieczkę od cierpienia egzystencji. Nietzsche rozwinął wtedy swoje idee 
w kierunku „metafi zyki” pozytywnej6. 

Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej, dzięki zabiegom nauczy-
ciela i  przyjaciela Fryderyka Ritschla, któremu zawdzięczał też wcześ-
niejsze publikacje, Nietzschemu zaoferowano profesurę nadzwyczajną 
w katedrze fi lologii klasycznej uniwersytetu w Bazylei. Ofi cjalne powoła-
nie nastąpiło w lutym 1869 roku, na podstawie już opublikowanych prac, 
jeszcze przed doktoratem. W niewiarygodnie młodym wieku dwudziestu 
czterech lat Nietzsche otrzymał profesurę i miał przed sobą błyskotliwą 
karierę, czuł jednak, że jego przeznaczeniem jest fi lozofi a. W 1872 roku 
ukazała się książka Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, w której 
wyłożył swe koncepcje dionizyjskości i apollińskości. Książka przeszła bez 
echa, jeśli nie liczyć kilku jawnie negatywnych recenzji, których efektem 
była utrata zaufania studentów do Nietzschego jako fi lologa. Mimo talentu 
wykładowcy (poświadczonego we wspomnieniach), w semestrze 1872/73 
na jego wykłady uczęszczało zaledwie dwóch słuchaczy. Jedyne wsparcie 
pochodziło ze strony Richarda Wagnera.

Pierwsze bóle głowy pojawiły się u Nietzschego w 1856 roku, przy-
bierając w późniejszym okresie postać nawet kilkudniowych ataków mi-
greny, połączonych z wymiotami i bólem oczu, co bezustannie groziło 
mu ślepotą. Żadne próby kuracji nie dawały rezultatu, Nietzsche uznał 
zresztą, że sam będzie dla siebie najlepszym lekarzem. Podawano wiele 
przyczyn wyjaśniających podłoże choroby: od obciążenia dziedziczne-
go (ojciec Nietzschego zmarł na guza mózgu), po zarażenie syfi lisem, 
jednak żadna z nich nie zyskała powszechnej akceptacji. W 1876 roku 
Nietzsche zmuszony był prosić na uniwersytecie o  urlop zdrowotny, 
a w 1879 roku ostatecznie zrezygnował z profesury. Jako byłemu pro-
fesorowi przysługiwało mu prawo do dożywotniej pensji, co pozwalało 
na skromne, lecz niezależne życie.

6 Schopenhauer był wielkim pesymistą, uważał, że życie nie jest niczym dobrym. Nietzsche nigdy nie 
zaakceptował pesymizmu, choć szczerze podziwiał dokonania Schopenhauera jako filozofa. Wła-
ściwie na całą działalność Nietzschego możemy patrzeć jako na próbę zniwelowania pesymizmu 
Schopenhauera, a zamiast tego podtrzymania poglądów starożytnych Greków, że życie jest dobre, 
nawet jeśli niesie cierpienie, tragedię i kończy się śmiercią. Mimo wszystko z życia należy się cie-
szyć, trzeba je głęboko odczuwać i korzystać z niego. 
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Po złożeniu profesury Nietzsche często zmieniał miejsce pobytu, nawet 
kilkakrotnie w ciągu roku. Poszukując odpowiedniego dla siebie klimatu, 
przemierzał Włochy, to znów wracał do Niemiec i Szwajcarii.

Stale obecna w twórczym życiu Nietzschego choroba rozwijała się bez 
przerwy i w końcu przerodziła się w obłęd. Listy fi lozofa z końca grud-
nia 1888 i początku stycznia 1889 roku wydają się świadczyć o gwałtow-
nej utracie rozeznania w sytuacji i kontaktu z otoczeniem. 3 stycznia 1889 
roku nastąpiło załamanie na rynku w Turynie – kilka dni później Nie tzsche 
został przewieziony do kliniki psychiatrycznej w Bazylei, a stamtąd do kli-
niki w Jenie. W marcu 1890 roku żyjąca jeszcze matka zabrała go do Na-
umburga, zaś po jej śmierci w 1897 roku siostra Nietzschego wynajęła dom 
w Weimarze, gdzie fi lozof spędził ostatnie trzy lata życia w apatii i całko-
witym oderwaniu od świata. Jego ciało spoczywa obok ojca na cmentarzu 
w Röcken.

2. Przejście od Boga miłosiernego do „nieznanego Boga” 

Młody Fryderyk nazywany był „małym pastorem” z racji umiejętności 
recytowania w poruszający sposób fragmentów Biblii i pieśni religijnych. 
Jak już wspomniałem, pochodził z szacownego rodu luterańskich pasto-
rów, mającego początek w XVII wieku. Jego ojciec był pastorem, podob-
nie jak obaj dziadkowie, nic więc dziwnego, że był pod głębokim wpływem 
Lutra. Jeżeli w późniejszym okresie będzie zajadle krytykował chrześcijań-
stwo, to będzie atakował przede wszystkim protestantyzm. 

Jaki charakter miała jego młodzieńcza religijność? Przypatrując się at-
mosferze jego rodzinnego domu, można znaleźć ważne wskazówki. Po 
śmierci ukochanego ojca młody Fryderyk zaznajomił się z  przykładami 
wiary praktykowanej przez jego matkę i  ciotkę Rozalię, która mieszkała 
w ich domu. Matka Nietzschego miała „wiarę praktyczną”, której brakowa-
ło teologicznej, pogłębionej refl eksji, natomiast wiara jego ciotki była bar-
dziej racjonalistyczna. W jego młodym wieku wpływ matki bez wątpienia 
przeważał nad wpływem ciotki. Matka Nietzschego preferowała emocjo-
nalną, dogmatyczną pobożność opartą na dokładnych wskazaniach reli-
gijnych. Nietzsche wychowywał się więc w  atmosferze emocjonalnego 
protestanckiego pietyzmu. 

Tym samym kiedy pisze w Ecce Homo, że nigdy nie zajmował się „zba-
wieniem”7, to stwierdzenie jest prawdziwe w tym sensie, że nie zajmował 

7 Tenże, Ecce Homo, tłum. L. Staff, Warszawa 1909, I, 1, s. 10
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się teologicznym traktatem o dziele zbawienia. W swojej młodzieńczej po-
bożności Nietzsche położył nacisk na znaczenie właściwej relacji z Bogiem 
i posiadanie „prawego serca”, co jest często podkreślane w Biblii. Praktyka 
chrześcijańska była dla niego zdecydowanie ważniejsza niż doktryna reli-
gijna. Z punktu widzenia pietystów chrześcijaństwo jest przede wszystkim 
sposobem b y c i a, charakteryzowanym w pierwszym rzędzie jako pro-
sta i bezgraniczna wiara w Boga, a nie doktrynalna poprawność, wyraża-
jąca się w akceptacji zbioru racjonalnych propozycji. Pietystom chodziło 
o nawiązanie relacji całkowitej zależności od Boga. W praktyce świadczyła 
o niej gorliwa modlitwa, studiowanie Biblii oraz uczęszczanie na nabożeń-
stwa, i tak też było w życiu młodego Fryderyka. To, że szczegółowo czytał 
Pismo Święte, jasno uwidacznia się w jego dziełach. 

Mamy wyraźny dowód młodzieńczej wiary Nietzschego na stronie za-
mykającej Aus meinem Leben (1858):

Stanowczo postanowiłem, głęboko w sobie, poświęcić siebie na za-
wsze w służbie Jemu. Oby Bóg dał mi siłę i moc, abym wykonał moje 
zamierzenie, i oby ochraniał mnie na drodze życia. 

Jak dziecko wierzę w Jego łaskę: On ochroni nas wszystkich, i żadne 
nieszczęście nam się nie przydarzy. Ale niech Jego święta wola się dzie-
je! Wszystko, co On sprawi, radośnie przyjmę: szczęście i nieszczęście, 
ubóstwo i  bogactwo, odważnie spojrzę w  twarz nawet śmierci, która 
pewnego dnia złączy nas wszystkich w wiecznej radości i szczęściu. 

Tak, drogi Panie, niech Twoje oblicze jaśnieje nad nami na wieki! 
Amen!8

Widać w  tej modlitwie głębokie uczuciowe zaangażowanie młodego 
Fryderyka. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu tekstowi, stanowi on bo-
wiem ważne świadectwo wiary Nietzschego. Po pierwsze, widać tu tzw. 
„wylewność serca”, postawę często podkreślaną m.in. w psalmach Starego 
Testamentu, gdy mówi się np.: „przed Nim [Bogiem] wylejcie wasze serca” 
(Ps 18). Po drugie, w modlitwie tej wyrażone jest poczucie bardzo bliskiej 
relacji z Bogiem. Mamy tu świadomość osobistej relacji, która jest zasadni-
cza w protestanckim – niemieckim – pietyzmie. Po trzecie, jest to modli-
twa z wyraźnymi postanowieniami: nie ma w niej miejsca na zmienność, 
młody autor sprawia wrażenie absolutnie niezachwianego w swoim zaufa-
niu Bogu, budowanemu na owej relacji. Po czwarte, jest to – mimo wszyst-
ko – złagodzone przez dopuszczanie pewnej niemożności, ponieważ tylko 
dzięki mocy pochodzącej od Boga to postanowienie, aby poświęcić się 
Mu na zawsze, może być wykonane. Po piąte, szczerze głosząc i nawet ce-
8 Cyt. za: J. Young, Nietzsche’s Philosophy of Religion, Cambridge 2006, s. 15.
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lebrując swoje młodzieńcze zaufanie, Nietzsche jest przekonany, że Bóg 
zatroszczy się o niego. Po szóste, nawet jeśli Bóg dopuszcza coś, co wyda-
je się nieszczęściem, Nietzsche wciąż będzie przekonany, że jest to wola 
Boża. Cokolwiek się stanie, wyrazi zgodę, aby to „radośnie przyjąć”, po-
wiedzieć „amen” na wszystko, co się wydarzy. Po siódme, wierzy mocno 
w życie przyszłe. I wreszcie po ósme: mimo że Bóg nie jest tu konkretnie 
zidentyfi kowany i nazwany, Nietzsche najwyraźniej nie ma żadnych pytań 
ani wątp liwości co do tego, kim On jest, ani co do swojej prawdziwej rela-
cji z Nim. 

W kolejnym poemacie, pt. Entfl ohn die holden Träume („Umknęły cu-
downe sny”), napisanym zaledwie kilka lat później, bo w roku 1862, Nie-
tzsche odsłania już trochę inne wnętrze. Tu również mamy do czynienia 
z wylewnością serca, ale jest ono pozbawione dziecięcej ufności i pewno-
ści, pełne niepokoju i łez.

Nie wiem, co kocham,
Nie mam ani spokoju, ani wytchnienia,
Nie wiem, w co wierzę
Ani dlaczego wciąż żyję. Dlaczego? 

Wiersz kończy się trzema niekompletnymi zwrotkami. Można wyczuć, 
że Nietzsche z trudem dobiera słowa:

Człowiek jest niegodnym obrazem
Boga
Z dnia na dzień bardziej zniekształconym
……………………………………… 
Zgodnie z moim podstawowym charakterem
Jestem postacią Boga.

Zostałem obudzony z ciężkich snów 
Przez przytłumiony dźwięk9.

Nietzsche już nie pisze o swojej bliskiej relacji z Bogiem, zanika jego 
wcześniejsza obietnica i chęć służenia Bogu, jego niezachwiane, dziecięce 
zaufanie w Bożą dobroć, jego chęć akceptowania wszystkiego, cokolwiek 
On ześle, i wreszcie jego pewność, kim jest Bóg. Wygląda na to, że postawa 

9 Tamże, s. 16.
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z pierwszego poematu była tylko częścią „cudownego snu”, z którego zo-
stał – dość brutalnie – obudzony. Obraz Boga Nietzschego uległ zmianie, 
ponieważ on sam się zmienił i tym samym inaczej widzi Boga. Rzecz waż-
na: ten nowy obraz Boga Nietzsche niechętnie akceptuje. Wygląda na to, 
że młody autor wchodzi w feuerbachowskie koleiny tłumaczenia idei Boga 
i religii: wszystko jest projekcją ludzkiego umysłu, teologia powinna być za-
mieniona na antropologię. 

Nietzsche wchodzi w okres zmagania się z ważnym problemem: kim 
właściwie jest Bóg? Widać ten wysiłek w jego dwóch trochę późniejszych 
wierszach. W pierwszym, Du hast gerufen – Herr ich komme („Zawołałeś – 
Panie, nadchodzę”), także z 1862 roku, wydaje się na pierwszy rzut oka, że 
autor wraca do wcześniejszej koncepcji miłosiernego i troskliwego Boga. 

Jesteś taki łagodny
Wierny i szczery, 
Prawdziwie poważny,
Drogi zbawczy obraz dla grzeszników!

Trudno jest wyobrazić sobie bardziej „pietystyczny” obraz Boga. Ale 
jednocześnie jest to ten sam Bóg, o którym Nietzsche mówi w drugiej 
strofi e:

Zawołałeś 
Panie, spieszę
Z rozwagą 
Do stopni twojego tronu. 
Rozpalony miłością, 
Twój wzrok świeci 
W moje serce tak mocno,
Tak boleśnie: Panie, nadchodzę.

Wydaje się zbyt prostym stwierdzenie, że Nietzsche wraca tu po prostu 
do wcześniejszego pietyzmu. Jego modlitwę charakteryzują teraz wahanie, 
strach i rosnąca niepewność. Autor wykazuje przejawy pietystycznej kon-
cepcji Boga, wyniesionej z domu rodzinnego (głównie za sprawą poboż-
nej matki), oraz obiecuje otwarcie i posłuszeństwo Boskiemu wezwaniu. 
Ale następnie mówi: „Herr: ich eile / Und weile” (Panie, spieszę / Z rozwa-
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gą). Jest to podwójny gest: spieszy się, ale również zdaje się powstrzymy-
wać. Nietzsche wydaje się niepewny nawet w trakcie „spieszenia” ku Bogu. 

Warto zapytać: dlaczego tak się opiera? Najpierw stwierdza, że czuje 
„dreszcz” (ein Grauen) „od grzechu” (Vor der Sünde). Ten dreszcz podob-
ny jest do otchłani nocy. Czy problemem Nietzschego są po prostu wyrzu-
ty sumienia z powodu grzechu? Najprawdopodobniej jego „grzechem” jest 
„zaglądanie” w otchłań niewiary. Co więcej, zauważmy, że spojrzenie Boga 
usilnie świeci w serce Nietzschego. Idea Boga wpatrującego się w ludzkie 
serce jest z pewnością zasadniczo chrześcijańska, ale szczególnie silna jest 
ona w niemieckim pietyzmie. To spojrzenie jest czymś, co w tym momen-
cie Nietzsche jeszcze uznaje. Ale później stanie się nieznośnym ciężarem 
i jedną z przyczyn śmierci Boga. 

Można w tym miejscu zapytać: czy Nietzsche może naprawdę powrócić 
do poprzedniej koncepcji Boga? Biorąc pod uwagę wcześniejsze poema-
ty oraz niezdecydowanie wyrażone w  tym wierszu, wydaje się, iż Nie-
tzsche ma świadomość, że ta próba prawdopodobnie może się nie udać. 
Zatem modlitwa jest jakby aktem desperacji – będzie ona charakteryzo-
wać wszystkie późniejsze usiłowania Nietzschego, by uporać się z Bogiem, 
chrześcijaństwem i religią w ogóle. 

Rok 1864 to kolejny etap drogi fi lozofa do ateizmu. W tym czasie jesz-
cze nie całkiem przyjął postawę ateistyczną, ale stwierdza, że w końcu zre-
zygnował ze swojej pietystycznej koncepcji Boga. 

Drugi wiersz, Dem unbekannten Gott („Nieznanemu Bogu”), Nietzsche 
napisał w wieku dziewiętnastu lat, kończąc liceum Pforta:

(…) Uniosłem moje ręce do ciebie w samotności – 
ty, któremu uciekam,
dla którego w najgłębszych czeluściach mojego serca
uroczyście uświęcam ołtarze,
aby twój głos
mógł wezwać mnie ponownie.

Na nich żarzy się, głęboko wyryte,
słowo: Do nieznanego Boga
ja jestem jego. (…)

Chcę cię poznać, Nieznajomy,
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ty, który sięgnąłeś głęboko w moją duszę, 
w moje życie jak poryw wiatru,
ty nieogarniony!
Chcę cię poznać, nawet służyć tobie10.

Widzimy, że Nietzsche niemal desperacko chce poznać tego Unbekan-
nter Gott – Nieznanego Boga. Co więcej, mówi: „Sein bin ich” (ja jestem 
jego) i ponownie wyraża swoje pragnienie służenia Bogu: „Ich will kennen, 
selbst dir dienen” (Chcę cię poznać i tobie służyć). Jednak nie jest już pe-
wien, kim tak naprawdę jest ów Bóg. Owszem, to Bóg, który „tief in mei ne 
Stele greifender” (głęboko sięgnął w moją duszę), ale Nietzsche określa Go 
jako Unbekannter, Unfaβbarer (niepoznany, nieogarniony). Należy zatem 
powiedzieć, że autor w tych latach nie odrzuca całkowicie Boga, wydaje 
się, że pozostawia jeszcze w swoim życiu miejsce na jakąś postać Absolutu. 
Mimo wszystko pragnie służyć temu „Nieznanemu Bogu”. Można stwier-
dzić, że w późniejszych pismach Nietzsche będzie miał obsesję na punk-
cie religijnych pytań – kim lub czym jest Bóg i co to znaczy służyć Bogu?

Badacze fi lozofi i Nietzscheańskiej podkreślają, że w  czasie bierzmo-
wania, tj. w  roku 1861, wiara Nietzschego była szczególnie silna. Paul 
Deussen, bierzmowany razem z nim, twierdził po latach, że wciąż dobrze 
pamięta to święte, nie z tej ziemi uczucie, które napełniało ich podczas ty-
godni przed bierzmowaniem i po nim. Byli zupełnie gotowi do natychmia-
stowej i całkowitej służby Chrystusowi, całe ich myślenie, uczucia i walka 
były napełnione niebiańską radością. Działo się to w tym samym roku, kie-
dy Nietzsche napisał Du hast gerufen – Herr ich komme. Jednakże, jak już 
wspomniałem, wiara Nietzschego poczyna stopniowo zanikać, wraz z na-
rastającymi trudnymi pytaniami dotyczącymi nie tylko egzystencji Boga, 
ale również tego, kim On jest. 

3. Przyczyny utraty wiary

W tym miejscu zasadne jest pytanie, jakie czynniki doprowadziły Nie-
tzschego do kryzysu wiary. W Genealogii moralności (1887) fi lozof stwier-
dza, że sceptycyzm pojawił się w  jego życiu bardzo wcześnie: „prawie 
miałem prawo nazwać go moim a priori”11. 

10 Tamże, s. 16–17.
11 F. Nietzsche, Przedmowa, w: tenże, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1905, s. 5.
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Prawdą jest, że sceptycyzm pojawił się w życiu Nietzschego stosunko-
wo wcześnie. Jednakże komentatorzy nie są zgodni ani co do wyraźnych 
przyczyn owego sceptycyzmu, a później ateizmu, ani co do momentu, od 
którego Nietzsche stał się niewierzący. W życiu fi lozofa pojawiły się ozna-
ki utraty wiary. Niektórzy uważają, że Nietzsche stracił wiarę już jako mło-
dy chłopiec, z powodu śmierci ojca. Ta hipoteza nie pasuje jednakże do 
modlitw i utworów z lat młodzieńczych – musiałyby one być całkowicie 
nieszczere i fałszywe. Co więcej, można sądzić, że śmierć ojca wzmocniła 
wiarę młodego Fryderyka, a nawet postanowienie zostania pastorem.

Jaka byłaby więc przyczyna stopniowego odejścia Nietzschego od wia-
ry? Bez wątpienia można wskazać pewien czynnik i nie należy on do ka-
tegorii rzeczy nadzwyczajnych. Było to czytanie niewłaściwych książek. 
Niewłaściwych w tym sensie, że po prostu nieprawdziwych, do których 
dziś mało kto sięga, a jeżeli już, to przeważnie z historycznych względów. 
Duży wpływ na ukształtowanie religijnej sylwetki dorastającego Fryderyka 
miało czytanie w 1861 roku Ludwika Feuerbacha, a szczególnie jego głoś-
nej wówczas książki O istocie chrześcijaństwa. Rzecz charakterystyczna, że 
również młody Karol Marks rozczytywał się w Feuerbachu12. 

Feuerbach próbował w  tej książce przeprowadzić gruntowną kryty-
kę chrześcijaństwa, która, jak dziś dobrze wiadomo, okazała się dość na-
iwna. Niestety w połowie XIX wieku sądzono, że jest to decydujący cios 
zadany nie tylko religii chrześcijańskiej, ale religii w ogóle. Feuerbach sta-
rał się wyjaśniać zjawisko religii przede wszystkim na podstawie heglow-
skiego pojęcia alienacji i wyobcowania. Hegel zauważył, że przedmiotem 
religijności człowieka jest rozdźwięk między tym, co jest, a tym, co powin-
no być. W heglizmie (i w ogóle w protestantyzmie) obydwa porządki, tj. 
realnych sytuacji i powinności, są biegunowo przeciwstawne – nigdy nie 
mogą się ze sobą spotkać. Dlatego, zdaniem Feuerbacha, człowiek staje się 
wewnętrznie rozdwojony, rozbity, a przez to niezdolny do działania, po-

12 Powszechnie uznaje się, że ateizm Marksa zbudowany jest na filozofii Feuerbacha. W 1842 roku 
Feuerbach opublikował krótki esej Wstępne tezy do reformy filozofii (który z dużym zainteresowaniem 
przeczytał dwudziestoczteroletni Marks). Pierwsze słowa eseju brzmiały: „Tajemnicą t e o l o g i i  jest 
a n t r o p o l o g i a”. To twierdzenie dobrze podsumowuje wcześniejszą i najbardziej znaną książkę 
Feuerbacha O istocie chrześcijaństwa. Warto podkreślić, że dzieło to stało się jakby biblią wojują-
cego ateizmu. Mówi się również, że jest to arcydzieło wprowadzania w błąd nawet wykształconego 
czytelnika. Początkowo jego tytuł miał brzmieć Gnoti sauton („Poznaj samego siebie”). Tytuł O isto-
cie chrześcijaństwa był jednak bardziej obiecujący; zapowiadał wprowadzenie do zagadnień całego 
chrześcijaństwa, tymczasem był rozprawą o… istocie protestantyzmu. To, co się od razu narzuca, 
to fakt, że autor, ograniczając swoje rozważania do protestantyzmu, niewłaściwie posługiwał się 
pojęciem „chrześcijaństwo”. Nic dziwnego, chrześcijaństwo z jego bogatą doktryną znał wyrywko-
wo i słabo: w 1823 roku studiował ewangelicką teologię w Heidelbergu, następnie zajął się filozofią 
w Berlinie, gdzie, jak wspomniano, pozostawał w dużej mierze pod wpływem filozofii Hegla. 
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grążając się coraz bardziej w tej niekorzystnej dla siebie sytuacji, zamiast 
próbować ją przezwyciężać. Religia sprawia, że dobro staje się rzeczą nie-
doścignioną, niezależną od świadomości człowieka, autonomiczną, sa-
moistną. To, co ludzie mówią o Bogu – w rzeczywistości dotyczy rodza-
ju ludzkiego13. To sami ludzie najpierw stworzyli Boga na swoje podobień-
stwo, zanim później zostali „stworzeni” na podobieństwo Boże. Feuerbach 
mówi w tym kontekście o procesie projekcji. „Człowiek nie może wyjść 
poza swoją właściwą istotę. Może wprawdzie przy pomocy fantazji wy-
myślić inne, rzekomo wyższe indywidua, ale od swego rodzaju, od swojej 
istoty nigdy abstrahować nie może. Istotne określenia, które orzeka o tych 
indywiduach, są określeniami zaczerpniętymi z jego własnej istoty – okre-
śleniami, w których naprawdę tylko samego siebie odtwarza i uprzedmio-
tawia”14.

Feuerbach twierdzi więc, że religia stanowi uprzedmiotowienie i projek-
cję ludzkich (przysługujących gatunkowi ludzkiemu) właściwości – w jakiś 
inny świat. Wyjaśnia, skąd bierze się zjawisko religii: to człowiek tworzy so-
bie Absolut ze swoich cech, które absolutyzuje15. „Ś w i a d o m o ś ć  B o g a 
j e s t  s a m o w i e d z ą  c z ł o w i e k a ,  p o z n a n i e  B o g a  –  s a m o-
p o z n a n i e m  c z ł o w i e k a. Z tego, jaki jest Bóg, poznajesz człowieka 
i, przeciwnie, z tego, jaki jest człowiek, dowiadujesz się, jaki jest jego Bóg. 
Obaj są jednym i tym samym (…). Bóg jest ujawnioną wewnętrzną istotą 
człowieka, »w y p o w i e d z i a n ą  jaźnią«, religia – uroczystym odsłonię-
ciem ukrytych skarbów człowieka, spowiedzią jego najtajniejszych myśli, 
p u b l i c z n y m  w y z n a n i e m  t a j e m n i c  j e g o  m i ł o ś c i”16. Jest to 
13 J. Collins, Marxist and Secular Humanism, „Social Order”, maj–czerwiec 1953, s. 210. S. Kowalczyk 

uważa, że „Kryptoateizm Hegla przekształcił się u Feuerbacha w naturalistyczną antropologię i re-
ligijny ateizm”. Zob. tenże, Problematyka ateizmu w pismach ks. W. Granata, w: Tajemnica człowie-
ka, red. S. Kowalczyk, Lublin 1985, s. 141.

14 L. Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Warszawa 1959, s. 54. 
15 S. Kamiński, Światopogląd, religia, teologia, Lublin 1998, s. 77. Feuerbach był zdania, że istotą religii 

jest otaczanie kultem określonego przedmiotu wyodrębnionego uczuciowo. W ten sposób uczucie 
stanowi o istocie religijności. Widać tu nie tylko wielkie uproszczenie, ale również pewną sprzecz-
ność. Religijność bowiem polega, jak wiadomo, na stałości aktów świadomości, u Feuerbacha aż do 
stanu ich uniezależnienia od niej, natomiast uczucie jest zmienne i trudno mówić o jego uprzed-
miotowieniu, jest to przecież najczęściej tylko stan chwilowy człowieka. Trwałość uczucia jest moż-
liwa, psychologicznie biorąc, tylko w sytuacjach wielkiej miłości lub nienawiści. Takie pojmowanie 
religii kłóci się z traktowaniem jej przez Feuerbacha jako autoalienacji. 

16 L. Feuerbach, O istocie chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 56. Feuerbach w następujący sposób próbuje okre-
ślić, czym są świadomość i samowiedza: świadomość – w szerszym sensie (właściwa także zwie-
rzętom) – to „poczucie siebie samego (…) zmysłowa zdolność rozróżniania, postrzegania i nawet 
oceniania rzeczy zewnętrznych według określonych, podpadających pod zmysły cech; świadomość 
w ścisłym sensie – to zdolność do uprzedmiotawiania swego rodzaju, istoty, zastanawiania się nad 
sobą, rozróżniania siebie jako podmiotu od innych”; tamże s. 39. „Świadomość oznacza, że istota ja-
kaś staje się przedmiotem sama dla siebie”; tamże, s. 46. Świadomość ludzka – przejawia „zdolność 
myślenia i zdolność tworzenia”; tamże, s. 50. Samowiedza – „świadomość przedmiotu jest s a m o-
w i e d z ą  człowieka”. Przedmiot – „objawiona istota człowieka”, „jego obiektywne Ja”; tamże, s. 45.
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istota człowieka, która stała się przedmiotem oglądu wewnętrznego, bez 
uświadamiania sobie tego stanu. Człowiek sam sobie objawia Boga, utrwa-
la to wyobrażenie na swój obraz i oddaje mu cześć. „Bóg jest właśnie istotą 
człowieka oglądaną jako najwyższa prawda”17. 

 W kwietniu 1862 roku, mając lat 16, Nietzsche pisze esej zatytułowany 
Przeznaczenie i historia. Wskazuje w nim, że historyczny krytycyzm Pisma 
Świętego – który później zdobył rozgłos w Niemczech – ukazuje prawdy 
chrześcijańskie jako mało wiarygodne. 

Rok 1865 jest szczególnie ważny w odchodzeniu Nietzschego od chrze-
ścijaństwa. Po ukończonej szkole średniej wyjeżdża na studia do Bonn, 
gdzie zapisuje się na teologię i fi lologię, jednak wkrótce porzuca studio-
wanie teologii. Tego samego roku przeczytał także Życie Jezusa Davida 
Straussa, Profi l Jezusa Daniela Schenkela oraz pierwsze prace Schopen-
hauera. Szczególnie książka Straussa okazała się niebezpieczna dla wiary 
chrześcijańskiej. Strauss stwierdził w niej, że Ewangelie są tylko mitami, 
wyrażającymi marzenia i głębokie aspiracje ludu żydowskiego18. I tak oto 
„złe ziarno” zaczęło wydawać owoc: w niedzielę wielkanocną 1865 roku 
Nietzsche nie przyjmuje komunii, co zaszokowało zarówno rodzinę, jak 
i przyjaciół. 

Następnego roku Nietzsche posługuje się tekstami Schopenhauera do 
krytyki chrześcijaństwa w liście do swojego przyjaciela Carla von Gersdorf-
fa (7 kwietnia 1866). Schopenhauer uważał, że doktryna chrześcijańska 
oparta jest bardziej na mitach niż na obiektywnych faktach, co dobrze wpi-
sywało się w przekonania Nietzschego, że główne treści nauki chrześcijań-
skiej zostały zdyskredytowane przez krytycyzm historyczny. Ponadto dla 
Schopenhauera religia daje zbyt proste wytłumaczenie cierpienia zewsząd 
otaczającego człowieka, i  również dlatego nie jest godna, aby zajmował 
się nią fi lozof. W 1866 roku, gdy Nietzsche miał 20 lat, napisał do swo-
jej siostry Elżbiety znamienne słowa: „Jeśli wolisz spokój umysłu i szczę-
ście, w takim razie wierz. Jeśli chciałabyś być wyznawcą prawdy, szukaj”19. 
Nie jest to po prostu dychotomia między wiarą a poszukiwaniem, o któ-
rym Nietzsche tutaj wspomina; zdaniem autora jest to dychotomia między 
szczęściem a prawdą. Dla dorastającego Nietzschego wiara i poszukiwa-
nie, szczęście i prawda nie pasują do siebie. Upłynie wiele lat, zanim fi lozof 
przyjmie pogląd, w którym szczęście i prawda nie będą się wzajemnie wy-

17 Tamże, s. 66.
18 Wszyscy niemieccy intelektualiści dyskutowali w połowie XIX wieku nad związkiem filozofii, reli-

gii, państwa i społeczeństwa. 
19 J. Young, Nietzsche’s Philosophy of Religion, dz. cyt., s. 24.
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kluczać. W każdym razie, w roku 1870 Nietzsche określa siebie jako będą-
cego częścią tych ludzi, „którzy całkowicie zapomnieli o chrześcijaństwie” 
(list do Erwina Rohdego, 30 kwietnia 1870). Postawy tej nie myślał korygo-
wać, wręcz przeciwnie: prawdopodobnie nieprzypadkowo od 1870 roku 
Nietzsche dzieli swój studencki pokój z Franzem Overbeckiem, który miał 
duży wpływ na listę książek czytanych przez niego, wprowadzając na nią 
pozycje wrogie chrześcijaństwu.

Zakończenie

Na zakończenie warto zapytać: kto, lub też co, przejął rolę Boga dla Nie-
tzschego? Innymi słowy, w kogo lub w co Nietzsche teraz „wierzy”? Nie 
było tak, jak chociażby w przypadku młodego Marksa, który rozprawiwszy 
się z ideą Boga u początków swojego dorosłego życia, więcej do tego pro-
blemu nie wracał. Nietzsche nie porzuca pytań o Boga, przeciwnie, wra-
ca do nich przez całe życie. Lou Andreas-Salomé, która dobrze go znała, 
zwróciła uwagę, że miał on niemal obsesję na punkcie Boga. Wystarczy 
tylko przypatrzeć się ostatniemu okresowi fi lozofi i Nietzschego (1882–
1889), aby uświadomić sobie, jak bardzo religia dominowała w jego życiu 
codziennym i w jego wiedzy. Można powiedzieć, że różne koncepcje fi lo-
zofi czne, jak choćby idea wiecznego powrotu czy nadczłowieka, były dla 
niego po prostu namiastkami Boga, miały pomóc mu zrekompensować 
utraconą ideę pietystycznego Boga. Jego ostatnie lata były zatem przyzna-
niem się, że nie był w stanie nic robić bez tego ideału. I chyba właśnie z tego 
powodu raz za razem natrafi amy na jego namiętną walkę przeciwko religii, 
wierze w Boga i potrzebie zbawienia, ponieważ dochodził on do tych za-
gadnień niebezpiecznie blisko. 

Dyskusyjne jest wciąż to, jak dalece Nietzsche stał się w swoich pró-
bach „bezbożnym anty-metafi zykiem”, używając jego słów. Martin Heideg-
ger w swoich obszernych wykładach na temat nietzscheanizmu postawił 
interesujące pytanie: czy Nietzsche był rzeczywiście fi lozofem „anty-me-
tafi zycznym”? Odpowiedź była negatywna, Heidegger wykazywał, że Nie-
tzsche używał zasad metafi zycznych, takich jak „wola mocy”, kategoria 
„życia” czy „stawania się”, dlatego był ostatnim metafi zykiem pośród za-
chodnich fi lozofów. 

Można więc sformułować trzy wnioski odnośnie do metafi zyczno-reli-
gijnego aspektu fi lozofi i Nietzschego: 1) nie porzucił on zupełnie metafi zy-
ki, a przez to i transcendencji, 2) jego odwrót od Boga chrześcijańskiego do 
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„nieznanego Boga”, będącego dla niego „Życiem” („Istnieniem”), oznacza, 
że nie porzucił naprawdę religii, oraz 3) jego próba zastąpienia Boga „Ży-
ciem” jest tylko częściowo udana20. Dla Nietzschego wartością najważniej-
szą i podstawową jest życie. Nie myśli o nim jednak w liczbie pojedynczej, 
lecz raczej o konkretnym życiu, życiu konkretnych gatunków i osobników 
bytujących w przyrodzie. Za Darwinem właśnie Nietzsche w pełni docenia 
także różnorodność typów ludzkich. Zatem obrona życia to obrona tejże 
różnorodności, a w przypadku poszczególnych jednostek obrona witalno-
ści. Metafory zdrowia i choroby przenikają Nietzscheańską fi lozofi ę właś-
nie dlatego, że zamiast moralności rozumu, prawa i zewnętrznego nakazu 
przyjmuje to, co jest najbardziej w nas, i stawia zasadnicze pytania: czy jest 
to zdrowy, czy chory sposób myślenia?, czy jest to zdrowy, czy chory sys-
tem wartości? Innymi słowy: czy zubażają one i wysuszają życie, czy też je 
ubogacają? 

Prawdą jest, że Nietzsche przewiduje, iż „wraz ze śmiercią Boga” (tj. 
kiedy ludzie zrozumieją, iż wiara w Boga nie wymusza już konkretnego 
zachowania) ludzie zaczną wątpić w wyznawane wcześniej wartości, a na-
wet w  to, że można je osiągnąć. Nietzsche wyczekuje powstania owego 
świata z należytym przerażeniem. Mimo iż uważa śmierć Boga prowadzą-
cą do rozpadu starych kodeksów moralnych za pożądaną, daleki jest od 
stwierdzenia, iż nie ma znaczenia sposób, w jaki żyjemy. Wręcz przeciw-
nie. Uważa, że jeśli nie ma ani Boga, ani życia po śmierci, życie doczesne 
jest tym ważniejsze. 

Przemyślenia Nietzschego, częstokroć nie do końca dopracowane, zo-
stały jednak dokładnie zbadane przez dwudziestowiecznych egzystencjali-
stów, takich jak Albert Camus, dekonstrukcjonistów, np. Jacques’a Derridę 
i Michela Foucaulta, fenomenologów, jak Martin Heidegger, myślicieli re-
ligijnych, jak Paul Tillich i Martin Buber, a także pisarzy i dramaturgów: 
Th omasa Manna, Hermanna Hessego i  George’a  Bernarda Shawa. Pio-
nierzy psychoanalizy Zygmunt Freud i Carl Jung również pozostawali pod 
jego wpływem. Jego fi lozofi a jest kluczem do rozumienia niektórych naj-
bardziej znaczących i kontrowersyjnych prądów myślowych XX wieku. 

20 Tamże, s. 25.
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Summary

Th e article presents the beginning of the formation of Nietzsche’s worldview, the 

road leading the young philosopher from faith to atheism. Th ough not discussed very of-

ten in the literature, this initial period of his work is most important. Th e acceptance of 

atheism as his own position, at the age of 21, formed the foundation of many of his later 

philosophi cal conclusions, which resonated with his readers. 

Th ree conclusions can be drawn on the metaphysical and religious aspect of Nie-

tzsche’s philosophy: 1) he did not entirely discard metaphysics, and with it transcendence, 

2) his turning away from the Christian God to the „Unknown God”, who was for him 

„Life” („Existence”) means that he did not really discard religion, and 3) his attempt to re-

place God with „Life” is only partly successful. For Nietzsche, life is the most important 

and fundamental value.
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Estetyzacja moralnoci 
w filozofii Schopenhauera

Wstęp

Zagadnienie estetyzacji stanowi jeden z  ważniejszych problemów 
współczesnej kultury, jakkolwiek pole jego interpretacji jest bardzo sze-
rokie. Z  uwagi na to do przedstawienia problematyki niniejszej pracy 
zostanie wykorzystana jedna z koncepcji rozumienia estetyzacji, jaką za-
proponował Wolfgang Welsch. Najogólniej opisuje on to zjawisko w ten 
sposób: „Termin »estetyzacja« zasadniczo oznacza wszak, że coś pozaeste-
tycznego zostaje uczynione czymś estetycznym bądź jest pojmowane jako 
coś estetycznego”1.

Defi nicja ta wskazuje na bliski związek między estetyką a  dziedziną, 
z którą się ona łączy. Kategorie oceny używane w danej dziedzinie mogą zo-
stać zastąpione wartościowaniem estetycznym. Jeśli nawet nie dojdzie do 
takiej zamiany, to jednak sposób oceniania w obu obszarach jest zbliżony.

W pracy tej zostanie podjęty problem estetyzacji moralności w fi lozofi i 
Arthura Schopenhauera. Filozof ten dużo uwagi poświęca zagadnieniom 
z zakresu estetyki, a także etyki, której przedmiotem jest moralność. Obie 
dziedziny zajmują ważne miejsce w jego systemie, obie też dotyczą przeja-
wów aktywności specyfi cznie ludzkiej. Powstaje pytanie, czy są one ze sobą 
związane, a jeśli tak, to jaki charakter ma ich relacja. Czy można mówić 
o zbliżeniu kryteriów oceny moralności do wartościowania estetycznego?

Aby odpowiedzieć na pytanie o relacje między moralnością i estetyką 
w fi lozofi i Schopenhauera, ukażę koncepcję metafi zyki tego fi lozofa oraz 
wynikające z niej konsekwencje, takie jak pogląd na temat wolności i kondy-
cji życiowej człowieka. Pozwoli to na przedstawienie roli etyki, a następnie 
estetyki w tejże koncepcji, co doprowadzi do sformułowania i wyjaśnienia 
tytułowej tezy o estetyzacji moralności w ujęciu Schopenhauera.

1 W. Welsch, Estetyka poza estetyką, tłum. K. Guczalska, Kraków 2005, s. 41. 
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1. Założenia teoriopoznawcze

Schopenhauer rozpoczął budowę swojego systemu fi lozofi cznego od 
teorii poznania. Głównym źródłem stała się dla niego myśl Kanta. Przede 
wszystkim przejął z niej koncepcję poznania poprzez aprioryczne formy 
umysłu: czas, przestrzeń i przyczynowość2. Pozwoliło mu to na podtrzy-
manie twierdzenia o  podziale rzeczywistości na to, co poznajemy, czyli 
przedstawienie, i rzeczy same w sobie, nazwane przez Kanta noumenami.

Schopenhauer skupia się początkowo na pierwszym z wymienionych 
aspektów. Wyróżnia podmiot i  przedmiot jako elementy konstytuujące 
przedstawienie. Podmiot jest warunkiem oglądu rzeczywistości, istnieje 
poza czasem i przestrzenią, ujawniając się w każdej istocie zdolnej do oglą-
du naocznego3. Dlatego właśnie, jak wyjaśnia fi lozof, świat zaczyna swój 
bieg dopiero z chwilą powstania pierwszej takiej istoty. To dzięki podmio-
towi istnieje materia, bo tylko on może jej doświadczyć, on też nadaje jej 
cechy czasowości i  przestrzenności, posiadane przez niego a  priori4. 
Przedmiot natomiast stanowi to wszystko, co podlega poznaniu – jest to 
drugi element przedstawienia. Pozostaje on w relacji zarówno do podmio-
tu, jak i do innych przedmiotów tego samego rodzaju. Związki te Scho-
penhauer ujmuje w  problematyce podstawy dostatecznej bycia tego, co 
jest dostępne naszemu poznaniu. W swojej pracy O podstawie dostatecz-
nej określa ją najogólniej jako odpowiedź na pytanie, dlaczego dany przed-
miot istnieje w ten właśnie sposób5. Ona to determinuje sposób podziału 
tego, co poznawane.

Schopenhauer wymienia cztery rodzaje przedmiotów. Pierwszą grupę 
stanowią wyobrażenia naoczne, czyli otaczający nas świat zjawisk. Rozma-
ite przedmioty oddziałują na nasze ciało. Podmiot odbiera je poprzez wła-
dzę oglądu zmysłowego – intelekt (Verstand). W nim zawarte są a priori 
formy przestrzenności i  czasowości, które nadają tymże oddziałującym 
przedmiotom konkretne położenie i kolejność występowania, natomiast 
zawarta w nim forma przyczynowości wskazuje ich wzajemne relacje jako 
przyczyny i skutku, a także motywów działania. Poznawać w ten sposób 
może nie tylko człowiek, ale też zwierzęta, które mają tę samą strukturę 
umysłu6.
2 Odrzucił on pozostałe formy aprioryczne wymieniane przez Kanta. 
3 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1994, 

s. 33–34.
4 Por. tamże, s. 71.
5 Por. tenże, O podstawie dostatecznej, tłum. I. Grafowski, Kraków 2005, s. 29.
6 Por. tamże, s. 32–34.
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Kolejny dział przedmiotów to pojęcia wyabstrahowane z  naoczności 
przez władzę rozumu (Vernunft). Ich istotę stanowi odniesienie do przed-
miotów pierwszej grupy. „Jasno pomyślany i  wypowiedziany stosunek 
pojęć nazywamy sądem”7. Tak jak pojęcia ujmują cechy gatunkowe indy-
widuów, sądy dają poznanie ich relacji. Od zgodności sądów z przedsta-
wieniem zależy więc ich prawdziwość. Dzięki nim możliwe jest myślenie, 
planowe działanie, nauka; podmiot zyskuje więc zdolności specyfi cznie 
ludzkie8.

Trzecią grupę wyobrażeń stanowią czyste formy zmysłowości (prze-
strzeń i czas). Zawarte są one w naszym umyśle, dlatego możemy je po-
znawać bez odniesienia do przedstawienia, poprzez władzę określoną 
jako czysta naoczność. Ujmuje ona wzajemne określanie się momentów 
przestrzeni, nazywane położeniem, oraz czasu, czyli następstwo. Są one 
przedmiotem matematyki, odpowiednio: geometrii i arytmetyki. Zasady 
rządzące tą dziedziną nie wymagają dowodów, gdyż są pierwotne, prze-
nosimy je na postrzeganie materii. Dlatego właśnie Schopenhauer nazywa 
czyste formy zmysłowości podstawą dostateczną bycia przedstawienia9.

Ostatnim i najistotniejszym przedmiotem jest wola. Podmiot poznaje ją 
poprzez bezpośrednią samowiedzę. Dostarcza mu ona informacji o tym, 
co wewnętrzne i najbardziej osobiste. Schopenhauer argumentuje, że wie-
dza uzyskana na tej drodze nie dotyczy poznania podmiotu. Poznanie sie-
bie jako poznającego jest niemożliwe, gdyż człowiek czerpie informacje 
o świecie, a  także o sobie, poprzez swoje ciało10. Działają na nie bodźce 
i motywy, na które reaguje, doświadczamy go jako wyjątkowego przedmio-
tu poznania, czegoś bardzo bliskiego każdemu z nas. Mimo to widzimy ta-
kie same ciała również u innych, nasze własne nie wyróżnia się szczególnie 
wyglądem czy funkcjami. To silne przywiązanie do swojego ciała jest zwią-
zane z przejawianiem się przez nie naszej woli. Doświadczamy pragnień 
wywołanych przez motywy działające na nasze ciało, chcemy je zaspokoić, 
w czym również ono pośredniczy, doznajemy w nim bólu i rozkoszy. Tak 
właśnie poprzez ciało, jako przedmiot szczególnie bliski, podmiot pozna-
je siebie jako tego, który „chce”11. W ciele nie znajduje własnego poznania, 
lecz pragnienia. To one popychają go do działania, do nich odnoszą się też 
jego sądy. Ciało to jest wyrazem dążeń, wyrazem naszej woli.

7 Tamże, s. 91.
8 Por. tamże, s. 85–91.
9 Por. tamże, s. 110–113.
10 Por. tamże, s. 118.
11 Por. tenże, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 172–174.
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Schopenhauer stawia następnie pytanie: czego chcemy?12. Odpowie-
dzi jest wiele, ale nie prowadzą one do jednego punktu, wspólne jest tylko 
owo chcenie – wola. Człowiek, który to zrozumie, musi dojść do wnio-
sku, że tym, co stanowi jego istotę, tym, co w nim najbardziej wewnętrz-
ne, jest właśnie wola. Powstaje tu jednak problem: naszą wolę poznajemy 
w ciele, odnosi się ona do przedmiotów przedstawienia, podmiot chcenia 
funkcjonuje więc w przestrzeni i czasie, natomiast podmiot poznania, któ-
ry jest w każdej istocie zdolnej do naoczności, posiada byt wieczny, bo-
wiem to w nim zawarte są formy oglądu rzeczywistości. Czy więc istnieją 
w nas dwa podmioty, czy ulegamy swoistemu rozdwojeniu wewnętrzne-
mu? Schopenhauer daje inne rozwiązanie, utożsamia oba te podmioty. Po-
woduje to, jak wyjaśnia Jan Garewicz, nadanie „waloru ponadczasowości 
istocie skończonej”13. Okazuje się, że owa wola, którą poznajemy w naocz-
ności, jest w swej naturze wieczna, podmiot ma zaś podwójny charakter: 
zjawiska i rzeczy samej w sobie14.

Teza ta stanowi fundament myśli fi lozofa, gdyż właśnie na jej podsta-
wie wyprowadza wnioski o całej rzeczywistości. Schopenhauer udowod-
nił, na gruncie swojego systemu, że wewnętrzną istotę człowieka stanowi 
wola. Działając w ciele, przejawia się zaś jako zjawisko. Sąd ten dotyczy 
najpierw indywiduum. Powstaje pytanie, czy prawidłowość ta jest wspól-
na wszystkim ludziom. Odpowiedź musi być twierdząca, jeśli nie chcemy 
uznać wszystkiego poza sobą za nierealne15. Dalej fi lozof wskazuje na po-
dobieństwo ciała ludzkiego i zwierzęcego. W swoim ciele odkryliśmy pry-
mat woli, a działa ono na tych samych zasadach co u istot wyposażonych 
jedynie w intelekt. Dlatego uznaje on wolę również za ich wewnętrzną na-
turę16. Nawiązując do doświadczenia świata zewnętrznego, zwraca uwagę 
na fakt, iż „niezgłębione siły, ujawniające się we wszystkich ciałach w przy-
rodzie, są rodzajowo identyczne z tym, co jest we mnie wolą, różnią się 
zaś od niej tylko stopniem”17. Rośliny czy martwa materia nie mają uświa-
domionych pragnień, jednak podlegają działaniu pod wpływem przyczyn. 
Tę zdolność utożsamia Schopenhauer z wolą ludzką, posługując się analo-
gią18. Po omówieniu całego świata zjawiskowego okazuje się, że wszystko 
to, co dostępne nam w przedstawieniu, jest z drugiej strony wolą.

12 Por. tamże, s. 266–267.
13 J. Garewicz, Schopenhauer, Warszawa 2000, s. 27.
14 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 176.
15 Por. tamże, s. 179–180.
16 Por. tamże, s. 186.
17 Tamże, s. 211.
18 Por. tamże, s. 188.
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2. Metafi zyka woli

Na podstawie dotychczasowych analiz można powiedzieć, że wola 
występuje we wszystkich zjawiskach świata. Jak wyjaśnia Schopenhauer, 
w każdym z nich jest ona obecna w całości. Nie ma więc woli podzielonej 
na części, pokawałkowanej. Przeciwnie, stanowi ona jedność. Filozof pisze: 
„Jeśli więc świat cielesny ma być czymś więcej niż tylko naszym przedsta-
wieniem, to musimy powiedzieć, że jest on w swej najgłębszej istocie tym, 
co odnajdujemy w nas samych bezpośrednio jako wolę”19. Świat nie składa 
się, jak głosił Kant, z wielu noumenów. Wola okazała się w toku wywodu 
rzeczą samą w sobie, jedynym rzeczywistym bytem. Jak zauważa komen-
tator myśli Schopenhauera Walter Abendroth, wraz z nadaniem jej statusu 
ontologicznego rozpoczyna się metafi zyka Schopenhauera20.

Wola sama to „coś, co w zjawisku nie jest uwarunkowane przez czas, 
przestrzeń i przyczynowość, i nie daje się ani do nich sprowadzić, ani przez 
nie wytłumaczyć, jest właśnie tym, w czym bezpośrednio daje znać o sobie 
coś, co się przejawia, rzecz sama w sobie”21. Przyczynowość jest powodem 
istnienia materii. Wola, będąc od niej wolna, charakteryzuje się też niema-
terialnością. Istniejąc zaś poza czasem, posiada byt wieczny. Nie obowią-
zuje jej reguła podstawy dostatecznej, trudno ją więc zdefi niować. Wszelką 
wiedzę o niej uzyskujemy raczej przez negację tego, co znamy.

Wiadomo już, że nie daje się ona poznać z zewnątrz na podstawie obser-
wacji otoczenia. Ujawnia się zaś w ciele dzięki intuicji. Przedstawienie mo-
żemy bowiem analizować tylko poprzez formy zmysłowości. Tym zajmuje 
się wszelka nauka z wyjątkiem fi lozofi i. Pytaniem obowiązującym w na-
oczności jest „jak” i „dlaczego”. Na ich podstawie dochodzi się do ustalenia 
praw przyrody i wszelkich relacji przyczynowo-skutkowych. Nie mówią 
one jednak niczego o przedstawieniu. Filozofi a stawia pytanie „co”, czyli co 
stanowi wewnętrzną treść zjawiska. Każdy przedmiot charakteryzuje się 
specyfi cznym sposobem działania, czy też istotną jakością. Wyrażają się 
one w aktach, które opisują nauki empiryczne. Natomiast same z siebie ja-
kości te nie podlegają wyjaśnieniu, gdyż są przejawami woli samej22. Tak 
np. bada się wpływ ciążenia czy elektryczności na ciała, lecz bezsensowne 
jest pytanie, dlaczego one w ogóle działają. Poznanie więc kończy się tam, 

19 Tamże, s. 181.
20 W. Abendroth, Arthur Schopenhauer, tłum. R. Różanowski, Wrocław 1998, s. 58.
21 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 203.
22 Por. tamże, s. 210.
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gdzie odnajduje się ślad woli. Nie ma ona podstawy, bowiem sama stano-
wi podstawę zjawisk.

Schopenhauer, przyjmując myśl Kanta, uznaje przedstawienie za całko-
wicie zdeterminowane. Wielością zjawisk rządzi prawo przyczynowości, 
wyznaczając w sposób konieczny następstwo przyczyn i  skutków. Wola 
natomiast, pozostając poza regułą podstawy dostatecznej, jest wolna i nie-
zależna23. Oznacza to absolutny brak jej zdeterminowania. Określa się ona 
dopiero poprzez uprzedmiotowienie, czyli akt ujawnienia się w  rzeczy-
wistości podmiotowo-przedmiotowej. Konkretyzacja ta przebiega stop-
niowo. Przechodzi ona przez dwa zasadnicze szczeble, choć elementy 
każdego z nich tworzą swoistą hierarchię. Najbliższy z nich stanowią idee, 
które Schopenhauer przyjmuje na sposób platoński. Podobnie jak wola, są 
one wieczne i niezmienne, ale stanowią już najogólniejszy przedmiot dla 
podmiotu. Można je rozumieć jako formy czy wzorce. Wszystkie zjawi-
ska fi zyczne czy chemiczne, rośliny, zwierzęta itd. posiadają swoje wieczne 
idee24. One, jak pisze fi lozof: „same nie mogą zwać się nigdy przyczyną ani 
skutkiem, lecz są warunkami, jakie poprzedzają i są przesłanką wszelkich 
przyczyn i skutków, w których rozwija się i ujawnia ich własna istota”25. 
Układają się w hierarchii od sił przyrody, poprzez właściwości wszystkich 
naturalnych ciał nieorganicznych i organicznych, po gatunki czy rodzaje 
zjawisk26. Ze względu na ich przedmiotowy charakter są one poznawalne. 
Nie wystarczy tu jednak zwykły ogląd intelektualny. Ten, kto chce poznać 
idee, musi ich szukać w przedmiotach, kontemplować je tak, by zjedno-
czyć się z nimi. W tym celu trzeba zapomnieć o sobie, o własnej indywi-
dualności.

Z  idei powstają jednostkowe zjawiska, których doświadcza podmiot 
empiryczny poprzez intelekt. Poszczególne przedmioty są ich egzemplifi -
kacją w materii. Wzajemna odrębność zjawisk i odróżnienie od podmiotu 
zachodzi dzięki formom czasu i przestrzeni, nazywanym przez Schopen-
hauera principium individuationis. Określenie to, zaczerpnięte od schola-
styków, podkreśla fakt, iż tylko dzięki nim możliwe jest powielenie się idei 
w nieskończonej liczbie zjawisk27. Na drugim szczeblu uprzedmiotowie-
nia panuje analogiczna hierarchia: od ciężkiej materii, po tę lżejszą, dalej 
poprzez rośliny, zwierzęta aż do człowieka – najpełniejszego uprzedmio-

23 Por. tamże, s. 191–193.
24 Por. tamże, s. 217–224.
25 Por. tamże, s. 218.
26 Por. tamże, s. 270.
27 Por. tamże, s. 214.
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towienia woli. Schopenhauer nazywa je wszystkie przedmiotami, gdyż są 
poznawane przez podmiot. Człowiek nie jest wyjątkiem. Jako posiadający 
intelekt jest on podmiotem, ale będąc równocześnie jedną z konkretyzacji 
woli, stanowi przedmiot, czy też zjawisko.

Cała istota przedmiotów zawiera się w ich działaniu, przy czym nie musi 
ono być świadome. Powodem zmian są rozmaite przyczyny, oddziałują-
ce na przedmioty. Wyróżniamy przejawy takich sił fi zycznych, jak ciężar, 
sztywność, elastyczność, które są przyczynami zjawisk w  sensie właści-
wym. Oznacza to, że materia dotknięta skutkiem działania wpływa równie 
silnie na swą przyczynę. Inne efekty aktywności woli to bodźce, w mniej-
szym stopniu uzależnione od skutku swego oddziaływania, oraz motywy, 
do których odbioru niezbędny jest rozum28. Wszystkie one powodują nie-
ustanny ruch od dążenia do jego realizacji, po następne dążenie i tak w nie-
skończoność. W ten sposób manifestuje się w nich wola.

W tym miejscu rozważań widać już dobrze niestałość świata zjawisko-
wego. Nie przysługuje mu byt – jak powtarza Schopenhauer za Platonem 
– lecz wieczne stawanie się. Dlatego fi lozof traktuje indywidua jedynie jako 
kopie wiecznego wzorca, poprzez które wola realizuje swoje pożądania29. 
Nie mają one wartości same w sobie, natomiast ich cele są zdetermino-
wane istotnymi jakościami gatunkowymi, czy, jak u człowieka – charakte-
rem intelligibilnym. Jest to zespół dążeń specyfi cznych dla danego zjawiska 
bądź gatunku zjawisk, ujawniający się w działaniu. Wyznaczają go zaś idee. 

Cele rozumie Schopenhauer szeroko jako dążenia. Posiada je każdy 
przedmiot, zaś możliwość realizacji jest ograniczona. Dzieje się tak, gdyż 
ilość materii jest niewystarczająca, a potrzeby wciąż się mnożą. Prowadzi 
to do ciągłej walki między poszczególnymi przedmiotami, tak w obrębie 
gatunku, jak i pomiędzy nimi. Fakt ten świadczy o dynamizmie woli, jej 
żarłoczności, wiecznym nienasyceniu30. Właśnie na drodze walki ujawnia-
ją się wyższe szczeble uprzedmiotowienia. Istoty działające w prosty spo-
sób są zmuszone bardziej się wyspecjalizować, jeśli chcą przeżyć i osiągnąć 
zaspokojenie. Czyhają na nie inne, spragnione tej samej materii. Mają one 
tę przewagę nad poprzednimi, że dysponują lepszymi środkami realiza-
cji potrzeb. Jednak same pożądania też się zwiększają. Rośliny potrzebują 
mniej niż zwierzęta, a zwierzęta mniej niż człowiek. On zaś jest najdosko-
nalszym uprzedmiotowieniem woli. Posiadł umiejętność myślenia abstrak-
cyjnego, dzięki czemu nie tylko doświadczył, ale też poznał przejawy woli 
28 Por. tamże, s. 195–196.
29 Por. tamże, s. 273.
30 Por. tamże, s. 253.
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w sobie, afi rmując ją jako wspaniały przejaw swojej natury. Poza tym ża-
den inny przedmiot nie ma tyle pragnień co człowiek. Oprócz dążeń zmy-
słowych posiada on także bogactwo wyobraźni, stworzył kulturę, w której 
otwierają się nowe możliwości zaspokajania woli31.

Tak człowieka, jak i  całą resztę przedmiotów charakteryzuje ciągły 
ruch, ukierunkowany na spełnienie dążeń. Dynamizmem tym nie kieru-
je żaden transcendentny rozum, lecz ślepy traf. Ciągła walka pomiędzy 
przedmiotami wskazuje na wewnętrzne skłócenie woli, związane z jej ir-
racjonalnością32. Mimo to wszystkie przejawy woli noszą jej ślad. W spo-
sobie ich funkcjonowania, w budowie narządów zwierząt można dostrzec 
pewne wzajemne analogie33. Świat jako przedstawienie ujawnia w ten spo-
sób swoją istotę – wolę.

3. Etyka doskonałości i współczucia

Rzecz sama w  sobie, której specyfi ka została przedstawiona w  po-
przednich rozdziałach, stanowi istotę moralną człowieka34. Ujawnia się 
ona poprzez jego specyfi czną właściwość, którą Schopenhauer nazywa 
charakterem. Nawiązując do nauki Kanta, jak zauważa Zygmunt Buja-
kowski, przyznaje on człowiekowi charakter intelligibilny i empiryczny35. 
Potoczne intuicje związane ze znaczeniem tego słowa bardziej odpowia-
dają drugiemu z wymienionych terminów. Charakter empiryczny ujawnia 
się w codziennym życiu, kiedy na człowieka oddziałują rozmaite motywy. 
Wyznacza sposób reakcji na zewnętrzne oddziaływania. Obecność cha-
rakteru wskazuje na to, iż człowiek jest istotą bardziej zróżnicowaną niż 
np. zwierzęta. One bowiem podlegają niemal wyłącznie instynktowi, na 
określone motywy reagują zawsze podobnie. Charakter empiryczny deter-
minuje człowieka. Kiedy pojawia się motyw odpowiadający jego pożąda-
niu, człowiek musi postąpić w dany sposób36.

Teza ta stoi jednak w sprzeczności z doświadczeniem osobistym. Każdy 
bowiem odbiera swoje uczynki jako efekt wyboru. Wolność jest też jednym 
z najbardziej cenionych przymiotów ludzkich. Filozof w tym miejscu wska-
zuje na charakter intelligibilny, który „jest bezpośrednio przejawem woli”37. 

31 Por. tamże, s. 240–247.
32 Por. tamże, s. 195.
33 Por. tamże, s. 237–238.
34 Por. tenże, O podstawie moralności, tłum. Z. Bassakówna, Kraków 2006, s. 30.
35 Por. Z. Bujakowski, Podstawy etyki Schopenhauera, Warszawa 1912, s. 25.
36 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 454–456.
37 Tamże, s. 139.
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Ma on swoje miejsce w świecie idei, których nie dotyczy reguła podstawy 
dostatecznej, a więc nie obowiązuje tam również determinizm. Charakter 
intelligibilny jest wieczny i niezmienny, konkretny człowiek stanowi jego 
empiryczny wyraz. Nie oznacza to jednak braku wolności. Każdy sam wy-
biera sobie ów charakter. Życie ludzkie jedynie go ukazuje.

Twierdzenie o  pozaempirycznym wyborze charakteru wymaga jesz-
cze uzupełnienia, jeśli ma wyjaśniać potoczne doświadczenie człowieka. 
Decyzja ta zostaje podjęta bez udziału poznania, bowiem ono jest wtórne 
wobec woli38. Dlatego człowiek poznaje, jaki jest, dopiero na podstawie do-
konywanych aktów. W tym kontekście zostaje wyjaśnione doświadczenie 
skruchy. Wyraża ona żal z powodu popełnienia czynów, które nie odpo-
wiadały woli człowieka. Poznanie wskazało je jako odpowiednie do za-
spokojenia danej potrzeby, podczas gdy w rzeczywistości takie nie były. 
Skrucha więc nie oznacza zmiany woli, a jedynie poznania39.

Wolny wybór charakteru intelligibilnego wskazuje też na odpowiedzial-
ność człowieka za swoje działania. W rzeczywistości ponosi on winę za 
to, kim jest. Uczynki stanowią jedynie przejaw jego esse. Wolność nie do-
tyczy bowiem działania człowieka, lecz jego bytu40. Odczuwa on wyrzuty 
sumienia, poznając krzywdę wyrządzoną drugiemu. Jest to ból „z powodu 
poznania siebie samego jako takiego, tj. jako woli”41. Z każdym aktem czło-
wiek coraz dokładniej widzi, kim jest, i to dostarcza mu powodów do cier-
pienia lub zadowolenia, w zależności od rodzaju charakteru.

Owa świadomość siebie wpływa na kształtowanie się tego, co Schopen-
hauer nazywa charakterem nabytym. Aby go uformować, „nie wystarczy 
jeszcze zwykłe chcenie i zwykła możność, lecz człowiek musi też wiedzieć, 
co może”42. Wtedy dopiero poznaje on swoją wolę i wybiera te motywy, 
które odpowiadają jego potrzebom w sposób optymalny. Formułuje ogól-
ne normy swego postępowania, zgodne z własnym charakterem. Uzyskana 
w ten sposób świadomość może jednak spowodować odejście od afi rmacji 
woli życia. Wyrazem tego jest wyrzeczenie się własnych popędów.

Rola charakteru jest istotna ze względu na działania ludzkie, które są 
właściwym przedmiotem etyki. Schopenhauer, analizując je w rozprawie 
O podstawie moralności, zwraca szczególną uwagę na intencję człowieka. 
W tym ujęciu pierwszą pobudką działania jest egoizm. Tkwi on w samej 

38 Por. tamże, s. 444.
39 Por. tamże, s. 452–452.
40 Por. W. Abendroth, Arthur Schopenhauer, dz. cyt., s. 115.
41 A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 453.
42 Tamże, s. 463.
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naturze ludzkiej. Polega na podejmowaniu aktów wyłącznie ze względu 
na własne korzyści: zachowanie istnienia i  dobrobytu. Może się przeja-
wiać w  uczynkach pozornie sprawiedliwych, lecz skażonych ową inten-
cją43. Często też u osobników wykazujących silną wolę życia prowadzi do 
wkroczenia w sferę woli innego i zadanie mu przez to cierpienia. Działa-
nie takie jest bezprawiem lub inaczej niesprawiedliwością. Polega ono na 
skrzywdzeniu jakiejś istoty. Należy je rozpatrywać w kategoriach zła mo-
ralnego, a nie jako przekroczenie ustawy państwowej. Moralność stano-
wi bowiem rzeczywistość bardziej pierwotną niż państwo. Schopenhauer 
określa ją nawet mianem prawa naturalnego. Człowiek jest więc oceniany 
jako zły lub dobry na podstawie tego, co czyni drugiemu44.

Inną pobudkę ludzkiego działania stanowi nieżyczliwość, doprowa-
dzona w skrajnych przypadkach do nienawiści. Przejawia się ona poprzez 
radość z cudzego nieszczęścia oraz w bezinteresownym krzywdzeniu bliź-
niego. O ile postawa ta nie powoduje wkroczenia w sferę woli innego, nie 
jest niesprawiedliwa, jednak Schopenhauer przyznaje jej negatywną war-
tość moralną. Nieżyczliwość ma źródło w nieustannej walce egoizmów, 
jako efekt skłócenia woli45.

Obie wskazane intencje są konsekwencją widzenia świata wyłącznie 
z własnej perspektywy. Jednostka uznaje siebie za jedyny realny przedmiot, 
godny zainteresowania, całą resztę postrzega tylko jako swój wytwór. Czło-
wiek taki nie dostrzega drugiej strony przedstawienia46.

Ostatnią i najważniejszą pobudką ludzkich aktów jest współczucie. Sta-
nowi ono zaprzeczenie dwóch pozostałych. Ma na celu dobro bliźniego, 
które staje się bezpośrednim celem działania. Tak jak egoizm wypływa 
z niemożności przeniknięcia principium individuationis, współczucie po-
wstaje, gdy człowiek zaczyna dostrzegać w innym tę samą wolę co w so-
bie i zaczyna go traktować jako drugie „ja”. Cierpienie, które widzi u niego, 
przeżywa jako własne. Dzięki temu zaciera się granica między nimi. Współ-
czucie stanowi podstawę wszelkiej sprawiedliwości i miłości bliźniego47. 
Pierwsza z nich oznacza powstrzymanie się od szkodzenia drugiemu ze 
względu na jego dobro. Druga natomiast wymaga udzielenia mu czynnej 
pomocy. 

43 Por. tenże, O podstawie moralności, dz. cyt., s. 83–85.
44 Por. tenże, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 548.
45 Por. tenże, O podstawie moralności, dz. cyt., s. 85.
46 Por. tenże, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 503.
47 Por. tenże, O podstawie moralności, dz. cyt., s. 93.
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Ciągła walka pomiędzy przejawami woli powoduje cierpienie. Jest ono 
udziałem każdego przedmiotu, szczególnie zaś człowieka. „Kiedy bowiem 
podmiot poznający konstatuje »chcę«, stwierdza, że czegoś mu brak, że 
cierpi na jakiś niedosyt”48. Cierpienie ujawnia się w postaci bólu fi zyczne-
go, lęków, jak też w sytuacji niezaspokojenia pożądania. Życie człowieka 
upływa pomiędzy jednym dążeniem a drugim, chwila spełnienia trwa za-
wsze krótko i generuje nowe pragnienie. Nawet gdy ktoś ma możliwość 
spełnienia wszystkich zachcianek, nie jest szczęśliwy. Zaczyna się nudzić, 
a to jeszcze gorsza udręka. Ukojenie, którego doświadcza człowiek, jest tyl-
ko zmniejszeniem cierpienia lub wspomnieniem trudności, które minęły. 
W tej pesymistycznej wizji egzystencji dobro występuje rzadko i jest utoż-
samiane ze spokojem, wyciszeniem i brakiem cierpienia. Należy je rozu-
mieć jako negatywną stronę zła49.

Odniesienie zasadniczych pojęć etycznych: dobra i  zła. Do kategorii 
cierpienia implikuje obowiązek moralny, aby nie wyrządzać krzywdy. Za 
dobrego zostanie uznany człowiek, który powstrzymuje się od wkraczania 
w obszar cudzej woli, a nawet pomaga drugiemu w zmniejszeniu jego cier-
pienia. Analogicznie wygląda sytuacja osoby złej, czyli realizującej swoje 
dążenia kosztem innego.

Koncepcja przedstawiona przez fi lozofa jest do głębi pesymistyczna. 
Człowiek zostaje rzucony w świat, gdzie wszystko podlega ścisłej determi-
nacji. Odkrywa, że kieruje nim charakter, który sam nieświadomie wybrał. 
Przejawiająca się w nim wola wciąż dąży do spełnienia, wykorzystując przy 
tym innych ludzi. Poznaje siebie i przeraża się własnym widokiem. Kiedy 
uświadamia sobie tę prawdę, ma dwa wyjścia. Może próbować zapomnieć 
o tym, kim jest, i dalej oddawać się pożądaniom, albo wejść na drogę zane-
gowania woli. Dokonuje się ono, gdy człowiek nie powraca w poznaniu do 
świata zjawisk, ale trwa w oglądzie istoty świata, wyrzekając się wszystkich 
jej pożądań. To poznanie przynosi mu ukojenie50.

Najprostszą realizacją tej drogi jest współczucie. Doświadcza go niemal 
każdy, widząc cierpienie drugiego. Wtedy człowiek przestaje myśleć o so-
bie, skupia się zaś na potrzebie bliźniego. To wyjście ze swojego egoizmu 
daje szanse przeniknięcia przez przedstawienie do samej woli, do uznania, 
że stojący przede mną człowiek jest tym samym co „ja”. Zjednoczenie się 
z bliźnim w bólu znosi różnice między nim a współczującym. W konse-
kwencji neguje różnicę między indywiduum a światem. Współczucie jest 
48 J. Garewicz, Schopenhauer, dz. cyt., s. 49.
49 Por. tamże.
50 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 436.
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możliwe dzięki poznaniu intuicyjnemu owej jedności. Posiada je nawet 
krzywdziciel, choć w bardzo zredukowanej formie. Odczuwa tę prawdę 
poprzez niepokojący głos swojego sumienia. Zadając cierpienie drugiemu, 
krzywdzi siebie w nim51.

Najbardziej radykalne zaprzeczenie woli życia dokonuje się w całkowi-
tym zanegowaniu własnego chcenia. Cierpienie trwa, dopóki pragnienia 
wpływają na człowieka; gdy udaje się je stłumić, przychodzi upragniony 
spokój. Przykładem takiego postępowania jest dobrowolny celibat. W ak-
cie seksualnym i związanym z nim płodzeniu dokonuje się bowiem naj-
głębsza afi rmacja woli. Ciało, zdeterminowane na przekazanie życia, nie 
odpowiada tej potrzebie, a nawet nie szuka jej realizacji. Rezygnacja z niej 
wprowadza sprzeczność między wolą a jej zjawiskiem52. Człowiek to jedy-
ny przedmiot, które może się od niej odwrócić, działać wbrew niej. Umożli-
wia to charakter nabyty, kształtujący się dzięki samoświadomości53. Dzięki 
takiej postawie następuje ukojenie cierpienia, odejście od lęku i  troski 
o swą egzystencję. Człowiek nie jest już wtedy pojedynczym zjawiskiem, 
przechodzi do tego, co ogólne, i w ten sposób staje się wolny. Powstaje jed-
nak problem statusu jednostki, która się na to decyduje. Konsekwencją jest 
zanegowanie jej istoty prowadzące do samozniesienia. Odrzucenie własnej 
indywidualności zmierza do rozpłynięcia się w nicości, którą można po-
równać z buddyjskim stanem nirwany54. 

Ideał realizacji tej drogi ujawni się w osobie świętego. Nie wykorzystuje 
on innych, a nawet nie chce od nich żadnej przysługi. Jest samowystarczal-
ny, stroni od wszelkich przyjemności i żyje w ubóstwie. Cierpienia bliźnich 
przeżywa jak własne, co motywuje go do wyrzeczenia. Jego sprawiedliwe 
postępowanie potwierdza czyste sumienie55. Ulga, jakiej doświadcza świę-
ty, nie jest jednak celem jego działania. Taka motywacja byłaby egoistyczna. 
Święty kieruje się zawsze miłością bliźniego, chęcią niesienia mu pomocy. 
Poznaje prawdę o własnym życiu i gardzi nim, dlatego poprzez umartwie-
nia i posty osłabia w sobie wolę aż do jej ostatecznego zniszczenia. Ludzie 
określani jako święci wyznają różne religie i światopoglądy, jednak to nie 
one skłaniają ich do takiego życia. Powodem nie jest też słabe przejawianie 
się w nich woli, bowiem świętym może zostać każdy, nawet ten, u którego 
bardzo gwałtownie ona występuje. Zanegowanie jej nie stoi w sprzeczno-

51 Por. tamże, s. 552.
52 Por. tamże, s. 505–506.
53 Por. Z. Bujakowski, Podstawy etyki Schopenhauera, dz. cyt., s. 27.
54 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 620–621.
55 Por. tamże, s. 560–563.
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ści z ludzkim charakterem, gdyż święty nie działa wbrew niemu, a tylko po-
wstrzymuje się od pewnych aktów56.

Człowiek współczujący jest moralnie dobry, bo postępuje zgodnie z do-
brem drugiego i wyłącznie owo dobro pozostaje jego celem. To ukierun-
kowanie jest znaczącym rysem etyki Schopenhauera. Jego zdaniem czy-
ny nastawione na własną korzyść mają za pobudkę egoizm. Filozof tłuma-
czy, że nikomu nie trzeba nakazywać, aby dbał o siebie (swoje ciało, rozwój 
intelektualny itd.). Sami troszczymy się o zachowanie od cierpienia. Na-
uki, jak np. medycyna, mogą w tym pomóc, jednak nie mają one charak-
teru etycznego57. Podejście Schopenhauera do kwestii moralności zdaje się 
negować eudajmonizm, podobnie jak nauka Kanta. Mimo to fi lozof mówi 
o ukojeniu i czystym sumieniu, które przecież stanowią korzyść dla same-
go działającego.

4. Rola estetyki w życiu moralnym

Schopenhauer rozpoczyna swoją refl eksję estetyczną od pojęcia idei. 
Są one specyfi cznym przedmiotem poznania. Nie można ich zobaczyć 
w taki sposób, jak zjawiska zmysłowe. Wieczne wzorce znajdują się bo-
wiem poza czasem i przestrzenią, w przeciwieństwie do podmiotu empi-
rycznego, który poznaje zjawiska za pośrednictwem apriorycznych form. 
Oglądanie idei wymaga więc obecności innego podmiotu – wiecznego. 
Tymczasem ludzkie poznanie jest kierowane pożądaniami woli, skupia się 
na przedmiotach jednostkowych. Takie podejście uniemożliwia ogląd idei. 
Schopenhauer porównuje tę sytuację do wizji platońskiej jaskini. Opisani 
tam ludzie, widząc przed sobą jedynie cienie, uważają je za realne byty. Nie 
mogą dostrzec prawdziwych przedmiotów, od których pochodzą odbicia. 
Podobnie u Schopenhauera, człowiek może oglądać idee tylko wtedy, gdy 
przejdzie od naoczności do ujmowania tego, co ogólne58.

 Nikt nie ma dostępu do owych wiecznych wzorców samych w sobie. 
Może je dostrzec tylko poprzez przedstawienie. W tym celu konieczne jest 
odejście od badania wzajemnych relacji między zjawiskami, aby dostrzec 
ich istotę, czyli znaleźć odpowiedź na fi lozofi czne pytanie „co”. Nie chodzi 
jednak o jakąś formę rozumowania. Przeciwnie, trzeba całym sobą zwró-
cić się ku dostępnemu przedmiotowi, skupić na nim uwagę aż do pogrąże-
nia się w nim. Wtedy całą świadomość wypełnia „spokojna kontemplacja 
56 Por. tamże, s. 469.
57 Por. tenże, O podstawie moralności, dz. cyt., s. 91.
58 Por. tenże, Świat jako wola i przedstawienie, dz. cyt., s. 273–274.
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obecnego właśnie, naturalnego przedmiotu”59. Może nim być roślina czy 
zwierzę, krajobraz, budynek itp. Podmiot koncentruje się na nich tak bar-
dzo, że zapomina o sobie. Jego własna indywidualność zostaje zniesiona, 
wraz z nią znika też uciążliwe cierpienie, a na jego miejscu pojawia się spo-
kój. Wola, której jest uprzedmiotowieniem, zostaje zniesiona i staje się on 
podmiotem czystym. Wtedy jest już zdolny do oglądu idei60.

To, co ma miejsce w kontemplacji estetycznej, przypomina doświad-
czenie współczucia. W obu przypadkach trzeba porzucić ogląd jednost-
kowy, aby dotrzeć do woli jako jedynego rzeczywistego bytu. Ten, kto 
poznaje idee, staje się podmiotem czystym, zaś człowiek, który zrozu-
miał, że między nim a bliźnim nie ma różnicy, że są tym samym, staje 
się „czysty” od pragnienia zadania mu krzywdy. Jest to ta sama droga do 
wyrzeczenia się woli.

Powracając do zagadnienia oglądu estetycznego, należy zaznaczyć, 
iż każde zjawisko może uwidocznić wolę. Jednak poznana zostaje przez 
człowieka stosownie do szczebla uprzedmiotowienia, na którym znajdu-
je się przedmiot. Tak np. kontemplując wolę w drzewie, zwraca się on do 
idei drzewa, gdy zaś ogląda owcę, do wzoru owcy. Druga z nich jest wyż-
sza w hierarchii uprzedmiotowienia, dlatego lepiej wyraża istotę świata. 
Najdoskonalszym jej obrazem jest sam człowiek, dlatego warto, zdaniem 
Schopenhauera, właśnie jego czynić obiektem kontemplacji. Przejście 
świadomości przez wszystkie szczeble tej hierarchii daje pełny ogląd rze-
czywistości, którą znamy z  drugiej strony jako przedstawienie61. Warto 
podkreślić, że poznanie woli umożliwiają nie tylko naturalne zjawiska, ale 
też wytwory człowieka oraz nasze wyobrażenia. W nich również się ona 
przejawia.

Estetyczną kontemplację można rozpatrywać dwojako: od strony su-
biektywnej i obiektywnej. Pierwsza uwypukla postawę człowieka w sto-
sunku do woli – jego odejście od poznania indywidualnego; druga zaś 
wskazuje na to, co się dokonuje – ogląd wiecznych idei62. Subiektywnie za-
chodzi w człowieku swoista zmiana jakościowa, polegająca na przejściu od 
podmiotu indywidualnego do podmiotu czystego. Od tego elementu za-
leży ujawnianie się kategorii estetycznych: piękna i wzniosłości. Niektóre 
obiekty są nam szczególnie miłe, chętnie je oglądamy, nie zauważając na-
wet, że przechodzimy do kontemplacji ich idei. Sama forma tych przed-

59 Tamże, s. 284.
60 Por. tamże, s. 283–284.
61 Por. tamże, s. 286.
62 Por. tamże, s. 313–114.
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miotów kieruje poznanie na właściwe im wzorce. Widok taki sam w so-
bie sprawia przyjemność. Ukojenie przychodzi łatwo. Często kontemplu-
jemy piękne krajobrazy, pełne ciepła. Taki ogląd estetyczny jest udziałem 
większości ludzi. Kiedy jednak przedmiot stawia opór naszej woli, najczę-
ściej odwracamy się od niego. Subtelny przykład stanowi widok pustko-
wia czy nagich szczytów górskich. Nie są to miejsca sprzyjające rozwojowi 
ludzkiemu, dlatego ich widok wiąże się z pewną przykrością. Jeśli człowiek 
pokona owo uczucie i mimo to pogrąży się w kontemplacji, dozna wznio-
słości. Wyraźniejszym przykładem jest wzburzone sztormem morze, które 
zagraża życiu podmiotu. Jego chęć afi rmacji życia stawia wtedy silny opór 
postawie czystego oglądu obecnego piękna. Jeśli mimo to podejmuje kon-
templację, doświadcza uczucia wzniosłości63.

Schopenhauer stosuje to pojęcie również w sferze etyki. Człowiek, któ-
ry potrafi  oceniać innych obiektywnie, bez egoistycznego odniesienia, 
ma wzniosły charakter. Stroni od zemsty czy zazdrości, gdyż poznaje we 
wszystkich tę samą ideę. Jest to postawa prowadząca do świętości64. Filozof 
używa tej kategorii estetycznej, aby scharakteryzować postawę człowieka 
dobrego. Następuje zrównanie estetycznych i etycznych kryteriów oceny. 
Wynika to z faktu, iż człowiek, jako jeden z przedmiotów, również posia-
da swoją ideę. Bez względu na to, czy kontempluje się go jako obiekt este-
tyczny, czy doświadcza się jego cierpienia, poznanie to prowadzi do rzeczy 
samej w sobie.

Dla wielu ludzi kontemplacja taka stanowi problem. Gdyby było ina-
czej, wszyscy zwracaliby się do czystego oglądu. Istnieje jednak sposób, by 
pomóc im w dokonaniu tego przejścia. Jest to sztuka. Jej zadanie polega 
na oderwaniu uwagi odbiorcy od szczegółu, aby skierować ją na to, co nie 
należy do przedstawienia65. Ową funkcję czyni Schopenhauer kryterium 
wartościowania estetycznego. Tak np. obraz, który ma na celu wywołanie 
pożądania tego, co przedstawia, nie może być uważany za wartościowy; 
jeśli zaś, poprzez piękno przedmiotu, wskazuje na coś więcej – na ideę, 
stanowi dzieło sztuki. Wszystkie przedmioty są piękne, bo ukazują wolę, 
jednak im wyżej w hierarchii uprzedmiotowienia się znajdują, tym bardziej 
zasługują na to określenie. Twórczość ludzką obejmuje ta sama hierarchia 
co przedmioty naturalne, dlatego od treści dzieła, tego, co jest przedsta-
wione, zależy jego wartość. Nie bez znaczenia jest też rodzaj dzieła. Sztu-
ka powtarza „uchwycone drogą czystej kontemplacji wieczne idee, to, co 
63 Por, tamże, s. 317–321, 328–329.
64 Por. tamże, s. 324.
65 Por. tenże, Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1995, s. 532.
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istotne i co pozostaje we wszystkich zjawiskach świata, i w zależności od 
materiału, w jakim je powtarza, są to sztuki plastyczne, poezja lub muzy-
ka”66. Owa hierarchiczność odnosi się do obiektywnego elementu kontem-
placji estetycznej.

Schopenhauer dokonuje podziału sztuk według tego, jak wyraźnie uka-
zują one wolę i  jak silnie działają na poznanie podmiotu. Ma to pomóc 
człowiekowi w ich kontemplacji. Jej celem jest zaś owo przejście do pod-
miotu czystego, spokojny ogląd woli, pozbawiony wszelkich pragnień. 
Zgodnie z tymi zasadami Schopenhauer ustosunkowuje się do wszelkich 
gatunków sztuk. Za najmniej znaczące uważa budownictwo, gdyż nie ob-
razuje ono żadnego zjawiska, a jedynie wskazuje na siły, takie jak ciężar, 
spójność, sztywność itp. Podobne znaczenie ma sztuka ogrodów67. Wyż-
sze miejsce zajmują sztuki plastyczne – malarstwo i rzeźba. Ich wartość 
determinują przedstawiane przez nie zjawiska. Schopenhauer za szczegól-
nie cenne uważa malarstwo historyczne, gdyż pozwala ono kontemplo-
wać człowieka, zwłaszcza zaś jego charakter, ujawniający się w dziejach 
świata68. Istotną rolę odgrywają też poezja i cała literatura, opisujące ży-
cie ludzkie, a w nim samą ideę człowieka. Najważniejsza jest jednak tra-
gedia. W niej bowiem przedstawia się triumf zła, przypadku i ogrom bólu 
ludzkiego życia. Tam zostaje uwidoczniona prawda o świecie pełnym cier-
pienia. Tragedia ma dużą siłę oddziaływania, dlatego pomaga w poznaniu 
woli. Historie bohaterów, którzy pod naporem przeciwności uznają swoje 
życie za nieważne i wyrzekają się pragnień, stanowią przykład dla odbior-
ców. Poznanie losu tragicznego bohatera daje szansę wyjścia poza prin-
cipium individuationis. W konsekwencji możemy zanegować wolę życia 
w sobie tak, jak podziwiane postaci69. Taka postawa ma charakter moral-
ny. Widać tu wyraźnie, że kontemplacja estetyczna służy budowaniu po-
stawy świętości.

Niezwykłe miejsce w hierarchii sztuk zajmuje muzyka. Jej siła oddziały-
wania jest nieporównywalnie większa od innych sztuk, przemawia do słu-
chaczy bezpośrednio. Niewątpliwie podlega ona oglądowi estetycznemu, 
jednak działa szybciej i niezawodniej. Nie obrazuje konkretnych idei, lecz 
kieruje poznanie bezpośrednio do woli. Schopenhauer uznaje ją za równą 
wiecznym wzorcom, jako bezpośrednie uprzedmiotowienie woli. Dlatego, 
podobnie jak one, muzyka zawiera analogię do świata zjawisk. W poszcze-

66 Tamże, t. 1, dz. cyt., s. 293.
67 Por. tamże, s. 334–335, 340.
68 Por. tamże, s. 343–344.
69 Por. tamże, s. 391–392.
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gólnych tonach, melodii i rytmie jest odzwierciedlony cały świat, od prostej 
materii, aż do człowieka. Obrazuje wszystkie poruszenia woli „w sposób 
całkiem nierzeczywisty i pozbawiony udręki”70. Dlatego słuchając jej, do-
znajemy ukojenia. W muzyce jest zawarta cała prawda o świecie. Gdyby 
można ją było przełożyć na słowa, stanowiłaby najdoskonalszą fi lozofi ę71.

Na temat rozumienia sztuki przez Schopenhauera pisze Leopold Mio-
doński. Daje ona możliwość poznania idei. Człowiek może z niej korzystać 
dzięki rozumowi. Posiada go każdy, dlatego nie ma osoby zupełnie niezdol-
nej do oglądu estetycznego. Jednak zazwyczaj kontemplacja idei trwa krót-
ko, łatwiejsze jest skupienie się na zjawiskach. Niewielu ludzi potrafi  
wytrwać dłuższą chwilę w oglądzie idei i uchwycić ją w pełni, rzadko też 
docierają do prawdy o woli. Zdarzają się jednak jednostki do tego zdolne. 
Właśnie one tworzą najpiękniejsze dzieła sztuki72. Takich ludzi Schopen-
hauer nazywa geniuszami. Mają oni niezwykłą umiejętność ukierunkowa-
nia się obiektywnie ku przedmiotowi, bez odniesienia do własnych dążeń. 
Potrafi ą trwać w oderwaniu od swojej woli przez cały czas tworzenia dzie-
ła. Dlatego w ich pracach widać prawdziwą naturę świata, ukazaną jasno 
i wyraźnie. Dzięki bogatej wyobraźni przedstawiają ją nie tylko w zjawi-
skach natury, lecz także w przedmiotach fi kcyjnych. Genialność jest udzia-
łem również zwykłych ludzi, bo inaczej nie mogliby tworzyć ani rozumieć 
dzieł sztuki. Nie byliby wrażliwi na piękno i wzniosłość przedmiotów73.

Ideał geniusza odnosi się do estetycznej kontemplacji. Człowiek realizu-
jący ten wzór jest zdolny trwać w oglądzie idei niemal cały czas. Prowadzi 
on również odbiorców swych dzieł do takiego zjednoczenia i ulgi. Poznanie 
istoty świata stanowi cel geniusza. Nie dostarcza mu ona pragnień, gdyż je-
dyne, co w nim pozostaje, to czysty ogląd. Rezygnuje on ze swojej indywi-
dualności i z pożądań, co przynosi mu ukojenie74. Owo wyjście poza regułę 
podstawy dostatecznej ma miejsce również w doświadczeniu współczucia. 
W obu przypadkach konsekwencją jest poznanie jedności świata, zawsze 
też przynosi ono ukojenie. Jednak ogląd estetyczny nie trwa cały czas, tak 
przynajmniej deklaruje fi lozof. Postawa etyczna oparta na negacji woli sta-
nowi więc jego przedłużenie. Wskazuje ona dalszą drogę ku dobru drugie-
go człowieka oraz ku wyrzeczeniu się siebie. Impulsem do takiej postawy 
staje się cierpienie, którego człowiek doświadcza osobiście, bądź widzi je 

70 Tamże, s. 408.
71 Por. tamże, s. 395–398.
72 Por. L. Miodoński, Wprowadzenie do filozofii Arthura Schopenhauera, Wrocław 1997, s. 54.
73 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, dz. cyt., s. 294–295, 307.
74 Por. L. Miodoński, Wprowadzenie do filozofii Arthura Schopenhauera, dz. cyt., s. 53.
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u drugiego. Do tego samego punktu prowadzi również kontemplacja es-
tetyczna. Dlatego może ona pomóc w drodze do ideału etycznego. Ludzie 
chętnie poświęcają uwagę pięknym przedmiotom, interesują się też sztuką, 
zaś wielkie cierpienie i wrażliwość na ból drugiego nie zawsze towarzyszą 
życiu jednostki. Tym bardziej więc ogląd idei może doprowadzić człowie-
ka do sprawiedliwego życia. Nie znaczy to jednak, jak uważa Schopenhau-
er, że samo w sobie poznanie to ma wartość moralną. Ona bowiem pojawia 
się dopiero wraz z ukierunkowaniem działania na dobro drugiego.

Na uwagę zasługuje również rola ukojenia w fi lozofi i Schopenhauera. 
Zwraca on uwagę na to doświadczenie, omawiając zarówno kontempla-
cję estetyczną, jak i wyrzeczenia świętego. Stanowi ono z pewnością ar-
gument za opisaną koncepcją moralności. Być może ma również skłonić 
ludzi do podążenia drogą sprawiedliwości. Schopenhauer deklarował co 
prawda, że nie chce nikogo nakłaniać do zmiany postępowania, ale, jak za-
uważył jeden z komentatorów jego fi lozofi i, każde użycie pojęć dobra i zła 
jest już wartościowaniem, a więc istnieje jakiś wyróżniony sposób działa-
nia75. Rozpatrując to zagadnienie z tej perspektywy, należy uznać doświad-
czenie ukojenia za pomoc w dążeniu do moralnego życia.

Nie ma ono charakteru moralnego, gdyż nie odnosi się do dobra drugie-
go. Mimo to jest ciągle przywoływane w kontekście estetyki i etyki. Filozof 
udowadnia, że nie istnieją moralne obowiązki względem siebie same-
go. Wszelka troska o własne życie i jego jakość ma charakter egoistyczny, 
a jednak ukojenie cierpienia, towarzyszące poznaniu woli, nie jest przed-
stawiane negatywnie. Owa sprzeczność może być wyjaśniona tak samo jak 
problem negacji woli w  kontekście determinizmu charakteru. Działanie 
człowieka w obszarze przedstawienia nie jest wolne, zaś decyzja rezygna-
cji z woli życia zdaje się podważać tę tezę. Nie realizuje ona bowiem cha-
rakteru intelligibilnego. Jednak owa negacja wyraża się w braku afi rmacji, 
w zaprzestaniu działania zgodnego z pożądaniem. Spokój i ulga wewnętrz-
na również nie są radością z zaspokojenia jakiegoś popędu, a tylko efektem 
rezygnacji z woli. Nie wynikają z działania nastawionego na własną przy-
jemność. W związku z tym ukojenie nie ma też charakteru egoistycznego. 
Można nawet powiedzieć więcej – stanowi ono nieodłączny element czy-
stego poznania woli. Jak cierpienie występuje w całym obszarze przedsta-
wienia, tak pokój przychodzi wraz z jego odrzuceniem.

Kolejna wątpliwość także jest związana z zagadnieniem ukojenia. Po-
wstaje pytanie, czy rzeczywiście troski o własne dobro nie można postrze-

75 Por. Z. Bujakowski, Podstawy etyki Schopenhauera, dz. cyt., s. 14–15.
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gać w  perspektywie moralnej. Schopenhauer rozumie relację do siebie 
jako dążenie ku spełnieniu pożądań i afi rmacji woli. Łączy się to z uciecz-
ką przed cierpieniem w nowe przyjemności. Ukojenie również powoduje 
zniesienie cierpienia, lecz w przeciwieństwie do poprzedniego, jest praw-
dziwe i trwałe. Powstaje zawsze w momencie oderwania myśli od princi-
pium individuationis. Można sądzić, że nie stanowi ono jedynie doznania 
towarzyszącego, jak deklaruje fi lozof, ale pewnego rodzaju cel, bądź efekt 
poznania i negacji woli.

Ukojenie jest brakiem cierpienia, to jego negatywna strona. Nie istnieje 
jako coś odrębnego. Podobnie przedstawia się sytuacja z afi rmacją i nega-
cją woli. Pierwsza odnosi się do płaszczyzny przedstawienia. Fundamen-
talną rolę odgrywa tam przyczynowość. Druga natomiast stanowi brak 
afi rmacji i prowadzi człowieka do samozniesienia76. Można powiedzieć, że 
droga negatywna zmierza do „pełni braku”, czyli nicości. To wspólny hory-
zont wyrzeczenia się woli i doświadczenia ulgi. Wynika z tego, że konse-
kwencją, a nawet celem działania moralnego jest rozpłynięcie się w nicości. 
W tej perspektywie istotą moralności byłoby nie działanie ze względu na 
drugiego, lecz negacja woli.

Wiadomo już, że negacja woli i pokój wewnętrzny człowieka dobre-
go moralnie stanowią jedno. Powstaje teraz pytanie, czy doświadczenie 
czystego oglądu idei ma inny charakter niż one. Następuje tam również 
poznanie woli. Podmiot kontemplujący znosi swoją indywidualność. Oglą-
dając istotę świata, zaprzecza ją w sobie. Na drodze wyrzeczenia dzieje się 
dokładnie tak samo. „Doskonałość moralna stanowi określony poziom 
samowiedzy podmiotu, jaki uzyskuje on w procesie rozpoznawania woli 
w świecie przedmiotowym”77. Człowiek poznaje wolę w cierpieniu inne-
go, co można interpretować jako szczególną kontemplację idei człowieka. 
Trwając w tym oglądzie, wyrzeka się swoich pragnień, działa bezintere-
sownie. Jego charakter staje się wzniosły.

Mając na uwadze pesymistyczną wizję świata u  Schopenhauera, jak 
też wspólną wszystkim ludziom potrzebę szczęścia, można uznać uczucie 
ukojenia za specyfi czne dążenie do własnego dobra. Jest ono realizowane 
w estetycznej kontemplacji podczas oglądania idei oraz w postawie świę-
tego. W tym kontekście widać najlepiej, iż estetyka i etyka to jedynie dwie 
strony tej samej negacji woli. Można więc powiedzieć, że uczucie ukojenia, 
działanie ze względu na dobro drugiego, wyrzeczenie się woli życia i kon-

76 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, dz. cyt., s. 528.
77 L. Miodoński, Wprowadzenie do filozofii Arthura Schopenhauera, dz. cyt., s. 82.
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templacja idei to jedna droga, tylko opisana z różnych stron. Dlatego moż-
liwe jest przedstawienie działania etycznego w kategoriach estetycznych.

Zakończenie 

Refl eksja nad fi lozofi ą Schopenhauera podjęta w tej pracy miała na celu 
ujawnienie związku jego koncepcji estetyki i  moralności. Podstawą dla 
tego zagadnienia jest rozumienie świata jako woli. Stanowi ona rzecz samą 
w sobie, wieczną, niezmienną i nieokreśloną. Przejawia się w świecie zja-
wiskowym poprzez swoje uprzedmiotowienia. Są one dostępne poznaniu 
podmiotu, obdarzonego intelektem. W  konkretyzacji woli pośredniczą 
idee, jako wieczne wzorce. Tak więc świat jest z jednej strony wolą, z dru-
giej zaś przedstawieniem. 

Przedstawienie, w  ujęciu Schopenhauera, wypełniają ciągła walka 
i cierpienie. Brak mu racjonalności, wszystko podlega determinacji. Są to 
warunki niesprzyjające życiu ludzkiemu. Nie można uciec w inną rzeczy-
wistość, bo wszystko jest wolą. Rozwiązania tego problemu należy szukać 
w kontemplacji estetycznej oraz w negacji woli życia i współczuciu.

Estetyka jest sposobem poznania jedności woli poprzez ogląd idei. 
Uwalnia człowieka od cierpienia, bo jako podmiot czysty nie posiada on 
już pragnień; ideał realizacji tej drogi to geniusz. Również etyka próbuje 
poprawić kondycję człowieka. Odwołuje się do moralności, która ma na 
celu zjednoczenie z bliźnim w cierpieniu i działanie ze względu na jego do-
bro. Zarówno w oglądzie estetycznym, jak i w doświadczeniu współczucia 
człowiek dochodzi do poznania jedności świata, co uwalnia go od cierpie-
nia. Dystansuje się bowiem od własnych pragnień. Ogląd ten może go po-
prowadzić dalej, do wyrzeczenia się woli życia. Realizuje to święty.

Rozpatrując moralność w  kontekście wypowiedzi Schopenhauera, 
określenie „dobry” można przyznać jedynie temu, kto współczuje, a w naj-
wyższym stopniu wyrzekającemu się swojej woli i działającemu wyłącz-
nie ze względu na korzyść innych. W tym ujęciu doświadczenie estetyczne 
jest pomocne w osiągnięciu etycznego ideału, stanowi jedną z dróg pozna-
nia woli. Estetykę można więc nazwać narzędziem etyki, wstępnym eta-
pem realizacji ideału etycznego. Zachodzi tu bliski związek między obiema 
dziedzinami, jednak interpretacja ta nie dotyka jego istoty.

Ujawnia się ona w kontekście pytania o cel moralności. Schopenhauer 
wskazuje, że jest nim zaradzenie cierpieniu drugiego, jednak może się to 
najpełniej zrealizować tylko poprzez negację własnej woli życia. Jeśli zwró-
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ci się uwagę na rolę doświadczenia ukojenia, celem moralności staje się 
owo zniesienie woli w sobie, jako specyfi czne dążenie do poprawy swojej 
kondycji życiowej.

W tym ujęciu cel kontemplacji idei oraz ascetycznego życia łączą się ze 
sobą. Oba bowiem prowadzą do zanegowania swojej indywidualności, po-
znania istoty świata, a w konsekwencji do doznania ulgi. Człowiek nie jest 
w stanie znieść cierpienia, dlatego szuka ucieczki od niego. Nie może się 
go pozbyć, więc musi nad nim zapanować, uprzedmiotowić je. Odbywa się 
to właśnie na drodze kontemplacji estetycznej i współczucia. Wola zostaje 
poznana we wszystkich zjawiskach świata i sama siebie zaprzecza we włas-
nym przejawie – człowieku. Zostają w nim zniesione wszelkie pożądania, 
pozostaje zaś samo poznanie. Ta postawa prowadzi podmiot do nicości, 
bowiem poza wolą nic nie ma78. W tym ujęciu to pokój jest celem moral-
ności, zaś dobro drugiego mu towarzyszy. Nie stoją one ze sobą w sprzecz-
ności. Raczej stanowią dwa ujęcia tej samej negacji woli. 

Pozorna różnica między dążeniem moralnym a  estetycznym zostaje 
zniesiona. Skoro bowiem ogląd idei prowadzi do takiego samego zanego-
wania woli w sobie jak współczucie, to można stosować kategorie estetycz-
ne do oceny postępowania moralnego. Przykładem takiego zabiegu jest 
określenie „wzniosły charakter”.

Podsumowując, na gruncie fi lozofi i Schopenhauera uprawnione jest 
mówienie o estetyzacji moralności jako zbliżeniu jej do sfery kontemplacji 
sztuki. Możliwe jest też zastąpienie określeń moralnych estetycznymi. Co 
prawda fi lozof nie stosuje tu trwałej zamiany kryteriów wartościowania, 
lecz bardzo ściśle łączy ze sobą oba obszary ludzkiej aktywności.

78 Por. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, dz. cyt., s. 872.



105Filozofia

Summary

Th is paper is an attempt to answer the question of relation between the fi eld of aes-

thetics and morality in Schopenhauer’s system. Th e key to understanding the problem 

above is the metaphysics of Will, described by this philosopher. Th at is a reason why I try 

to bring it forward in the fi rst two chapters: the Will is the only being, irrational source of 

live and desire, unattainable directly for human reason. It is because it concerns only rep-

resentations of sensory phenomena. According to this world view man is at the same time 

an empirical subject, present in space and time, and subject of recognition – the Will. In 

the chapter, dedicated to Schopenhauer’s ethics I describe a pessimistic division, taken 

from this diff erentiation of two subjects: man can still be obedient to Will, following ego-

istic cravings, or renounce it, resigning from his own individuality. 

According to Schopenhauer, the aim of morality is not to cause suff er to other peo-

ple. In his opinion the subject reveals this truth, when he sees the same will, which he is, 

in other man. He can achieve it only resigning from his desires. I reckon this pursuance as 

equipollent to searching for peace and longing for nothingness (nirvana). Th e analysis of 

Schopenhauer’s aesthetics shows the same aim: the willingness to deny one’s own desires 

in order to achieve peace (some form of happiness), deny one’s will through vanishing in 

nothingness. It is attained on the way of the aesthetic contemplation of  eternal ideas by 

means of phenomena, especially through art. Aesthetic contemplation should be taught 

by artists – geniuses, so that others could achieve the mentioned aim.

I see the moral way – of asceticism and the way of aesthetic contemplation as two 

means, to attain the good (according to Schopenhauer’s understanding of good). It turns 

out, that aesthetic categories, as sublimity are successfully used for the moral sphere. In 

my opinion Schopenhauer makes unwitting aesthetization of moral sphere with giving 

common aim to both of fi elds and identifi cation of their distinguishing categories.

Dorota Woźniak, ur. 1986, magistrantka na Wydziale Filozofi i Chrześcijańskiej UKSW 

w Warszawie. Interesuje się zagadnieniem współczesnego pojmowania estetyki oraz 

relacji między sztuką a moralnością. Zajmuje się również problematyką tożsamości 

oraz relacji interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kulturowego.



Ks. Tomasz Szałanda 
UWM – Olsztyn

Kociół wobec globalizacji 
i zjawisk kryzysowych

Coraz częściej, zarówno w  literaturze naukowej, jak i w  społecznych 
środkach przekazu (np. w  mediach), dowiadujemy się o  „globalizacji”. 
W ustach wielu polityków i ekonomistów brzmi to jak nieunikniony pro-
ces gwarantujący sukces gospodarczy. Są jednak również jej zdecydowani 
przeciwnicy, którzy z jednej strony owo zjawisko odczytują jako fatum wi-
szące nad społeczeństwem, z drugiej zaś organizują zakrojone na szeroką 
skalę manifestacje protestacyjne1. 

Czym jest globalizacja i jakie niesie idee oraz niebezpieczeństwa, a tak-
że stanowisko Kościoła wobec tych zjawisk, będzie przedmiotem niniej-
szego opracowania.

1. Pojęcie globalizacji i jej podstawowe idee

W  sensie encyklopedycznym globalizacja jest to „proces rozpoczę-
ty pod koniec XX wieku, w związku z rozpowszechnieniem się mediów 
elektronicznych, rozwojem międzynarodowych korporacji i końcem zim-
nej wojny, polegający na zwiększeniu obrotów handlu międzynarodowego, 
nasileniu przepływu kapitału, ludzi i technologii, zwiększeniu zależności 
między krajami oraz zacieraniu różnic kulturowych”2. 

W  literaturze przedmiotu najprostszą defi nicję podaje Ronald Ro-
bertson, uważając globalizację za „zespół procesów współorganizujących 
świat, które czynią go społecznie jednym”3. Owa jedność ma swoje odbicie 
w: globalnym uczestnictwie w tych samych masowych wydarzeniach dzię-

1 Na temat zwolenników i przeciwników globalizacji zob. Z. Blok, Globalizacja – prawidłowość czy 
wynaturzenie, w: Społeczne problemy globalizacji, red. Z. Blok, Poznań 2001, s. 14–16.

2 Słownik wyrazów obcych, red. L. Wiśniakowska, Warszawa 2007, s. 134.
3 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004, s. 582; M. Ziółkowski, Globalizacja 

a przemiany struktury społecznej we współczesnej Polsce, w: Społeczne problemy globalizacji, dz. cyt., 
s. 19; T. Pawlus, Globalizacja a wychowanie – podstawowe problemy, w: Wybrane problemy globali-
zacji, red. W. Domaszewicz, K. Kabziński, T. Pawlus, Olsztyn 2008, s. 15, 17. 
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ki połączeniom komunikacyjnym, telekomunikacyjnym, telewizyjnym, 
radiowym czy internetowym; w powiązaniach zależności ekonomicznej, 
fi nansowej, politycznej i  kulturalnej, co skutkuje wywieraniem wpływu 
zdarzeń w jednym kraju na inne, nawet najbardziej oddalone; w pojawia-
niu się nowych ponadnarodowych organizacji ekonomicznych, fi nanso-
wych, kulturalnych czy politycznych, które przejmują od państw czy grup 
członkowskich prawo do podejmowania decyzji np. w zakresie obowiązy-
walności prawa4.

Jacek Czaputowicz mianem globalizacji określa stan świata charakte-
ryzujący się istnieniem współzależności w przepływie ludzi, idei, kapita-
łu, towarów oraz informacji w skali międzykontynentalnej5. Powstaje on 
w wyniku zderzania się i wzajemnego oddziaływania na siebie nowych 
zjawisk społeczno-kulturowych, do których należą: powstanie światowe-
go systemu informacyjnego, pojawienie się nowych, globalnych wzorców 
konsumpcji, upowszechnienie kosmopolitycznych stylów życia, rozwój 
turystyki zagranicznej i  globalnego systemu wojskowego (np. NATO), 
rozwój świadomości ogólnoświatowego kryzysu środowiska natural-
nego, wzrost zagrożeń zdrowotnych o zasięgu międzynarodowym (np. 
AIDS), powstanie ogólnoświatowych ruchów politycznych, ideologicz-
nych oraz religijnych6. 

W świetle wyżej przytaczanych zjawisk i procesów wydaje się, iż naj-
bardziej adekwatną defi nicją globalizacji jest wypracowana przez Piotra 
Sztompkę, który rozumie ją jako „proces zagęszczania i intensyfi kowania 
się powiązań i zależności ekonomicznych, fi nansowych, politycznych, mi-
litarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, 
co prowadzi do uniformizacji świata, w tych wszystkich zakresach, i od-
zwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamo-
ści w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej”7.

Do najbardziej elementarnych tez występujących w globalizmie należą 
liberalizm, pluralizm oraz tolerancja.

Liberalizm silnie akcentuje ludzką wolność, lecz w aspekcie „wolność 
o d  c z e g o ś”: od powszechnie uznawanych i akceptowanych wartości, 
etyki, moralności; od wspólnotowych struktur bytowania, jakimi są rodzi-
4 T. Pawlus, Globalizacja a wychowanie…, dz. cyt., s. 17–18, 27; M. Ziółkowski, Globalizacja a prze-

miany struktury społecznej…, dz. cyt., s. 20; A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław 
2005, s. 30; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, dz. cyt., s. 582–583, 598.

5 K. Kabziński, Podstawowe definicje i kategorie pojęciowe globalizacji, w: Wybrane problemy globali-
zacji, dz. cyt., s. 9–10.

6 A. Dylus, Globalizacja, dz. cyt., s. 27.
7 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, dz. cyt., s. 598; T. Pawlus, Globalizacja a wychowa-

nie…, dz. cyt., s. 27. 
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na, społeczność lokalna i  regionalna oraz naród, Kościoły, ojczyzna czy 
państwo. Podstawą jest wolność myśli, sumienia, wyznania oraz słowa. 
W sensie ekonomicznym chodzi o całkowicie wolny rozwój gospodarczy 
i  silnie rozbudowaną wolną konkurencję oraz o  ograniczenie roli pań-
stwa do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i  działalności jedynie 
w tych sprawach, z którymi sami nie są w stanie sobie poradzić. Najważ-
niejsze jest bowiem nieograniczanie8. Bardzo często liberalizm skupia się 
na osiągnięciu jak największej efektywności – m a k s y m a l i z a c j i  z y-
s k ó w, co w praktyce oznacza redukowanie zatrudnienia, obniżanie fun-
duszu płac i świadczeń socjalnych. Skutkiem tego są: wzrost bezrobocia, 
wyraźnie zaznaczająca się nierówność społeczna oraz powstawanie obsza-
rów nędzy i patologii. Mocno rozbudowany system konkurencji stwarza 
dyspozycyjnego i mobilnego, ale zagubionego egzystencjalnie i samotnego 
emocjonalnie c z ł o w i e k a  s u k c e s u9. Liberalizm ekonomiczny sprzyja 
również konsumpcjonizmowi. Z jednej bowiem strony rozwój gospodar-
czy związany jest z popytem, z drugiej ze stylem życia. Podstawą zaś obu 
jest „wzbudzanie pragnienia” zarówno w zakresie społecznego prestiżu, jak 
i zaspokajania podstawowych potrzeb10.

W wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym liberalizm bardzo często 
przez lekceważenie wypracowanych w poprzednich pokoleniach struktur 
społecznych prowadzi do dezintegracji oraz kryzysu zarówno jednostki, 
jak i społeczeństwa11. 

Drugim elementem globalnego świata jest pluralizm objawiający się 
w wielości i różnorodności kultur, ideologii oraz religii, a także przez kon-
kurencyjność pomiędzy autonomicznymi podmiotami życia społecznego 
w sferze podstawowych celów i wartości12. W okresie tak szybkiego do-
stępu do informacji oraz migracji ludzi styka się ze sobą wiele kultur czy 
zjawisk społecznych. Wynikiem tego jest niekiedy etnocentryzm – „prze-
konanie o szczególnej wartości własnej kultury, a nawet jej przewadze nad 
innymi”13. W wymiarze społecznym może to budzić pewien niepokój, gdyż 
każda forma wywyższania się jednego społeczeństwa nad drugie kształtuje 
postawę wrogości, a nawet nienawiści, co zazwyczaj kończy się wyelimino-

8 T. Pawlus, Globalizacja a wychowanie…, dz. cyt., s. 33.
9 Tamże, s. 18–21; Z. Blok, Globalizacja – prawidłowość czy wynaturzenie, dz. cyt., s. 15; M. Ziółkow-

ski, Globalizacja a przemiany struktury społecznej…, dz. cyt., s. 22–24.
10 A. Dylus, Globalizacja, dz. cyt., s. 29.
11 T. Pawlus, Globalizacja a wychowanie…, dz. cyt., s. 33.
12 W. Piwowarski, Pluralizm społeczno-kulturowy a religia, „Roczniki Nauk Społecznych” 1980, nr 8, 

s. 105–106.
13 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, dz. cyt., s. 244.
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waniem, czy przynajmniej jego próbą, „innych” jednostek14. Pluralizm po-
zbawiony szacunku osoby, która jest przecież nośnikiem kultury, ideologii 
czy religii, zawsze przybiera formę patologii. Dlatego winny istnieć i być 
przestrzegane przez wszystkie strony reguły, co zapobiegnie wyelimino-
waniu słabszych15. Cechą społeczeństwa pluralistycznego są zjawiska kon-
kurencji i współzawodnictwa, co sprzyja dokonywania różnych wyborów 
i rozwojowi konkurencji także w dziedzinie światopoglądowej16. Zauważa 
się więc częściowe przejmowanie odmiennych od dotychczas przyjętych 
zasad i wartości, co prowadzi do ich relatywizacji17. Stwarza jednak moż-
liwość w pełni wolnego wyboru, co jest podstawową wartością społeczeń-
stwa pluralistycznego.

Ostatnim z elementów globalizacji jest tolerancja18. Jest to postawa po-
szanowania poglądów czy zachowań innych ludzi oraz społeczności. Trze-
ba jednak zaznaczyć, iż nie jest ona tożsama z  akceptacją. Ta bowiem 
oznacza przyjęcie oraz sprzyjanie (łac. acceptacio)19. 

Tolerancja porusza się w  dwóch obszarach. Pierwszy oznacza „bier-
ną akceptację odmienności i różnorodności kultur, z przyznaniem każdej 
prawa do odrębności i przyzwoleniem na jej istnienie”20. Drugi natomiast 
związany jest z „czynną afi rmacją odmienności i różnorodności kulturo-
wej, z dostrzeganiem w niej nie tylko konieczności, ale i pozytywnej warto-
ści, którą trzeba aktywnie podtrzymywać i umacniać”21.

Przy tej okazji trzeba również zauważyć, iż w skrajnym wypadku zwo-
lennicy tolerancji ową r ó ż n o r o d n o ś ć  k u l t u r y  bardzo często za-
stępują r ó w n o w a r t o ś c i ą. Skutkuje to niekiedy powstaniem pewnego 
kuriozum, w którym „terminy sugerujące wyższość i niższość, lepsze i gor-
sze, zacofane i postępowe, prymitywne i rozwinięte, barbarzyńskie i cywi-
lizowane – nie mają prawa bytu (…) i zastąpione zostają jednym terminem 
»inny«”22. Jak więc wynika z powyższego rozróżnienia, tolerancja musi za-
chować granice rozsądku, by nie narazić się na śmieszność czy wręcz kom-
promitację. 

14 Tamże.
15 J. Mariański, Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym. Polska lat dziewięćdziesiątych, Lu-

blin 1993, s. 25.
16 W. Piwowarski, Pluralizm społeczno-kulturowy a religia, dz. cyt., s. 20–21.
17 J. Mariański, Kościół w społeczeństwie przemysłowym, Warszawa 1983, s. 201–202.
18 Pojęcie to pochodzi z języka łacińskiego i wskazuje na cierpliwą wytrwałość. W formie czasowni-

kowej tŏlěrō oznacza ‘wytrzymać, znosić, przecierpieć’. Zob. Słownik łacińsko-polski, red. K. Ku-
maniecki, Warszawa 1990, s. 503.

19 Tamże, s. 6.
20 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, dz. cyt., s. 245.
21 Tamże.
22 Tamże.
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2. Pojęcie zjawiska kryzysowego i jego przejawy

Mianem zjawiska kryzysowego (lub inaczej sytuacji kryzysowej) okre-
śla się „zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływających 
na dany system w ten sposób, iż zaczyna się i jest w nim kontynuowany 
proces zmiany. Rezultatem tej zmiany może być jakościowo nowy system 
lub nowa struktura i funkcja w układzie istniejącym”23. Ze zjawiskiem tym 
mamy do czynienia wówczas, gdy nastąpi długotrwały stan zerwania do-
tychczasowego porządku czy jakiegoś systemu, powodujący zmiany ich 
struktury, i prowadzi od destabilizacji poprzedniej do równowagi i stabil-
ności nowej, ale już innej jakościowo24. 

Doskonałą ilustracją tego są zmiany, jakie zachodzą w strukturze ro-
dziny, rosnące bezrobocie i postępująca bieda, bezdomność, przestęp-
czość, dewiacje seksualne i prostytucja.

2.1. Rodzina dysfunkcjonalna

Struktura rodziny pełnej, która jest pierwszym i naturalnym środowi-
skiem społecznym człowieka, składa się z małżonków oraz dzieci. Mia-
nem normalnej określa się taką rodzinę, w której panują wzajemne relacje 
uczuciowe oparte na bliskości, serdeczności, akceptacji, poszanowaniu 
praw i przyjaźni25. Jej zadaniem jest zaspokajanie względem siebie i dzie-
ci potrzeb materialnych, opiekuńczych, kulturalnych, religijnych, rekre-
acyjnych, towarzyskich, emocjonalno-rodzicielskich oraz przygotowanie 
dzieci do samodzielnego życia w społeczeństwie26. Jeżeli struktura rodzi-
ny oraz wymienione relacje zostaną zachwiane, mamy do czynienia z ro-
dziną dysfunkcjonalną27. Wpływa na to upośledzenie więzi emocjonalnej 
w rodzinie, rozpad małżeństwa, utrata jednego lub obojga rodziców, ich al-
koholizm, przestępczość, prostytucja, narkomania, samobójstwa, choroby 
psychiczne i przewlekle somatyczne. Z tym wiąże się ściśle ubóstwo, które 
również czyni rodzinę dysfunkcjonalną28. 

23 R. Wróblewski, Zarys teorii kryzysu. Zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami (Crisis preven-
tion, crisis management), Warszawa 1996, s. 10.

24 W. Kitler, Wybrane aspekty kierowania państwem w sytuacjach kryzysowych w obronie narodowej RP 
wobec wyzwań i zagrożeń współczesności, Warszawa 1999, s. 71.

25 E. Bielicki, Z problematyki resocjalizacyjnej. Patologia społeczna. Patologia indywidualna. Etiologia 
kryminalna. Kara, Bydgoszcz 2005, s. 95.

26 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa 2007, s. 137.
27 U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 1997, s. 112.
28 Tamże, s. 112–113; E. Bielicki, Z problematyki resocjalizacyjnej, dz. cyt., s. 98–101.
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2.2. Bezrobocie i bieda

Bezrobocie w ostatnim czasie stało się głównym problemem międzyna-
rodowym. Jest to „taka sytuacja społeczna, w której podaż osób chcących 
pracować przewyższa popyt na pracowników oraz rzeczywiste zapotrze-
bowanie gospodarki”29. Do najczęstszych przyczyn zalicza się: rozwój tech-
niki i  technologii, który skutkuje nadmiarem pracowników; nastawienie 
współczesnej gospodarki bardziej na wzrost kapitału niż na płace; ściera-
nie się małych fi rm z międzynarodowymi potentatami, zatrudnianie na 
umowę o dzieło czy zlecenie;  brak mobilności przestrzennej pracowni-
ków, wykształcenie słabe bądź o wąskiej specjalizacji30; brak odpowiedniej 
komunikacji, pozwalającej na dotarcie do pracy (tereny wiejskie). 

Obok zjawiska bezrobocia występuje w różnym stopniu nasilenia bie-
da, która w skrajnym przypadku określana jest mianem nędzy. Na gruncie 
rodzimym opisywanych zagadnień zwraca się uwagę nie tylko na po-
wszechność owego zjawiska, ale również na jego rozwój, który coraz czę-
ściej przyjmuje oblicze ubóstwa. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy 
brakuje w sposób całkowity dóbr materialnych i duchowych. To pociąga za 
sobą „deprawacje we wszystkich sferach życia, które stanowią o godności 
i wartości danej osoby”31. Najbardziej narażone są rodziny wieloosobowe 
i wielodzietne, pomiędzy 30–45 rokiem życia, z wykształceniem zasadni-
czym i podstawowym32.

2.3. Bezdomność

Bezdomność można określić jako „sytuację osób, które w danym cza-
sie nie posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego 
schronienia, które mogłyby uważać za swoje, i które spełniałoby minimal-
ne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenie mieszkalne”33. W Pol-
sce transformacja ustrojowa w 1989 roku oraz wprowadzanie gospodarki 
rynkowej wyraźnie unaoczniła ten problem. Bezdomni są obecni na po-
dwórkach, ulicach, dworcach i wagonach, przed kościołami, w parkach, 
na skwerach, na parkingach, na klatkach schodowych, w piwnicach, w ko-

29 Bezrobocie, w: Słownik socjologiczny, red. K. Olechiński, P. Załęcki, Toruń 2002, s. 29.
30 A. Dylus, Globalizacja, dz. cyt., s. 42–43.
31 M. Oliwa-Ciesielska, Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Po-

znań 2004, s. 13; zob. także. L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność (aspekty polityki społecznej), 
Olsztyn 2002, s. 81.

32 L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność…, dz. cyt., s. 83.
33 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 294.



112 Studia Redemptorystowskie

tłowniach i na śmietnikach34. Przyczyną bezdomności jest najczęściej sy-
tuacja ekonomiczna, zlikwidowano bowiem wiele zakładów pracy, hoteli 
robotniczych, szpitali i zakładów opiekuńczych, co spowodowało wzrost 
bezrobocia, a wraz z nim biedę. Za tym poszły eksmisje, upadek własnych 
fi rm, patologie, rozwody, więzienie, brak możliwości godziwego zarobku, 
pozwalającego utrzymać siebie i rodzinę35. Rzadko się zdarza, aby bezdom-
ność była faktem natychmiastowym, jest raczej zjawiskiem etapowym36. 

2.4. Przestępczość

Przestępczość to nic innego jak działanie zabronione przez prawo kar-
ne. Jako zjawisko społeczne, jest zagrożeniem dla obowiązującego porząd-
ku prawnego, a przez to dla społeczności, w której ma miejsce37.

Czynniki powodujące przestępczość to: cechy osobiste przestępcy, za-
chwianie równowagi psychicznej, rozpad więzi społecznych, alkoholizm, 
narkomania, środowisko rodzin dysfunkcjonalnych, nierówność społecz-
na, niski stan zdrowia społeczności, masowy wyzysk, przestarzałe i nie-
przychylne prawodawstwo, bezrobocie, migracje, działania wojenne czy 
wewnętrzne konfl ikty danego kraju38. Do najczęściej wymienianych prze-
stępstw należą: morderstwa, rabunki, napady, kradzieże, oszustwa, de-
fraudacje, lobbing czy związane z  handlem narkotykami oraz bronią39. 
Działalność przestępcza nie dotyczy jedynie pojedynczych sprawców, ale 
coraz częściej przybiera formy zorganizowane – organizacje mafi jne czy 
grupy ekstremistów, które mają zasięg lokalny oraz międzynarodowy40. 
W polskim kodeksie karnym nie mówi się wprost o terroryzmie, ale wska-
zuje się czyny, które takie znamiona mają41. 

34 L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność…, dz. cyt., s. 96.
35 J. Mazur, Bezdomność jako przedmiot polityki społecznej, w: Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki 

społecznej i katolickiej nauki społecznej, red. J. Mazur, Lublin 2006, s. 27, 30; L. Stankiewicz, Zrozu-
mieć bezdomność…, dz. cyt., s. 106.

36 Wyróżnia się następujące jej fazy: 1) załamanie się programu życiowego; 2) ubóstwo; 3) akcepta-
cja świadomości bycia bezdomnym; 4) przystosowanie do bezdomności; 5) bezdomność właściwa. 
Zob. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 296–297; M. Oliwa-Ciesielska, Piętno nieprzypisa-
nia…, dz. cyt., s. 25–26; L. Stankiewicz, Zrozumieć bezdomność…, dz. cyt., s. 74–75; J. Mazur, Bez-
domność jako przedmiot polityki społecznej, dz. cyt., s. 12.

37 U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, dz. cyt., s. 57–58.
38 Tamże, s. 58.
39 Tamże, s. 60–61.
40 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 258–259.
41 Szczegółowo zagadnienie to regulują następujące artykuły kodeksu karnego: art. 119–121; 127; 140; 

148; 163; 165–167; 170–171; 173; 182; 184; 189–191; 223–224; 232; 252.
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2.5. Dewiacje seksualne

Zagadnienie dewiacji seksualnej wpisuje się w nurt patologii społecz-
nych, jednakże są to różne pojęcia42. Dokładnie termin „patologia” precy-
zuje Adam Podgórecki, którego zdaniem jest to „ten rodzaj zachowania, 
ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego 
czy ten rodzaj struktury, który pozostaje w zasadniczej, niedającej się po-
godzić sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w  danej 
społeczności są akceptowane”43. Mianem dewiacji określa się „odchylenie 
od normy w czyimś zachowaniu, postępowaniu lub myśleniu”44. W sensie 
socjologicznym przez dewiację rozumie się „zbiór postaw i zachowań, któ-
re są sprzeczne z obowiązującymi w danej grupie normami”45. 

Do najczęściej wymienianych dewiacji seksualnych należą: kazirodz-
two, zgwałcenie, pornografi a dziecięca i pedofi lia46 oraz (choć coraz rza-
dziej) homoseksualizm. Ten ostatni jest przykładem, iż wobec dewiacji czy 
norm stanowiska są podzielone47.

2.5.1. Kazirodztwo

Kazirodztwo, czyli współżycie seksualne pomiędzy członkami najbliż-
szej rodziny i krewnymi, należy do najbardziej potępianych zarówno na 
gruncie społecznym, jak i  prawnym48. Podstawowy wyznacznik sprze-
ciwu stanowią więzi biologiczne, ochrona przed degeneracją psychiczną 

42 Pojęcie „patologia” pochodzi z języka greckiego. Pierwsza część wyrażenia πάθος oznacza ‘dozna-
nie, wrażenie, doświadczenie, stan chorobowy, wzruszenie, uczucie namiętności czy emocjonalny 
styl retoryczny’. Drugi człon – λόγος – tłumaczy się jako ‘znaczenie, miara, wielkość, wartość, za-
sada, motyw, teoria, wyjaśnienie, pojęcie, myślenie, rozumowanie, słowo, mowa, wzmianka, uwa-
ga, opis, dyskusja, wypowiedź, decyzja, sprawa, kwestia’. Wskazać należy także, iż można patologię 
uważać za dziedzinę wiedzy zajmującą się silnymi wzruszeniami czy uczuciami namiętności, za-
wsze jednak w rozumieniu negatywnym. Zob. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. 3, 
Warszawa 1962, s. 43–46, 361.

43 A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976, s. 24.
44 Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1, Warszawa 2007, s. 327; S. Kozak, Patologie wśród dzieci 

i młodzieży, dz. cyt., s. 13. W sensie leksykalnym „dewiacja” jest pochodzenia łacińskiego: deviatio 
– ‘zboczenie z drogi, odwrócenie, odstąpienie od’. Podobne pochodzenie ma słowo „dewiant”: łac. 
devius – ‘niebędący przy drodze, odległy’. Zob. Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, War-
szawa 1990, s. 158–159.

45 Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1995, s. 229; P. Sztompka, Socjologia, Warszawa 
2000, s. 34.

46 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 16. Obszerny katalog dewiacji seksualnych zob. U. Świę-
tochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, dz. cyt., s. 102.

47 Obecnie homoseksualizm stał się „normą tolerowaną”. Zob. U. Świętochowska, Patologie cywiliza-
cji współczesnej, dz. cyt., s. 101, 103.

48 Kodeks karny w art. 201 stanowi, iż „Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstęp-
nego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
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i  fi zyczną czy instynktowna skłonność do „lęku przed kazirodztwem”49. 
Akty kazirodcze mogą być sytuacyjne – to znaczy dokonane pod wpły-
wem alkoholu, stresu czy w wyniku dłuższej nieobecności matki w domu; 
psychopatologiczne – gdy sprawca ma zaburzoną osobowość lub jest nie-
dorozwinięty umysłowo; pedofi lskie; homoseksualne albo związane z pa-
tologią życia rodzinnego50.

2.5.2. Gwałt

Mianem gwałtu określa się taki akt przemocy, w którym napastnik za 
pomocą siły i wbrew woli drugiej osoby zmusza ją do stosunku seksualne-
go51. Nie ma znaczenia, czy dokonuje tego obcy, znajomy czy też współ-
małżonek. Zawsze czyn ten ma charakter agresji, wyraża chęć upodlenia 
i upokorzenia drugiego człowieka52.

Zgwałcenie zawsze odbija się na osobie, która go doznała. Przejawia się 
to w lękach, depresji, myślach samobójczych, bólu psychicznym, konfl ik-
tach małżeńskich szczególnie w relacjach intymnych, aktach samookale-
czenia, poczuciu winy czy obsesyjnym poczuciu brudu wyrażającym się 
w chęci zmycia go z całego ciała53. Kodeks karny traktuje gwałt jako po-
ważne przestępstwo54. 

2.5.3. Pornografi a dziecięca

Postęp techniki, w tym Internetu, przyczynił się do rozwijania się spo-
sobu wykorzystywania seksualnego dzieci, a mianowicie dziecięcej por-
nografi i. Do najczęstszych form tej dewiacji, a jednocześnie przestępstwa, 
zalicza się: gromadzenie, wymienianie z innymi oraz oglądanie zdjęć i fi l-
mów tego rodzaju55. Nie mniej zbrodniczym wyrazem pornografi i dziecię-
cej jest zachęcanie czy zmuszanie dzieci do nagiego pozowania do zdjęć 
oraz do czynów seksualnych, które utrwalane są na współczesnych noś-
nikach informacji. Skutkiem wciągnięcia dzieci w pornografi ę jest m.in.: 
silne poczucie winy i odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, lęk przed 
ujawnieniem, bezradność wobec braku kontroli nad własnym życiem, po-
czucie utraty niewinności, gwałtowne wybuchy złości56.

49 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, dz. cyt., s. 253–254; I. Pospiszyl, Patologie społeczne, 
dz. cyt., s. 260–262.

50 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 264. 
51 Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 2, Warszawa 2007, s. 74–75.
52 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży, dz. cyt., s. 160.
53 Tamże, s. 162–163.
54 Art. 197 i 198.
55 Dzieci w tym względzie są chronione prawem przez art. 202.
56 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży, dz. cyt., s. 258.



115Filozofia

2.5.4. Pedofi lia

Często w  sposób nieuprawniony jest utożsamiana z  molestowaniem 
seksualnym, co jak zaznacza Irena Pospiszyl, wynikać może z  regula-
cji prawnych, które takiego rozróżnienia nie czynią, skupiając się przede 
wszystkim na zachowaniu, a nie na mechanizmach działania57. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, aby można było mówić o pe-
dofi lii, muszą zostać spełnione następujące warunki: powtarzający się 
nasilony popęd i wyobrażenia seksualne dotyczą dzieci w wieku przed po-
kwitaniem; realizacja tego popędu i odczuwanie z tego powodu ogrom-
nego cierpienia; trwałość owej preferencji musi występować przynajmniej 
sześć miesięcy; osoba dokonująca tego czynu ma co najmniej 16 lat i jest 
co najmniej 5 razy starsza od dziecka, lub dziecko jest w wieku przed po-
kwitaniem58.

Wiele przypadków aktów pedofi lskich nie jest wykrywanych z powo-
du nieujawnienia ich przez dzieci. Spowodowane jest to silnym poczuciem 
winy dziecka wynikającym z zastraszenia bądź uczucia przyjemności; sil-
nym odczuwaniem wstydu, nieczystości czy grzeszności przez narusze-
nie sfery intymnej; lękiem przed utratą bliskich – gdy pedofi lem jest ktoś 
z  rodziny; brakiem wiedzy, gdzie i  u  kogo należy szukać pomocy, oraz 
bezradnością wobec sytuacji, która wydaje się bez wyjścia59. Trzeba też 
wspomnieć o skutkach aktów pedofi lskich, wśród których najczęstszymi 
są próby samobójcze, depresja, izolacja, nieufność i niekomunikatywność, 
ucieczki z domu, niepowodzenia w nauce, nadpobudliwość seksualna60.

2.5.5. Prostytucja

Jako zjawisko dosyć powszechne „stanowi naruszenie istniejących 
norm i cenionych wartości”61 Najbardziej adekwatną defi nicję podają Mi-
chał Antoniszyn i Andrzej Marek. Według tych autorów, mianem prosty-
tutki można określić osobę, „która stale lub dorywczo uprawia proceder 

57 Tamże, s. 246. Doskonale obrazuje to art. 200: §1. „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 
lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania 
się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. 
§2. „Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poni-
żej lat 15 wykonanie czynności seksualnej”.

58 Jeśli chodzi o pedofilię, największy problem istnieje w kwestii określenia wieku dziecięcego. Do-
brze obrazują to przepisy karne innych państw europejskich, np. w Holandii czy w Wielkiej Brytanii 
ochroną objęte są dzieci do 12 roku życia. Te dysproporcje wynikają zarówno z różnic kulturowych, 
demograficznych, jak i stopnia otwartości na inne grupy oraz aktywności grup mniejszościowych. 
S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży, dz. cyt., s. 246–247.

59 Tamże, s. 251.
60 Tamże, s. 254–255.
61 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 224.
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polegający na świadczeniu usług seksualnych w dowolnej formie w zamian 
za korzyści materialne, które stanowią decydujący motyw jej działania”62. 
Jak więc słusznie się zauważa, podstawowym motywem towarzyszącym 
prostytucji jest transakcja63.

Kodeks karny nie stosuje sankcji wobec osób, które uprawiają prostytu-
cję, natomiast karze sutenerów, którzy zmuszają je do tego i czerpią z tego 
korzyści64. Przyczyn zjawiska prostytucji jest wiele, do najczęstszych za-
licza się kryzys rodziny. Wyraża się to w jej niskim statusie społecznym 
i braku więzi emocjonalnych, nadmiernym rygoryzmie ojca, stosowaniu 
złych metod wychowawczych oraz patologii rodziny65. Warto również 
zwrócić uwagę, że coraz częstszym motywem prostytuowania się jest chęć 
życia nie na średnim nawet, ale na wysokim poziomie, co jest szczególnie 
widoczne wśród nieletnich.

Coraz częściej prostytucja dotyka osoby ze średnim i wyższym wy-
kształceniem, o  czym świadczą wyniki badań Zbigniewa Izdebskiego, 
przeprowadzone w latach 2003 i 2006. Porównanie ich z wcześniejszymi 
badaniami z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku pokazu-
je, iż nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób z wykształceniem średnim 
i wyższym zajmujących się prostytucją. Co uderzające, w przypadku tej 
ostatniej grupy liczba ta wzrosła ponad dziesięciokrotnie! Oczywiście, 
trzeba zauważyć, iż są to badania cząstkowe – zawężone do „zarejestro-
wanych” prostytutek. Nie są znane dane dotyczące prostytutek interne-
towych czy innych – działających poza agencjami towarzyskimi. Wydaje 
się jednak, iż liczba prostytuujących się osób z wyższym wykształceniem 
jest jeszcze wyższa66.

3. Kościół a globalizacja

Dynamiczny rozwój świata, w  aspekcie ekonomicznym, informacyj-
nym, społecznym i  kulturowym, znajduje się w  kręgu zainteresowań 
wspólnoty wiernych – Kościoła, którzy ten świat współtworzą. Wezwanie 

62 M. Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa 1985, s. 11.
63 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, dz. cyt., s. 200; U. Świętochowska, Patologie cywilizacji 

współczesnej, dz. cyt., s. 105; E. Bielicki, Z problematyki resocjalizacyjnej, dz. cyt., s. 71; I. Pospiszyl, 
Patologie społeczne, dz. cyt., s. 225. W rozumieniu leksykalnym „prostytucja” pochodzi od greckie-
go wyrażenia πρoςτίθημι (prostithemi), które oznacza m.in. ‘zaprzedać się komuś dla osobistych ko-
rzyści’. Zob. Słownik grecko-polski, dz. cyt., s. 728.

64 Art. 203, 204.
65 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, dz. cyt., s. 204; I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., 

s. 237; U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, dz. cyt., s. 107.
66 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, dz. cyt., s. 227–228.
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Boga, by „czynić sobie ziemię poddaną”, dla członków wspólnoty jest nadal 
aktualne, musi ono jednak być realizowane według zamysłu Stwórcy. Ten, 
który jest Panem świata, życia i śmierci, przed wniebowstąpieniem polecił 
Dwunastu, by szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody (por. 
Mt 28, 19). Głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim narodom, powiększanie 
się liczebne tych, którzy z wiarą przyjmują chrzest i żyją według określo-
nych zasad, czyni wyznanie powszechnym – katolickim. Tak szeroki zasięg 
wyznawców skupionych we wspólnocie-Kościele sprawia, iż można mó-
wić o jego globalnym charakterze.

Globalizacja może nieść ze sobą wiele negatywnych zjawisk, które 
przybierają formę kryzysu bądź patologii. Zadaniem członków wspól-
noty-Kościoła jest badanie tych zjawisk i szukania sposobu pomocy oso-
bom, których one dotykają. Nieuchronny proces postępującej globalizacji 
winien mieć tylko jeden cel, a mianowicie: służbę człowiekowi, który musi 
panować nad własnymi wytworami, bowiem w innym przypadku stanie 
się ich niewolnikiem.

Jak konkretnie winni odpowiadać członkowie Kościoła na problemy, ja-
kie niesie ze sobą globalizacja?

3.1. Odpowiedzialne wykorzystywanie mediów

Wynalazki druku, telegrafu, telefonu, radia, telewizji czy wreszcie Inter-
netu dość szybko zostały wykorzystane przez Kościół jako środki do gło-
szenia Ewangelii. Bardzo cennym dokumentem jest encyklika Piusa XII 
o fi lmie, radiu i  telewizji Miranda prorsus z 8 września 1957 roku, któ-
ra wymieniając największe ówczesne media: prasę, radio, telewizję i fi lm, 
zwraca uwagę na aspekt moralny przekazywanych przez nie treści67. Do 
zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów zaliczono 
używanie ich wyłącznie do celów politycznych i propagandowych lub jako 
narzędzie zysku, do swobodnego i  niekontrolowanego szerzenia rzeczy 
niemoralnych i niebezpiecznych dla wiary i dobrych obyczajów, do wspie-
rania nieuczciwych przedsiębiorców68.
67 „W ubiegłym wieku, pomimo rozwoju techniki przemysłowej, nie zawsze umiano uniknąć oddania 

człowieka w niewolę maszyny, przeznaczonej przecież raczej do tego, aby jemu służyć. Całe poko-
lenia aż do naszych dni pokutują za tamte błędy przeszłości. Podobnie i dziś, jeśli rozwój techniki 
w dziedzinie informacji audiowizualnej nie zostanie poddany pod »słodkie jarzmo« (por. Mt 11, 30) 
Chrystusowe, grozi mu niebezpieczeństwo, iż stanie się źródłem ogromnego zła, tym większego, iż 
nie chodzi o oddanie w niewolę sił materii, ale także sił ducha, na skutek pozbawienia »ludzkich wy-
nalazków tych wzniosłych korzyści, które były ich celem, zamierzonym przez Opatrzność«”. Pius XII, 
Encyklika o filmie, radiu i telewizji Miranda prorsus, nr 18, http://www.kns.gower.pl/pius_xii/ mi-
randa.htm (dostęp 10.11.2009).

68 Tamże, nr 31–32, 51, 84.
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Ważna jest również instrukcja duszpasterska Pawła VI Communio et 
progressio z 23 maja 1971 roku. Wedle niej media jako dar Boży winy być 
wykorzystywane, aby „ludzie, dzięki częstym kontaktom między sobą, na-
brali większego poczucia wspólnoty (…) oraz do lepszego poznania się lu-
dzi, zwiększenia wśród nich wzajemnej życzliwości, pomocy i skutecznej 
współpracy (…) i do wzrostu poczucia braterstwa”69 Ważne jest jednak, 
aby używanie mediów nie było manipulowaniem, ale komunikowaniem 
się, czyli „dawaniem siebie z miłości”, stąd też podstawą jest szczerość, pra-
wość i prawda70. Zagrożenia, jakie niosą ze sobą media, to stronniczość, 
manipulacja, nieporozumienia i niezgoda oraz zaprzeczanie i fałszowanie 
najwyższej wartości życia ludzkiego71.

Można wymieniać jeszcze wiele innych dokumentów czy wypowie-
dzi Kościoła w kwestiach mediów. Jednakże wyżej wspomniane w sposób 
wystarczający pokazują zarówno zagrożenia, jak i wielkie szanse, na które 
winno się zwrócić uwagę w działalności Kościoła. 

3.2. Troska o rodziny

W zglobalizowanym świecie szczególną troską należy otoczyć rodzinę. 
Na jej wielką godność zwracał specjalną uwagę już Leon XIII w encyklice 
O małżeństwie chrześcijańskim Arcanum divinae sapientiae z 10 lutego 
1880 roku, w której podkreślił, iż rodzina mająca swój początek w małżeń-
stwie cechuje się świętością, jednością oraz nierozerwalnością72. W dal-
szej części encykliki mowa o zagrożeniach rodziny ze strony fałszywych 
tez fi lozofi i, złych obyczajów oraz sił politycznych. Ich złowrogie działa-
nie zmierza m.in. do tego, by rodziny „obedrzeć z wszelkiej świętości, by te 
odrzuciły z pogardą panowanie Boga”73. Podobne tezy zawierają inne do-
kumenty kościelne. Wystarczy wspomnieć chociażby encyklikę Jana Paw-
ła II Evangelium vitae z 25 marca 1995 roku, w której postulaty ochrony 
rodziny wynikają z jej natury. Jest ona bowiem „sanktuarium życia” oraz 
„wspólnotą życia i miłości, niezastąpioną w kształtowaniu kultury życia”74. 

69 Papieska Komisja do spraw Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o środkach 
społecznego przekazu Communio et progressio, nr 8, 18–20, http://www.kns.gower.pl/stolica/com-
munio.htm (dostęp 10.12.2009).

70 Tamże, nr 11, 17.
71 Tamże, nr 9.
72 Leon XIII, Encyklika o małżeństwie chrześcijańskim Arcanum divinae sapientiae, nr 5, http://www.

nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/arcanum_divinae_sapientiae/ads.php (dostęp 10.01.2010).
73 Tamże, nr 17.
74 Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium vitae, nr 88, 92, 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html (dostęp 
10.01.2010).
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Wydaje się jednak, iż najważniejszymi dokumentami dotyczącymi ochro-
ny rodziny są dwa: Familiaris consortio oraz Karta Praw Rodziny. Pierwszy 
zwraca m.in. uwagę na współczesne zagrożenia rodziny75, drugi natomiast, 
ujęty bardziej w sposób jurydyczny, wskazuje na różnego rodzaju kwestie, 
których zachowywanie będzie sprzyjać godności i trwałości rodziny76. 

Obowiązkiem więc Kościoła jest ochrona rodziny, co ma się przejawiać 
w konkretnej pomocy. Sprzyjać jej będą właściwie przeprowadzone kate-
chezy szkolne i przedmałżeńskie, które przy dobrym przygotowaniu me-
rytorycznym oraz kadrowym są w stanie właściwie kształtować przyszłych 
rodziców. Nie jest bowiem sztuką krzyczenie z ambony czy w konfesjonale 
na temat antykoncepcji, in vitro, rozwodów, zdrady czy wolnych związków. 
Tylko wspólne docieranie do przyczyn trudności i zagrożeń, jakie czyhają 
na rodzinę, może ją ocalić. W każdym bowiem przypadku kryje się jakaś 
niemoc człowieka.

3.3. Troska o bezrobotnych, biednych i bezdomnych

Nasilający się proces globalizacji skutkuje również znacznym wzrostem 
liczby osób bez domu i pracy, co prowadzi do postępującego zubażania 
społeczeństwa. Zadaniem wspólnoty-Kościoła jest zauważanie i  pomoc 
takim osobom. Prawosławna święta – Matka Maria z  Paryża, która do 
uznawanych sakramentów zaliczała jeszcze „sakrament brata” (czynienie 
miłosierdzia), po odwiedzeniu kilku klasztorów napisała: „Nikt tam so-
bie nie uświadamia, że świat płonie. Żyją sobie z dala od nędzy i brudu 
tego świata, zatopione w swojej burżuazyjnej pobożności. Otwórzcie swo-

75 Do nich zalicza się: „błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności małżonków we wzajem-
nych odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci; praktyczne trudności, 
na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości; stale wzrastająca liczba rozwodów, pla-
ga przerywania ciąży, coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji; faktyczne utrwalanie się mental-
ności przeciwnej poczęciu nowego życia (…) tworzenie nowych związków także wśród wierzących; 
zawieranie jedynie cywilnych kontraktów małżeńskich, wbrew powołaniu ochrzczonych do »poślu-
bienia się w Panu«; przyjmowanie sakramentu małżeństwa bez żywej wiary, dla innych motywów; 
odrzucanie norm moralnych, które regulują współżycie małżeńskie i nadają mu ludzki i chrześci-
jański wymiar”. Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach 
rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Familiaris consortio, nr 6, 7, http://www.vatican.
va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122 familiaris-
consortio_pl.html#m1 (dostęp 10.01.2010).

76 Na uwagę zasługuje art. 1. b, podkreślający prawo do życia w takich warunkach moralnych, wycho-
wawczych, społecznych i ekonomicznych, które pozwolą im z całą świadomością i odpowiedzial-
nością wykonywać prawo do małżeństwa. Również art. 3 tegoż dokumentu postuluje, aby władze 
publiczne czy organizacje nie zmuszały w żaden sposób rodzin do ograniczenia w jakikolwiek spo-
sób wolności małżonków w podejmowaniu decyzji co do potomstwa, i co więcej, w stosunkach mię-
dzynarodowych pomoc gospodarcza udzielana na rzecz rozwoju ludów nie może być uzależniana 
od akceptacji programów antykoncepcji, sterylizacji czy spędzania płodu. Zob. Stolica Apostolska, 
Karta Praw Rodziny, art. 1 i 3, http://www.kns.gower.pl/stolica/karta.htm (dostęp 10.01.2010).
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je bramy przed bezdomnymi złodziejami; pozwólcie wtargnąć światu ze-
wnętrznemu, by zniszczył wasz ws paniały system liturgiczny, poniżcie się, 
oczyśćcie, pozbawicie się wszelkiego znaczenia (…) Droga do Boga pro-
wadzi przez miłość do ludzi; nie ma innej możliwości. Na Sądzie Osta-
tecznym nie będę pytana, czy odniosłam sukcesy w  swych praktykach 
ascetycznych, ile pokłonów zrobiłam w czasie Liturgii. Ale będę pytana, 
czy nakarmiłam głodnych, odziałam nagich, odwiedziłam chorych i uwię-
zionych. Tylko o to będę pytana”77.

Zakładanie domów dla bezdomnych, pomoc w  poszukiwaniu choć-
by dorywczej na początek pracy, podawanie w parafi alnych ogłoszeniach 
informacji od pracodawców czy osób prywatnych, które niekiedy szuka-
ją osób do pracy na godzinę czy dwie i chętnie za to zapłacą, jest formą ta-
kiej właśnie troski o bliźnich. Prawdziwa pomoc tak naprawdę nie polega 
na r o z d a w n i c t w i e  pieniędzy, ubrań czy jedzenia, ale na powolnym 
uczeniu przez pracę, iż dana osoba czy rodzina jest w  stanie z  pomo-
cą Kościoła-wspólnoty sobie poradzić. Pomoc pasywna bowiem w wie-
lu wypadkach może degradować, utwierdzając potrzebujących w trwaniu 
w beznadziei. 

3.4. Opieka nad osobami dotkniętymi konfl iktem z prawem

Kościół, jako wspólnota świętych i  grzeszników, upadającym w  spo-
sób ciężki winien poświęcać dużo zainteresowania i troski, do czego zo-
bowiązuje go sam Mistrz – „byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” 
(Mt 25, 36), oraz katechizm – „więźniów pocieszać”. Na uwagę zasługują 
wypowiedzi Jana Pawła II skierowane do więźniów, które dają wspólnocie-
Kościołowi wskazówki, jak należy postępować wobec tej grupy bliźnich78.

77 Jej doskonałą monografię napisał S. Hackel, Matka Maria, tłum. H. Paprocki, Białystok 2008.
78 Do nieletnich oczekujących na wyrok w więzieniu Casal del Marmo powiedział 3 stycznia 1980 

roku: „Każdemu z was chcę powiedzieć, że jest zdolny do dobra, do uczciwości, do pracowitości, 
każdy z was nosi w sobie te zdolności rzeczywiście i głęboko, choćby nawet istnienia ich nie podej-
rzewał. Być może, że ciężkie doświadczenia zdolności te w was jeszcze bardziej rozwinęły. Wiedzcie, 
że przyszedłem tu dlatego, że was kocham, że wierzę w was. Przyszedłem, bo chciałem dać wyraz 
tym uczuciom i temu zaufaniu. (…) Gdy najdą was smutne myśli (…) wtedy pamiętajcie, że papież 
zwraca się do was z szacunkiem, że liczy na wasze przyszłe, odpowiedzialne włączenie się do spo-
łeczeństwa”. Cyt. za: A. Kremplewski, Papież wśród więźniów, http://www.ipolska.pl/krempy/papa.
htm (dostęp 11.01.2010). W podobnym duchu brzmią słowa papieża wypowiedziane do więźniów 
w Płocku 7 czerwca 1991 roku: „Więzień, każdy więzień, który odbywa karę za popełnione przestęp-
stwo, nie przestał być przecież człowiekiem, obciążonym co prawda słabością, zagrożeniem i grze-
chem – może zbrodnią – a nawet upartymi nawrotami do niego, ale nie pozbawionym również tej 
wspaniałej możliwości, jaką jest poprawa, powrót do siebie, jaką jest nawrócenie człowieka, odno-
wienie w sobie obrazu Bożego. Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może 
zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym”. Zob. Jan Paweł II do więźniów, http://bractwowiezien-
ne.bydgoszcz.pl/2007/02/list-jana-pawla-ii-do-wiezniow/ (dostęp 11.01.2010).
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Opieka nad tymi osobami w sposób bezpośredni należy do kapelanów 
więziennych, ale nie tylko. Wspólnota-Kościół, jak jej Założyciel, ma da-
wać bliźnim nadzieję i ofi arowywać pomoc. I podobnie jak w przypad-
ku osób pozostających bez pracy czy domu, tu również pomoc nie będzie 
polegać na rozdawaniu żywności, pieniędzy czy ubrań. Właściwa pomoc 
przejawia się w organizowaniu powrotu do społeczeństwa, które przestęp-
ca skrzywdził. Dodawanie otuchy, zachęta do prac społecznych, pomoc 
w znalezieniu w miarę stałej pracy wydają się najwłaściwszą metodą reali-
zacji ewangelicznego przykazania miłości. Największy zbrodniarz bowiem 
nigdy nie przestaje być dzieckiem Bożym.

3.5. Troska wobec ofi ar dewiacji

Niezwykle delikatną materię stanowią zagrożenia płynące z dewiacji. 
Dotyka się tu bowiem sfery intymnej i psychicznej, a także bólu, jaki od-
czuwa osoba skrzywdzona. W tym przypadku najważniejsza wydaje się 
informacja połączona z właściwą formacją na gruncie szeroko rozumia-
nego przepowiadania kościelnego. Sam bowiem zakaz i potępienie z po-
wołaniem się na argumenty biblijne niczego nie rozwiązują. Szczególnie 
istotne wydaje się, by w ramach informacji wierni mieli stały dostęp do te-
lefonów zaufania czy adresy placówek pomagających osobom, które stały 
się ofi arami dewiacji innych bądź własnej. Ponadto istotne jest przypomi-
nanie rodzicom o kontroli nad dostępem dzieci do Internetu, o ograniczo-
nym zaufaniu do nich – to znaczy proporcjonalnym do stopnia dojrzałości, 
o słuchaniu ich oraz uczeniu czujności wobec obcych. Trzeba formować 
wspólnotę, iż wyżej omawiane dewiacje są nie tylko grzechem, ale przede 
wszystkim przestępstwem, a  osoby, które jej doświadczyły, są ofi arami, 
a nie winowajcami! 

3.6. Opieka nad osobami dotkniętymi prostytucją

W globalnym świecie swoje miejsce znajduje również problem prosty-
tucji. Powodują ją bieda, szantaż, brak domu czy innej pracy, a niekiedy 
chęć posiadania, co zauważa się coraz częściej wśród osób nastoletnich, 
które o biedzie nie wiedzą praktycznie nic. 

W Liście do kobiet Jan Paweł II napisał: „w imię poszanowania osoby 
ludzkiej musimy również demaskować rozpowszechnianie kultury hedo-
nistycznej i komercyjnej, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej, 
wciągając nawet bardzo młode dziewczęta w  kręgi moralnego zepsucia 
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i prostytucji”79. Jeden jedyny w Polsce katolicki ośrodek dla kobiet prag-
nących uwolnić się z prostytucji prowadzi w Katowicach Stowarzyszenie 
Marii Niepokalanej Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Wspól-
nota-Kościół nie może pomijać milczeniem tego problemu, sprowadzając 
go do stojących przy leśnych zagajnikach zmuszanych do nierządu osób.

Nie może też potępiać osób trudniących się tym, bowiem za większością 
przypadków kryją się ludzkie dramaty, które wyprowadzają je „na ulice”. 
Praca, dach nad głową i dobra terapia wydają się podstawowymi kwestia-
mi, które mogą w wielkim stopniu zaradzić tej sytuacji. Ważne jest również 
formowanie wspólnoty, by nie uczęszczać do domów publicznych, by nie 
deptać godności osoby. Winno się także udostępniać adresy ośrodków czy 
terapeutów mogących pomóc tym, którzy chcą zmienić swoje życie.

Zakończenie

Globalizacja nie jest idealnym systemem ekonomicznym, społecznym 
czy kulturowym, ale należy ją dobrze poznać, by z jednej strony unikać pu-
łapek, które z sobą niesie, z drugiej zaś oprzeć ją na fundamencie poszano-
wania prawa i szacunku dla odrębności, co może przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego i  kulturowego społeczeństwa. Chodzi bowiem o  to, aby 
„kierunek kulturowy procesu integracji planetarnej miał charakter perso-
nalistyczny i wspólnotowy, otwarty na transcendencję”80.

Niepokojące zjawiska obecne w  zglobalizowanym świecie to m.in.: 
rodziny dysfunkcjonalne, bezdomność i bieda, przestępczość, dewiacje 
seksualne czy prostytucja. Mają one wymiar ogólnospołeczny oraz so-
cjologiczny, a ich skutki dezorganizują zarówno życie jednostki, jak i spo-
łeczności.

Kościół-wspólnota, aby bez lęku odnalazł się w nowej, globalnej rze-
czywistości, musi być wierny Bogu i człowiekowi. Wierność ta najmocniej 
przejawia się w diakonii (służbie) opartej na miłosierdziu. W konkret-
nym działaniu wyraża się nie przez litość czy rozdawanie żywności, ale 
przez pomoc w powrocie do życia w społeczności, przez wsparcie, tera-
pię i pracę. 

Jeżeli Kościół-wspólnota porzuci człowieka, przestaje służyć, a wów-
czas przestaje być Kościołem.

79 Jan Paweł II, List do kobiet (A ciascuna di voi), Watykan, 29 czerwca 1995.
80 Benedykt XVI, Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie Caritas in veri-

tate, nr 42, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20090629_caritas-in-veritate_pl.html (dostęp 10.01.2010).
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Zusammenfassung

Die gegenwärtige Arbeit bespricht das Problem der Globalisierung, der Erscheinun-

gen krisenhaft und Gegenwart in der Kirche  in dieser Erscheinungen. Geben die Achtung 

die Krise der Familie, die Obdachlosigkeit und die Armut, die Kriminalität, die Deviatio-

nen geschlechtliches und die Prostitution zurück, desorganisieren der sowohl das Leben 

der Einheit, als und der Gesellschaften. Das Modell der Kirche ist als die Gemeinschaft 

die am besten Antwort auf jenem kairos. Der Dienst den Menschen durch der Hilfe, die 

Th erapie und die Arbeit ist  dem Erfüllung fundamentaler Mission Sein den Gründer, der 

ging Er durch das Leben und überall tat Gutes. 

Ks. Tomasz Szałanda, kapłan archidiecezji warmińskiej, doktor nauk teologicznych 

w zakresie teologii pastoralnej – homiletyki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwer-

sytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz wykłada homiletykę w Wyższym Se-

minarium Duchownym w Elblągu.









Ks. Ignacy Bokwa
UKSW – Warszawa

Podstawowe aspekty teologii narracyjnej 
w wietle refleksji systematycznej 

1. Pojęcie i odmiany teologii narracyjnej

Teologia narracyjna wywodzi swoją nazwę od narrare (łac. opowia-
dać). Jest to nowoczesna próba odnowienia teologii chrześcijańskiej jako 
teologii religii historycznej, która nie tylko ma coś do przekazania w po-
staci pisemnie utrwalonych reguł wiary, ale ma także wydarzenia do opo-
wiedzenia. Wyzwalając się od abstrakcyjnych stwierdzeń doktrynalnych, 
teologia narracyjna odnajduje swoją duchową ojczyznę w biblijnych i in-
nych religijnych opowiadaniach. Teologia narracyjna zapobiega wszel-
kim dążeniom do oderwania teologii od życia i kultu, potrzeba jej jednak 
krytycznych zasad umożliwiających ustalenie znaczenia i prawdy. Wśród 
chrześcijan wschodnich narracyjny wątek w  teologii ocalał w  liturgii 
i ikonach.

Teologia narracyjna1 w  liczbie pojedynczej nie istnieje, jako że sen-
sownie można mówić jedynie o wielości niekiedy zasadniczo różniących 
się między sobą, mających charakter szkiców opracowań zaczątkowych. 
Prekursorami teologii narracyjnej byli dwaj niemieccy teologowie – Jo-
hann Baptist Metz i Harald Weinrich. Ich szkice teologii narracyjnej uka-
zują jej zasadniczo różne możliwości.

Johanna Baptista Metza zainteresowanie teologią narracyjną wyrasta 
z jego recepcji Szkoły Frankfurckiej w ramach projektu teologii politycz-
nej. Historyczność myślenia czyni niemożliwą do przyjęcia ahistorycz-
ną koncepcję rozumu. W perspektywie teorii krytycznej ukształtował on 
pojęcie historii jako historii cierpienia. Wyzute z zainteresowań i emocji 
poznanie mogłoby być jedynie owocem niedokonującego wyborów ro-
zumu, a taka wizja okazuje się iluzją. Ludzki rozum jest do głębi przesy-

1 Por. K. Wenzel, Narrative Theologie, w: Lexikon für Theologie und Kirche, red. W. Kasper, t. 7, Frei-
burg–Basel–Rom–Wien 1998, kol. 640–643.
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cony wolnością i skłonnością do humanizacji, wskutek czego staje się on 
memoria passionis, zawierając w sobie niespełnione roszczenia szczęścia 
ofi ar historii. Takie pojęcie rozumu należy traktować jako krytykę wy-
wodzącej się z tradycji oświeceniowej jednostronnej koncepcji postępu. 
Wspominający rozum zawiera w sobie, jeśli ujmiemy go w ramach my-
śli chrześcijańskiej, wymiar soteriologiczny: w ludzkiej anamnezie zmar-
łych zawiera się protest przeciwko byciu umarłymi umarłych. Pamięć ta 
zmierza ku memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi oraz 
Jego obietnicy dopełnienia historii. Zbawczy czyn Jezusa Chrystusa sta-
nowi rodzaj „niebezpiecznego doświadczenia”, jako że porusza on wiarę, 
ludzką działalność i wynikające z niej struktury życia. Kościół powstał 
jako wezwanie do pamięci, jest miejscem urzeczywistniania się tego 
wspomnienia. Teologia fundamentalna określa go mianem „wspólnoty 
wspominania i opowiadania”. Memoria Jesu Christi stanowi „antycypują-
ce wspomnienie” i kieruje ku nie do końca wyczerpanemu jeszcze poten-
cjałowi obietnicy. Kościół nie jest ograniczony ani swoją przeszłością, ani 
przyszłością: dzięki temu w jego współczesności staje się czytelna jego 
„narratywna struktura głębi”, na ile złożony „czas opowiadania” uobecnia 
rzeczywistość tego, o czym się opowiada. W żydowsko-chrześcijańskim 
opowiadaniu przeszłość i przyszłość opowiadania zostają urzeczywist-
nione w sposobach wspominania i nadziei. Takie eschatologiczne opo-
wiadanie nie jest koniecznie tradycyjne, jako że rozwija ono zdolność 
obrony przeciwko ustalonym strukturom i  dogmatycznym stwardnie-
niom, czerpiąc z żywego opowiadania. Anamnetyczny wymiar opowia-
dania nie bazuje w pierwszym rzędzie na przekazaniu wiadomości, lecz 
stanowi praktyczne przełożenie w  dynamiczny proces naśladowania 
i nawrócenia. Integracja z motywem naśladowania wskazuje na bliskość 
względem koncepcji teologii wyzwolenia, która pojęcie i praktykę naśla-
dowania uwalnia od indywidualistycznych i statycznych zwężeń (imita-
tio), otwierając ją na „królewską” praktykę królestwa Bożego na ziemi.

Oprócz tej bardziej społecznej wizji teologii narracyjnej istnieje jej 
wersja bardziej zindywidualizowana. W  twórczości Haralda Weinri-
cha daje o sobie znać kryterium narratywnego przejęcia się czy też hi-
storycznej prawdy, która ma posłużyć rehabilitacji mądrości jako pojęcia 
narratywnie przekazanego doświadczenia życiowego. Rzeczywistość nar-
ratywna znajduje swój ideał w opowiadaniu ustnym, uznanym za ginące. 
Odwołanie się do dialogicznego „ja” według koncepcji Martina Bubera 
i jego mistagogicznego przyswojenia sobie opowiadająco-przekazującej 
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tradycji chasydyzmu pozwala odkryć teologiczno-terapeutyczny poten-
cjał opowiadania. Sięgające początków historii Kościoła katechetycznego 
i religijno-pedagogicznego zastosowanie opowiadania nie tylko zawiera 
protest przeciwko sztywnej teologicznej systematyce, lecz pokazuje, iż 
życiowo-historyczne przyswojenie chrześcijańskiej tradycji może stano-
wić centrum projektu symboliczno-opowiadającej teologii2. W aspekcie 
praktyczno-teologicznym istnieje możliwość stworzenia teologicznej es-
tetyki w nawiązaniu do warstwy narracyjnej3.

Gary L. Comstock rozróżnił pomiędzy czystymi narratywistami a tymi, 
którzy przyznają pewne miejsce refl eksji systematycznej4. W pierwszej gru-
pie jako jej prominentny przedstawiciel znalazł się Karl Barth, radykalnie 
zwracający się przeciwko jakiejkolwiek interpretacji i analizie przesłania 
objawienia Bożego (historyczno-krytycznej, egzystencjalno-ontologicznej, 
hermeneutycznej czy transcendentalno-ontologicznej). O jakości opowia-
dania rozstrzyga jedynie literalna zawartość polegającej na sobie samej bi-
blijnej historii. Każdy teologiczny dyskurs drugiego porządku (stopnia) 
dotyczący objawienia zagraża utratą kontaktu z nim. Pomimo różności ga-
tunków biblijny tekst można traktować jako jedno opowiadanie, którego 
klucz interpretacyjny leży w nim samym – w opowiadaniu o ukrzyżowaniu 
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dochodzi przy tym do odwrócenia 
tradycyjnego schematu recepcji: to nie czytelnik przyswaja sobie biblijne 
opowiadanie, lecz to ono przyswaja sobie czytelnika. W swoim roszczeniu 
ujęcia całej ludzkiej rzeczywistości opowiadanie biblijne potwierdza, iż jest 
rzeczywiście opowiadaniem jednego Boga.

Do drugiej grupy został zaliczony Nicholas Lash, pozostający pod 
wpływem Johna Henry’ego Newmana i  Karla Rahnera, twierdzący, że 
jedność i wewnętrzny porządek objawienia nie są możliwe do rozpozna-
nia na drodze systematyczno-teologicznej spekulacji, lecz w opowiada-
niu i przez opowiadanie wiary, przy czym opowiadanie oznacza złożony 
proces przyswajającej i tym samym potwierdzającej się jako żywa trady-
cji. Porządkujące funkcje opowiadania są dynamiczne, jako że transfor-
macja tradycji następuje w akcie przyswajania, natomiast pośredniczenie 
pomiędzy biografi czną, historyczną i  kulturową partykularnością aktu 
przyswajania z jednej strony dzieje się w stosunku do możliwości przeło-

2 Por. G. Baudler, Einführung in die symbolisch-erzählende Theologie. Der Messias Jesus als Zentrum 
der christlichen Glaubenssymbole, Paderborn 1982.

3 Por. A. Grözinger, Erzählen und Handeln, München 1989.
4 Por. G.L. Comstock, Two Types of Narrative Theology, „Journal of the American Academy of Reli-

gion” 55 (1987), s. 687–717.
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żenia chrześcijańskiego opowiadania w ciągu historii i ponad kulturowy-
mi granicami z drugiej strony. Dynamika po chrześcijańsku pojmowanej 
historii urzeczywistnia się przede wszystkim w relatywnej pluralności jej 
konkretyzacji, co uprawnia do stwierdzenia synchronicznej i  diachro-
nicznej interpretacyjnej otwartości tejże historii. W  takiej otwartości 
chrześcijańskie opowiadanie pozostaje w związku z Credo, które w swej 
istocie jest skróconym, skondensowanym opowiadaniem. Podobnie jak 
dogmaty pełni ono funkcję korekcyjną w stosunku do opowiadania, któ-
re z kolei jest nakierowane na dogmat-Credo jako jego wymiar treściowy. 
Lash pojmuje teologię narracyjną w ramach tradycji teologii negatywnej: 
teologia narracyjna w  sposób epicki urzeczywistnia wgląd w  koniecz-
ność Bożej mowy w obliczu niemożności wyrażenia tajemnicy Boga5.

Wychodząc poza ramy powyższego dychotomicznego podziału, Sal-
lie McFague odkrywa wewnętrzne powiązanie opowiadania z metaforą6, 
co omawia również Paul Ricoeur7. Z opierającej się na poglądach Paula 
Tillicha, zdecydowanie reformowanej perspektywy McFague postrzega 
historię chrześcijańskiego dyskursu jako zdynamizowaną przez metafo-
rę, traktując ją jako pojęcie przeciwne w stosunku do „katolickiego”, kul-
tyczno-kapłańskiego rozumienia sakramentu. Ricoeur rozumie metaforę 
jako „semantyczną innowację”, którą McFague radykalizuje w kierunku 
religijnym i ideologiczno-krytycznym, zmierzając ku krytyce niejako dy-
rygujących Bożą mową dogmatów. Również one są skazane na proroc-
ko-otwarty, prowizoryczny, pośredni, ikonoklastyczno-metaforyczny 
proces chrześcijańskiej mowy o Bogu.

2. Dogmat a symbol

Teologia narracyjna zwraca uwagę na fakt, iż uobecnienie zabite-
go Jezusa jako żywego Mesjasza dla konkretnego człowieka czy też da-
nej ludzkiej wspólnoty nie może następować w  oparciu o  rozumową 
argumentację czy historyczną dokumentację, gdyż pojawia się problem 
przerzucenia mostu pomiędzy tamtymi historycznymi wydarzeniami 
a obecną sytuacją. Można to uczynić nie tyle siłami intelektu, ile bardziej 
przy wykorzystaniu wszystkich władz człowieka, a więc także jego uczuć, 
wyobraźni i fantazji. Będzie to całościowe przybliżenie się do znajdują-

5 Por. N. Lash, Theology on the Way to Emmaus, London 1986.
6 Por. S. McFague, Metaphorical Theology, London 1983.
7 Por. P. Ricoeur, Zeit und Erzählung, t. 1–3, München 1988–1991; tenże, Le sujet convoquè, „Revue 

de l’Institut Catholique” 28 (1988), s. 83–99.
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cego się w centrum fundamentu wiary. Kiedy chodzi o „widzenie” ukrzy-
żowanego Mesjasza, pomocna staje się nie tyle dyskursywna logika, ile 
raczej „logika prezentatywna”, posługująca się metodą narracji8.

Zarówno Stary, jak i  Nowy Testament posługują się metodą narra-
cji, a nawet można je określić mianem struktur narracyjnych9. Pomię-
dzy biografi ą odbiorców Dobrej Nowiny o zabitym i zmartwychwstałym 
Mesjaszu a przesłaniem wiary, które jest im przekazywane jako narra-
cja, istnieje ścisła korelacja: oba te bieguny muszą zostać wyrażone w po-
staci „reprezentatywnych symboli” – każdorazowa sytuacja osobistego 
doświadczenia adresata ma znaleźć odniesienie do rozumianego jako ca-
łość życia Jezusa Chrystusa, natomiast każdy element przekazu wiary ma 
swój ostateczny kontekst w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystu-
sa jako fundamencie chrześcijańskiej wiary.

Choć teologia jest w pierwszym rzędzie racjonalną refl eksją nad tre-
ściami objawienia Bożego, którego szczytem jest Jezus Chrystus, to może 
być również rozumiana jako nauka o chrześcijańskich symbolach. Świat 
symboli chrześcijańskiej tradycji wiary powinien otworzyć się na racjo-
nalną refl eksję, aby móc zrozumieć ich wewnętrzne powiązania, poznać 
historię ich powstania oraz bliskość pewnych symboli w  stosunku do 
określonych sytuacji życiowych. Życie chrześcijanina oraz tradycja wia-
ry, pośród wielu innych, mają także ten wymiar, który jest dostępny za-
równo racjonalnej argumentacji, jak i fenomenologicznemu opisowi.

W pierwotnym Kościele wyznanie wiary było określane mianem sym-
bolu i oznaczało znak rozpoznawczy, porównywalny z fl agą narodową, 
dzięki której dany statek pozwala rozpoznać swoją przynależność naro-
dową. Ta możność rozpoznania jest, oprócz innych znaczeń i wymiarów, 
całościowym, także emocjonalnym aktem, „symbolem reprezentatyw-
nym”. Wyrażona w języku dogmatycznych formuł i symboli wiary trady-
cja chrześcijańska jest nie tylko rodzajem budynku, w którym spotykają 
się niewykluczające się nawzajem wypowiedzi, lecz zbiorem symboli, zor-
ganizowanym wokół swojego centrum – misterium Jezusa Chrystusa 
jako fundamentu wiary. Teologia narracyjna podkreśla konieczność in-
terioryzacji tego Centrum, tak aby stało się ono wewnętrznym światem 
jego osobistej symboliki. Zadaniem katechezy zatem jest re-symbolizacja 
chrześcijańskiej tradycji, która przyjęła postać nauki, doktryny: mniej lub 

8 Por. G. Baudler, Wahrer Gott ALS wahrer Mensch. Entwürfe zu einer narrativen Christologie, Mün-
chen 1977, s. 12–17.

9 Por. G. Lohfink, Erzählen als Theologie. Zur sprachlichen Grundstruktur der Evangelien, „Stimmen 
der Zeit” 192 (1974), s. 521–532, zwł. 522.
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bardziej sztywny budynek tradycji ma więc na nowo stać się żywym świa-
tem symboli, formującym się niejako z wnętrza chrześcijańskiego miste-
rium i otwartym na codzienność chrześcijańskiej egzystencji. Należy przy 
tym podkreślić konsekwentny chrystocentryzm tego konceptu: historycz-
nym początkiem i wyciśniętym przezeń prawzorcem świata chrześcijań-
skich symboli jest Jezus z Nazaretu jako wywyższony i żyjący Mesjasz10.

Teologia, choć jest naukowym podejściem do chrześcijańskiej tra-
dycji, nie może być jednak zredukowana do wymiaru pragmatycznego 
pojęcia nauki11. Należy w  niej uwzględnić konkretnego, historycznego 
człowieka, z  jego osobistą biografi ą, w której następuje wydarzenie ze-
tknięcia z Ewangelią i  jej przesłaniem. Żyjący w świeckiej codzienności 
człowiek ma szansę urzeczywistnić w swojej egzystencji ukrzyżowanego 
rzemieślnika Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza tego swojego świeckiego, 
zwyczajnego życia. Ani subtelna, precyzyjna w swoich wywodach refl ek-
sja teologiczna, ani kościelno-sakralny autorytet ze swoją nawet unowo-
cześnioną praktyką nie będą nigdy w stanie zastąpić tego doświadczenia 
i czynu wiary. Co najwyżej mogą temu człowiekowi pomóc w wypraco-
waniu własnego teologicznego poznania i własnego teologicznego języka. 
Jest to znacząca pomoc, zachodząca na płaszczyźnie komunikacji wiary, 
z której wyrasta nowy język wiary. Rodzi się on w możliwie najbardziej 
intensywnym, dialogicznym powiązaniu własnej biografi i konkretnego 
człowieka i jego językowego świata z historią życia i wyrażonym za po-
mocą mowy światem ukrzyżowanego Mesjasza Jezusa. W ten sposób teo-
logia narracyjna odkrywa na nowo znaczenie człowieka jako podmiotu 
i osoby, co prawda rozmontowanego i zdyskredytowanego przez pono-
woczesną fi lozofi ę12, a przecież stanowiącego niezbędne centrum odkry-
wania i doświadczania sensu.

3. Kościół jako wspólnota rozmowy i opowiadania

Standardowe podejście do Kościoła jest podejściem traktatowym 
i teoretycznym13. Konieczne jest więc wypracowanie takiej symboliczno-

10 Por. E. Biser, Narrativität als Weg zur Identität. Zu Georg Baudlers Entwurf einer narrativen Christo-
logie, „Zeitschrift für Katholische Theologie” (1981), nr 1, s. 56–59.

11 Tendencję tę można zauważyć np. w: H. Peukert, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fun-
damentale Theologie, Düsseldorf 1976.

12 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne idee postmodernizmu, Radom 2004; K. Wilkoszewska, Wariacje na 
ponowoczesność, Kraków 2008.

13 Por. W. Löser, Ekklesiologie, w: Lexikon der katholischen Dogmatik, red. W. Beinert, Freiburg–Ba-
sel–Wien 1988, s. 116n.
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-teoretycznej interpretacji chrześcijańskiej tradycji, w której znajdzie się 
miejsce dla narratywno-korelatywnego ujęcia Kościoła. Kompleks trady-
cji związany z pojęciem Kościoła zajmuje bowiem w ramach takiego od-
niesienia do chrześcijańskiej tradycji szczególne miejsce.

Produktywno-kreatywne podejście do „szerokiego rowu historii” 
(W. Lessing), dzielącego pierwociny Kościoła i  aktualną sytuację czło-
wieka wierzącego, może prowadzić do dialogicznego powiązania współ-
czesnego doświadczenia z przekazanym przez tradycję chrześcijańskim 
fundamentem wiary. Zawarte w  tradycji symbole mogą uzyskać nowe 
znaczenie dla ludzkiego życia, w  którym własne doświadczenie życia 
i jego historia stają przed szansą krytycznego rozpoznania ich w świetle 
tradycji i uzyskania nowego sensu. Historyczny dystans okazuje się nie 
tyle przeszkodą, ile nową możliwością dla chrześcijańskiej egzystencji 
wiary. Ze swej natury, jak twierdzi teologia narracyjna, Kościół stanowi 
drogę bądź przestrzeń, w której wytworzyła się tradycja o ukrzyżowa-
nym Jezusie jako Mesjaszu14. W Kościele powstał też kanon Ewangelii 
opowiadających dziś w  autentyczny sposób o  Jezusie jako Chrystusie, 
w Kościele też jako instytucji dokonywały się starcia z duchowymi i poli-
tycznymi problemami danego czasu, co znalazło swój wyraz w sformuło-
wanych dogmatach, będących regułami i perspektywami wiary15.

Symboliczno-narratywne podejście do rzeczywistości Kościoła za-
wiera w  sobie nowe podejście do chrześcijańskiej tradycji: przekazane 
przez tę tradycję symbole wchodzą w relację z moją aktualną sytuacją ży-
ciową, co przynosi uzdrawiające i nadające mojemu życiu sens działanie. 
Jedyne, co mogę stwierdzić w tej sytuacji, to fakt, iż mogę osiągnąć tylko 
subiektywną, nie zaś obiektywną pewność co do wskazywania przez ten 
symbol na wykraczającą poza śmierć, ostateczną podstawę wszelkiego 
bytu16. Instytucjonalna posługa Kościoła jako wspólnoty towarzyszącej 
poszczególnym wiernym w  procesie przyswajania tradycyjnych sym-
boli w ich konkretnej, historycznej egzystencji natrafi a na swoje ograni-
czenia. Wynika to z natury procesu przyswajania tradycyjnych symboli: 
następuje on bowiem przy użyciu subiektywnych władz fantazji i wczu-
cia konkretnej jednostki, co w jedynie ograniczonym stopniu daje możli-
wość stwierdzenia, czy taka narratywna nowa interpretacja tradycyjnego 

14 Por. A. Napiórkowski, Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 
2009.

15 Por. G. Baudler, Einführung in die symbolisch-erzählende Theologie, dz. cyt., s. 260.
16 Por. A. Napiórkowski, Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna, Kraków 

2008.
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związku symbolicznego jest zasadniczo dopuszczalna, czy też sprzeciwia 
się ona istotnym i  jednoznacznym historycznym bądź też chrześcijań-
skim regułom opowiadania (dogmaty). W pewnym sensie jest to trudny 
do uchwycenia i jednoznacznej interpretacji punkt styku praw jednost-
ki i społeczności.

Właściwy proces korelacji pomiędzy historycznie i tradycyjnie prze-
kazanymi symbolami a osobistą historią życia dokonuje się w rodzinie, 
w  grupie przyjaciół, w  grupie katechizacyjnej. Otwarty pozostaje pro-
blem, czy proces stapiania się własnego, aktualnego życia z przekazanym 
w ramach tradycji symbolem wiary oraz otwierające się przed człowie-
kiem wierzącym odczucia dotyczące wartości i perspektywy życiowe po-
zwalają przemówić Mesjaszowi Jezusowi w konkretnym życiu – czy też 
dochodzi do psychologicznie bądź socjologicznie uwarunkowanej ilu-
zji. Rodzi się tu konieczność upewnienia się w  wymiarze intersubiek-
tywnym. Wymiana z innymi doświadczeń nabytych w trakcie osobistego 
procesu korelacji obiektywnych symboli wiary z własnym światem egzy-
stencji pozwala umocnić subiektywną pewność wiary. Następuje wtedy 
doniosły proces komunikacji wiary, dzięki któremu chrześcijanin może 
zaufać uzyskanemu przez siebie nowemu poznaniu i związanemu z tym 
poczuciu sensu. Zdolność komunikowania stanowi wprawdzie formal-
ne, jednakże konieczne kryterium ortodoksji uzyskanej w ramach proce-
su korelacji subiektywnej pewności wiary17.

4. Od teologicznego traktatu do tkanki symbolu

Georg Baudler podejmuje w  swojej książce18 próbę wykazania, iż 
wszystkie istotne części składowe chrześcijańskiej tradycji, od trynitolo-
gii po mariologię, mogą być pojęte jako zespoły symboli, które, wycho-
dząc od centrum, jakim jest Mesjasz Jezus, i z powrotem prowadząc ku 
Niemu, chrześcijanin integruje w swoje życie, dokonując tego w świa-
topoglądowo zróżnicowanym społeczeństwie, każdy na swój sposób, 
w kreatywnej wymianie z innymi. Znaczącą rolę odgrywają tu rzeczywi-
stość i pojęcie symbolu, otwierające drogę tej kreatywnej i naznaczonej 
osobistą biografi ą aktywności polegającej na przyswojeniu religijnej tra-
dycji. Symbol nie jest czymś, co jest niejako sprzeczne z osobistym spo-
tkaniem i doświadczeniem Boga w Jezusie, lecz o wiele bardziej powinien 

17 Por. G. Baudler, Einführung in die symbolisch-erzählende Theologie, dz. cyt., s. 263n.
18 Por. tamże.



135Teologia

być pojmowany jako otwierający drogę ku temu spotkaniu i doświadcze-
niu w zsekularyzowanej sytuacji życia i rozmowy.

Symboliczno-opowiadające podejście do tradycji chrześcijańskiej 
otwiera perspektywy pozwalające w nowy sposób, z własnej perspekty-
wy życiowej, spojrzeć na to, co tworzy chrześcijaństwo, by móc świa-
domie włączyć się w urzeczywistnienie własnego bycia chrześcijaninem, 
i to w warunkach sekularyzującego się i pluralnego świata. Można to do-
strzec na przykładzie mariologii. Otóż mariologia narracyjna wskazu-
je na ograniczenia mariologii argumentującej za pomocą typowych dla 
klasycznej teologii ścisłych terminów naukowych19. Istnieje możliwość 
mariologii narracyjnej wykorzystującej sposób prezentacji prawdy teo-
logicznej w analogii do biblijnego toku narracji, dotyczącego działania 
Boga, Jezusa Chrystusa i Maryi. Cechą mariologii narracyjnej jest nieuf-
ność względem pojęć klasycznej mariologii podręcznikowej, nad które 
przedkłada ona przeżycia i doświadczenia, przekonująco przekazywane, 
co ma zastąpić argumentację. Zdarzenia mają stać się obecne dzięki „opi-
sowej mocy” narracji. Metoda ta ma na celu właściwe odczytanie narracji 
biblijnej o obecności Maryi w życiu Jezusa Chrystusa oraz Kościoła – tak 
pierwotnego, jak i współczesnego20.

Jednak początkiem i trwałym, żywym centrum chrześcijańskiego świa-
ta symboli pozostaje historia i los Jezusa z Nazaretu. Teologia narracyjna 
pyta o możliwość, dzięki której ze spotkania z ukrzyżowanym Jezusem 
powstaje zbawczo-wyzwalający świat symboliczny. Doświadczenie to 
nie może zostać zredukowane do poziomu ogólnych zasad, pryncypiów 
czy też podobnych doświadczeń i w ten sposób wytłumaczone. To do-
świadczenie musi zostać wykonane, aby dokonało się spotkanie z histo-
rycznie niepowtarzalną postacią Jezusa z Nazaretu, zawierającą zawsze 
owo więcej w stosunku do samych realiów historycznych, a co oznacza 
wiarę w  Jezusa jako Chrystusa, Mesjasza Boga żyjącego. W  Ukrzyżo-
wanym ludzkość otrzymała nowy i dotychczas niemożliwy do wyobra-
żenia symbol Boga. Niezwykłość tego nowego symbolu polega na tym, 
że nie ma już więcej konieczności rozróżniania pomiędzy symbolem 
a symbolizowanym: w ukrzyżowanym, poniżonym, umarłym, a potem 
wskrzeszonym do życia przez Ojca Jezusie z Nazaretu mamy do czynie-
nia z rzeczywistością samego Boga. Jest to absolutny, nieprzewyższalny, 
całkowicie adekwatny symbol Boga, w niczym niezredukowany i niczym 
19 Por. La Madre del Signore. Memoria – presenza – speranza. Alcune questioni attuali sulla figura e la 

missione della Vergine Maria, Città del Vaticano 2000.
20 Por. S. Napiórkowski, Mariologia, w: Encyklopedia katolicka KUL, t. 11, Lublin 2006, kol. 1377.
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niezakłócony wyraz istoty samego Boga. W tym znaczeniu żywy Jezus 
z Nazaretu, spotykający się z człowiekiem, stanowi historyczny funda-
ment, zasadnicze i integrujące centrum wiary chrześcijańskiej21.

Zakończenie

Teologia narracyjna doskonale wyczuwa ducha czasu. Słusznie do-
strzega ona, iż nieodwołalnie skończył się czas przekazywania wia-
ry w postaci suchych, dogmatycznych formuł. Karl Rahner uświadomił 
dostatecznie jasno konieczność antropologicznego zwrotu w  teologii: 
wszelka teologia ma stać się antropologią, czyli taką teologią, która pyta 
o adresata teologicznego przesłania, a więc o człowieka żyjącego tu i te-
raz, w  konkretnej, stale zmieniającej się sytuacji egzystencjalnej22. Tak 
więc katecheza i duszpasterstwo powinny dzisiaj bardziej niż dotychczas 
wychodzić od zsekularyzowanej, światopoglądowo pluralnej sytuacji 
rozmowy z adresatem swojego przesłania. Chodzi o umiejętność obcho-
dzenia się z teologią symboliczno-opowiadającą jako sposobem podej-
ścia do chrześcijańskiej tradycji. Zdolność tego rodzaju jest istotna dla 
wszystkich, którzy chrześcijańską tradycję pragną artykułować w dobie 
kulturowej ponowoczesności. Dla człowieka początku XXI wieku Jezus 
z Nazaretu nie jest w pierwszym rzędzie ani konkretnym, historycznym 
człowiekiem, z którym od ponad dwóch tysięcy lat łączą go osobiste od-
niesienia, ani też nie jest godnym uwielbienia Bogiem. Obie te właściwo-
ści muszą dopiero ukazać się w pełnym blasku w trakcie duszpasterskiej 
i katechetycznej pracy. Dla tego człowieka, dla człowieka z ulicy wracają-
cego z pracy czy też dla klasy szkolnej po fi zyce Jezus jest przekazaną w ra-
mach religijnej tradycji postacią, która w  chrześcijańskich Kościołach, 
w  chrześcijańskich kręgach dyskusyjnych, w  chrześcijańskim ukształ-
towaniu życia została uczyniona centrum medytacji i orientacji życio-
wej. W zsekularyzowanym społeczeństwie każdy człowiek musi ciągle 
na nowo znajdować i przebywać drogę od fenomenu Jezusa z Nazare-
tu (jako przekazanej drogą tradycji postaci religijnej) ku zbawczo-pocie-
szającemu uobecnieniu tego Jezusa jako Mesjasza oraz Jego życia i Jego 
świata. Spotkanie, obecność Jezusa stanowią doświadczenie Boga, które 

21 Por. G. Baudler, Einführung in die symbolisch-erzählende Theologie, dz. cyt., s. 88–91. Por. także: 
K. Rahner, Zur Theologie des Symbols, w: tenże, Schriften zur Theologie, t. IV, Einsiedeln–Zürich–
Köln 1967, s. 275–311.

22 Por. K. Rahner, Probleme der Christologie von heute, w: tenże, Schriften zur Theologie, t. I, Einsie-
deln–Zürich–Köln 1954, s. 169–222.
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nie może zostać utrwalone, lecz musi być ono niejako wydobyte z każ-
dej fazy życia oraz z każdej egzystencjalnej sytuacji życiowej. W pew-
nym sensie teologia narracyjna kontynuuje i rozwija najważniejsze wątki 
Rahnerowskiej chrystologii i antropologii transcendentalnej, zaintereso-
wanych żywym, egzystencjalnym związkiem pomiędzy Jezusem Chry-
stusem a człowiekiem, pomiędzy chrystologią a antropologią23.

Teologia narracyjna podejmuje śmiałą próbę ogarnięcia całości chrze-
ścijańskiego przekazu z perspektywy ludzkiego doświadczenia egzysten-
cjalnego. Wynikiem tej próby jest nowa struktura nadana chrześcijańskiej 
tradycji. Jest to konieczne, aby móc mówić o nowej teologii. Nie wystar-
czy tu rozumienie teologii jako jedynie metody. Nie chodzi tu bowiem 
o już gotową, jedynie zmodyfi kowaną z myślą o popularnym odbiorcy, 
utylitarną wersję teologii, lecz o uwzględniającą chrześcijańską dorosłość 
poszczególnego wierzącego, jego chrześcijańskie uzdolnienie do tworze-
nia mowy i posługiwania się nią, nową postać teologii. Nie wymaga ona 
specjalnego, naukowego przygotowania w tej dziedzinie: główną troską 
symboliczno-opowiadającej teologii jest jej zbliżenie do mowy i  dzia-
łania realnego człowieka wierzącego. Pozwala to otwierać nowe treści 
wiary przez umieszczanie ich w nowych strukturach, co z kolei skutku-
je pogłębioną teologiczną samoświadomością oraz nową, bardziej wolną 
i kreatywną praktyką symboliczno-opowiadającej teologii.

Za zasadnicze elementy składowe projektu teologii narracyjnej nale-
ży uznać teologiczno-systematyczne wyjaśnienie opowiadania jako na-
kierowanego na zagadnienie czasu (J.B. Metz), na ile opowiadanie w swej 
istocie mierzy się z  problematyką czasu (P. Ricoeur), jak również in-
terdyscyplinarność opowiadania, w  którym – podobnie jak w  żydow-
sko-chrześcijańskim opowiadaniu – krzyżują się historyczne i fi kcyjne 
sposoby opowiadania, prowadząc dialog z historiografi ą i teorią literatu-
ry. Do tego dochodzi kwestia relacji opowiadania do argumentacji; jeśli 
opowiadanie rzeczywiście wykazuje semantyczną, innowacyjną i teorio-
poznawczą jakość (P. Ricoeur), to czy można o nim stwierdzić, że może 
ono także stanowić prymarny materiał dla dalszej teologicznej dyskusji.

Teologia narracyjna nie jest bynajmniej projektem skończonym, wy-
maga bowiem jeszcze dalszego doprecyzowania i rozbudowy. Należy na 
przykład rozważyć problem relacji pomiędzy narracyjną strukturą głę-

23 Por. I. Bokwa, Christologie als Anfang und Ende der Anthropologie. Über das gegenseitige Verhält-
nis zwischen Christologie und Anthropologie bei Karl Rahner, Frankfurt am Main 1990; tenże, Rela-
cja chrystologii i antropologii jako model interpretacyjny teologii Karla Rahnera, „Studia Theologica 
Varsa viensia” 31 (1993), nr 2, s. 27–37.
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bi żydowsko-chrześcijańskiej tradycji a  gatunkami opowiadania, jakie 
znajdujemy w  tekstach biblijnych i  teologicznych. Ze swoim koncep-
tem otwartego opowiadania teologia narracyjna stawia istotne pytanie 
pod adresem koncepcji zamkniętego objawienia24. Teologię narracyjną 
można rozumieć jako szansę odnowienia ciągle jeszcze żywego projek-
tu teologii hermeneutycznej, a więc teologii żywo zainteresowanej wy-
jaśnianiem, przekładaniem, czynieniem bardziej zrozumiałymi tekstów 
– w znaczeniu formuł i symboli wiary – teologii pojmującej swoją istotę 
jako sztukę i naukę wyjaśniania i wykładania tekstów25.

Zusammenfassung

Narrative Th eologie ist ein Versuch, eine lebendige Beziehung zwischen Gott und 

Mensch zu bilden. Der Mensch fühlt sich von Gott angesprochen und eingeladen, den 

Glaubensakt zu tätigen. Die theologische Arbeit von Johann Baptist Metz, Martin Bu-

ber  und Harald Weinrich sowie anderen Th eologen hat es möglich gemacht, Gott in 

den Glaubenserzählungen zu begegnen. Narrative Th eologie betont die Unmöglichkeit, 

eine direkte Brücke zwischen den historischen Erfahrungen mit Jesus und der jetzigen, 

existentiellen Situation des glaubenden Menschen zu schlagen. Darum soll man nicht 

nur den menschlichen Verstand, sondern auch die anderen menschlichen Fähigkeiten 

zu engagieren: seinen Willen, seine Emotionen und Vorstellungskraft. Das Alte und 

Neue Testament wissen es seht gut, die Vorteile einer narrativen Methode zu nutzen, 

indem sie den Menschen, auf dem Weg eines Erzählens, in eine glaubende Beziehung 

mit Gott setzen. Eine wichtige Rolle spielen in der narrativen Th eologie das Symbol und 

die Kirche als Gemeinschaft des Erzählens und Erinnerns. Georg Baudler unternimmt 

in seiner Th eologie einen Versuch, von dem theologischen Traktat zum Gewebe des 

Symbols zu gelangen. Damit bestätigt sich, dass die narrative Th eologie, auch wenn sie 

kein fertig abgeschlossenes Projekt ist, den Zeitgeist sehr gut spürt und eine Abhilfe ge-

gen allzu grosse Intellektualisierung des Glaubens bildet.

24 Por. K. Müller, Bedingungen einer Erzählkultur, w: Erzählter Glaube – erzählende Kirche, red. R. Zer-
faß, Freiburg–Basel–Wien 1988, s. 28–51. Por. także: A. Napiórkowski, Jezus Chrystus objawiony 
i objawiający. Chrystologia fundamentalna, dz. cyt.

25 Por. W. Beinert, Hermeneutik, w: Lexikon der katholischen Dogmatik, dz. cyt., s. 252–255.

Ks. Ignacy Bokwa, ur. 1957, kapłan Diecezji Radomskiej, dr hab. teologii, profesor 

UKSW w Warszawie, dogmatyk. Interesuje się antropologią teologiczną, eklezjolo-

gią, eschatologią i teologią kultury. Autor ośmiu książek i osiemdziesięciu artykułów 

naukowych. Ostatnio opublikował: Eschatologia znaczy Pełnia, Gott ist Fülle, Sando-

mierz 2004, oraz Breviarium fi dei, Poznań 2007.
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Antropologia biblijna w teologii moralnej 
w ujciu Bernarda Häringa

Bernard Häring (1912–1998), niemiecki redemptorysta, należy do naj-
wybitniejszych teologów moralistów minionego stulecia. Jego duszpaster-
skie zaangażowanie oraz naukowa praca służyły odnowie teologii moralnej, 
która od kilku stuleci charakteryzowała się jurydycznym ujęciem. Häring 
włączył do odnowy tej dyscypliny m.in. Pismo Święte. Ono stało się inspi-
racją do rozwijania koncepcji człowieka zawartej w Biblii. Niniejszy artykuł 
jest poświęcony antropologii biblijnej, która stanowi jeden z istotnych fun-
damentów proponowanej przez Häringa odnowy teologii moralnej. An-
tropologia biblijna skupia się na człowieku, którego ukazuje Pismo Święte. 
Jest to nie tylko człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i podobień-
stwo, ale również człowiek grzeszny, upadający, odkupiony przez Jezusa 
Chrystusa i wezwany do wspólnoty z Bogiem. Antropologia biblijna słu-
ży pełniejszemu zrozumieniu samego człowieka i  jego moralnego życia. 
Moralność ma to do siebie, że jej podmiotem jest człowiek, który nie tylko 
spełnia dobro lub zło, ale jednocześnie poprzez swoje czyny staje się analo-
gicznie albo dobrym, albo złym człowiekiem. 

1. Człowiek stworzony przez Boga

Häring zauważa potrzebę skierowania się ku biblijnej koncepcji czło-
wieka1. Niekiedy mówi wprost o antropologii biblijnej, która jest częścią 
nauki o odkupieniu, a więc chrystologii, a ta z kolei należy do właściwego 

1 „Nierzadko o całym spojrzeniu na roztropność bardziej decyduje arystotelesowski, istotnie antro-
pocentryczny schemat myślowy »cel – środek« niż zbawcze dzieło Boże. Prawie zawsze akcentuje się 
cnotliwość człowieka, jego własną sprawność, określanie tego, co mieć powinien. Nie jest to obraz 
człowieka nakreślony na kartach Pisma św., człowieka szukającego ustawicznie zbawczych zamia-
rów Bożych. Jest to chyba palącą koniecznością, by ideę tego poglądu i jej zastosowanie w poszcze-
gólnych zagadnieniach ustawicznie sprawdzać za pomocą idei znajdujących się w Piśmie Świętym”; 
B. Häring, Nauka Chrystusa. Siła i słabość religii. Socjologia religii jako wezwanie, tłum. J. Klenow-
ski, t. VI, Poznań 1966, s. 57 (dalej: NC, IV).
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rozumienia człowieka2. Fundamentalnym zagadnieniem w omawianiu bi-
blijnej koncepcji człowieka u Häringa jest przedstawione w Księdze Ro-
dzaju stworzenie człowieka mężczyzną i niewiastą, którzy zostali powołani 
do tego, aby być i stawać się obrazem miłości, jedności, dobroci i wierno-
ści Boga3. „Prawda, że człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga, po-
siada doniosłe znaczenie i jest zasadniczym pojęciem teologii moralnej”4. 
Jako obraz i podobieństwo Boga człowiek zostaje zaproszony do dialogu, 
a więc osobowego kontaktu ze swoim Stwórcą. Owa zdolność do wcho-
dzenia w dialog z Bogiem jest właśnie wyrazem podobieństwa człowieka 
do Boga5, które przejawia się także w jego duchowości, jednak w niej się nie 
wyczerpuje. Dopiero duchowość i cielesność razem wzięte stanowią o po-
dobieństwie człowieka do Boga6. 

Bernard Häring zauważa, że stworzenie człowieka na obraz i podobień-
stwo Boże wyraża się również poprzez jego udział w  jasności poznania 
Bożego, czyli we wszelkim pojmowaniu prawdy przez człowieka. „Nie ma 
takiej prawdy, która by nie miała udziału w prawdzie wiecznej”7. Powo-
łanie do nieśmiertelności jest także wyrazem podobieństwa człowieka do 
Boga8. W biblijnym opisie stworzenia człowieka Häring podkreśla, że Bóg 
stworzył człowieka z miłości i do miłości9 oraz do wspólnoty z Nim w wol-
ności10. On stworzył rodzinę ludzką, mężczyznę i  kobietę, a  więc ludzi 
wszystkich ras i klas na swój obraz i podobieństwo11. Biblijnie ujęty czło-
wiek ma postać Słowa. Człowiek może na to Słowo, które go wzywa, odpo-
wiedzieć. Może także siebie samego rozumieć jako ożywione Słowo, jako 
radykalne wezwanie do współistnienia. Człowiek może odpowiedzieć Sło-
wu w sposób wolny i stanąć w prawdzie lub może się zamknąć na Słowo 
2 B. Häring, Personalismus in Philosophie und Theologie, München–Freiburg i. Br. 1968, s. 28–29 (da-

lej: PPhTh).
3 B. Häring, Maria – Urbild des Glaubens. 31 Betrachtungen und Gebete für die Marienmonate, Frei-

burg–Basel–Wien 1980, s. 11; tenże, Nauka Chrystusa. Małżeństwo w dobie obecnej, tłum. J. Kle-
nowski, t. V, Poznań 1966, s. 84 (dalej: NC, V).

4 B. Häring, Nauka Chrystusa. Zasadnicza postać chrześcijańskiego życia. Teologia moralna ogólna, 
tłum. J. Klenowski, t. I, Poznań 1962, s. 67 (dalej: NC, I).

5 NC, I, s. 68.
6 „Cały człowiek jest obrazem Boga, upodobniony do istotnego Odbicia Ojca. Cały człowiek upadł 

i cały został zbawiony oraz cały jest powołany do wiecznego obcowania z Bogiem w miłości”; NC, I, 
s. 86.

7 Tamże, s. 141.
8 Tamże, s. 18.
9 „Die Liebe ist die stärkste Großmacht im Himmel und auf Erden. Denn Gott ist die Liebe. Seine 

Heilsplan für die Welt ist ganz und gar Liebe”. B. Häring, Herz Jesu und das Heil der Welt, St. Otti-
lien 1983, s. 147.

10 B. Häring, Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen Lebens. Das Fundament aus 
Schrift und Tradition, t. I, Freiburg–Basel–Wien 1979, s. 24 (dalej: FC, I). 

11 FC, I, s. 118; tenże, Brennpunkt Ehe. Heutige Probleme und Perspetkiven in Tradition und Lehramt 
(Theologische Brennpunkte – 16), Bergen–Enkheim 1968, s. 50.
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i takim pozostać. Do obrazu i podobieństwa człowieka do Boga należy tak-
że język, czyli mowa (Sprache). Poprzez mowę ludzie mogą się wzajemnie 
poznać, uznać, wypowiedzieć wyzwalające Słowo miłości12. „Odpowiada-
nie”, które stanowi podstawową strukturę dialogiczną człowieka, ukazu-
je bezpośrednio jego podobieństwo do Boga13. Jest to swego rodzaju nowe 
spojrzenie na podobieństwo człowieka do Boga, które do tej pory wyrażało 
się w obdarowaniu człowieka rozumem i wolną wolą. Zdolność człowieka 
do dialogu z Bogiem, który przejawia się w modlitwie14, i z innymi ludźmi 
czyni go podobnym do Boga. 

Häring zauważa, że Pismo Święte używa słowa „serce” w podwójnym 
znaczeniu. Raz ma na myśli sumienie, centrum ludzkiego istnienia, innym 
natomiast razem wewnętrzną postawę, myśli serca, czyli wewnętrzne mo-
tywy ludzkiego czynu, które są wyrazem stanu sumienia15. Używając bi-
blijnego wyrażenia „serce”, podkreśla, że Bóg stworzył je na swój obraz 
i podobieństwo. Serce (dusza) człowieka stanowi wewnętrzną jedność wła-
dzy poznania i woli oraz jest obrazem Najświętszej Trójcy. W wewnętrznej 
istocie ludzkiej duszy wpisany jest w porządku natury, a jeszcze bardziej 
w porządku łaski, obraz Boga. Stąd też ludzkie serce charakteryzuje się nie-
zatartym i  trwałym dążeniem do jedności w poznaniu i chceniu. Podo-
bieństwo duszy do Boga wyraża się więc w jedności poznania i chcenia. 
Jeżeli zabraknie tej jedności poznania i chcenia w ludzkim życiu, wówczas 
człowiek kieruje się ku pozornym dobrom16. 

Häring nie poświęca zbyt wiele uwagi zagadnieniu stworzenia człowie-
ka przez Boga. Należałoby to tłumaczyć nie tyle brakiem potrzeby jego 
eksponowania, ile raczej koncentracją na chrystocentryzmie.

2. Człowiek odnowiony w Chrystusie

Zarówno w antropologii, jak i w  teologii moralnej Bernarda Häringa 
osoba Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, stoi w centrum17. Chrystus poprzez 

12 FC, I, s. 119–120.
13 NC, I, s. 75.
14 B. Häring, Gabe und Auftrag der Sakramente. Meditationen, Salzburg 1962, s. 38n, 53n.
15 Tenże, Christ in einer neuen Welt. Lebensgestaltung aus dem Glauben, Bonn 1958, s. 91 (dalej: CW). 

„Wir haben das Gewissen und seinen innersten Zustand im Anschluß an die Heilige Schrift ver-
steht unter »Herz« aber auch die gesamte Einstellung und die Gesinnungen des Menschen. Diese 
sind in der Tat auch ein Ausdruck für den Zustand des Gewissens”; tamże, s. 135.

16 Tamże, s. 95–96; tenże, Was mir am meisten am Herzen liegt, „Anzeiger für die Seelsorge”, marzec 
1993, s. 97. 

17 B. Häring, Beatitudini. Testimonianza e impegno sociale, wyd. 2, Roma 1978, s. 9; tenże, Moraltheo-
logie unterwegs, „Studia Moralia” 4 (1966), s. 13.



142 Studia Redemptorystowskie

swoje wcielenie, poprzez stanie się Bogiem z nami, Emmanuelem, poprzez 
wkroczenie w historię świata i  głoszenie Radosnej Nowiny defi nitywnie 
odmienił ludzką naturę i nadał ludzkiemu życiu nowy wymiar i kierunek, 
a człowiekowi przywrócił prawdziwe oblicze i obraz Boga18. Bezpośred-
nio wynikającą z Pisma Świętego prawdą jest objawienie się Boga w Jezusie 
Chrystusie. Analizując różne formy i przyczyny świeckiego antropocen-
tryzmu oraz różne odcienie współczesnego humanizmu, Häring ukazuje 
teologiczny antropocentryzm wyrażający się w osobie Jezusa Chrystusa, 
prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku19. W książce Frei in Christus 
podejmuje on zagadnienie antropologii chrystocentrycznej, która obejmu-
je wiele wymiarów. Należą do niej: priorytet wiary i łaski przed ludzkimi 
czynami, owocność wiary w miłości, sprawiedliwości i pokoju, szczególny 
akcent eschatologicznej postawy i czujności na godzinę zbawienia, rozu-
mienie całej historii w spojrzeniu na Chrystusa, kreatywna wolność i wier-
ność, które odpowiadają prawu ducha życia w  Chrystusie, ujęcie opcji 
fundamentalnej w świetle pierwszeństwa wiary i łaski, głębia spotkania su-
mień, która możliwa jest tylko przez życie w Chrystusie, rozumienie prawa 
naturalnego, wszystkie ludzkie doświadczenia i wspólne przemyślenia na 
podstawie wiary w obecność Chrystusa w historii, akcentowanie solidar-
ności zbawienia w rozumieniu grzechu, nawrócenia oraz mówienie o grze-
chu tylko w kontekście Radosnej Nowiny o nawróceniu i pokoju20. Poprzez 
swoją boskość i człowieczeństwo Jesus Chrystus pozwala więc w pełni zro-
zumieć człowieka, jego życie, powołanie i godność.

Innym wymiarem chrystocentrycznego charakteru antropologii Ber-
narda Häringa jest określenie Chrystusa przez „Słowo” i „Miłość”. Określe-
nia te uwydatniają Jego wyjątkowość i jedyność. Nadto pojęcia te streszczają 
w sobie nie tylko rzeczywistość stworzenia świata i człowieka przez Boga-
-Miłość, lecz stanowią także fundament zrozumienia całej rzeczywistości. 
Cały świat został stworzony w Chrystusie jako Słowie, lecz człowiek jest je-
dynym stworzeniem, które może zrozumieć Chrystusa jako Miłość Boga. 
Mimo że wszystkie stworzenia zostały stworzone dla chwały Bożej, to jed-
nak tylko człowiek w zupełnie szczególny sposób jest czcicielem Boga21.

Chrystus, umiłowany Syn Boga, poprzez swoje słowa, życie i śmierć ob-
jawia miłość Boga Ojca i jednocześnie daje przykład miłości służebnej22. 
18 B. Häring, Gabe und Auftrag der Sakramente, Salzburg 1962, s. 16–17.
19 Tenże, Grzech w wieku sekularyzacji, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1976, s. 81–88.
20 FC, I, s. 43.
21 PPhTh, s. 40; tenże, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 16–19.
22 FC, I, s. 33; tenże, Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen Lebens. Der Weg des 

Menschen zur Wahrheit und Liebe, t. II, Freiburg–Basel–Wien 1980, s. 400 (dalej: FC, II). 
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Objawienie w Chrystusie i Jego przykazanie miłości, które wymagają po-
stawy otwartości, udzielają ostatecznego sensu wszelkiemu pojmowaniu 
prawa naturalnego23. Chrystus jest ostatecznym Słowem Ojca dla nas, 
Słowem, w którym Ojciec przekazał człowiekowi całą swoją miłość, Sło-
wem, które wymawia Ducha Miłości. W wielkanocnej tajemnicy śmierci 
i zmartwychwstania objawia On harmonię pomiędzy świętością i miłością 
Ojca24. Miłość oznacza wspólnotę Ojca i Syna w Duchu Świętym. Do tej 
wiecznej wspólnoty miłości Bóg wprowadza człowieka przez miłość, którą 
wlał w jego serce przez Ducha Świętego. Do uczestnictwa we wspólnocie 
miłości Trójjedynego Boga zaproszony jest każdy człowiek w Chrystusie 
i w Kościele25. 

Nowy Testament i  obowiązujące w  nim prawo zostało wypełnione 
w  Chrystusie w  jedyny, doskonały i  niepowtarzalny sposób. Starotesta-
mentowe prawo czyniło człowieka swoim niewolnikiem. Prawo Nowe-
go Testamentu Häring nazywa niekiedy Prawem Chrystusowym, Prawem 
Łaski26, Prawem Ducha Świętego27, Prawem Miłości lub Nowym Prawem. 
Za każdym razem ukazuje jego nowe odcienie i wymiary, chodzi mu jed-
nak o jedno i to samo Prawo, którym jest Jezus Chrystus28. On jest w swo-
jej Miłości i Łasce poprzez nowe stworzenie Drogą, Prawdą i Życiem. On 
sam stał się Prawem dla chrześcijan. Chrystus zapowiedział Nowe Pra-
wo w błogosławieństwach, potwierdził je w tajemnicy zmartwychwstania 
i objawia przez działanie Ducha Świętego29. Häring nie dostrzega nowości 
Nowego Prawa w przykazaniu miłości. Jego nowość polega jedynie na ob-
jawieniu tego, co Miłość Boga przekazuje człowiekowi w czasie pełni zba-
wienia. Nowością jest podstawa i miara wzajemnej miłości ludzi, której 
przykładem jest miłość Chrystusa30. 

Nowe Prawo, będące Prawem miłości, jest wpisane przez Boga w ludz-
kie serce31. Jednym z aspektów Nowego Prawa jest to, że człowiek już nie 
jest mu poddany zewnętrznie, lecz musi mieć intuicję, musi dostrzegać 

23 B. Häring, Moralność jest dla ludzi. Etyka chrześcijańskiego personalizmu, tłum. H. Bednarek, War-
szawa 1975, s. 16–154 (dalej: ML).

24 FC, I, s. 35–37. 
25 CW, s. 209.
26 B. Häring, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 80n.
27 Tenże, Moraltheologie für das dritte Jahrtausend, Graz–Wien–Köln 1999, s. 97n; tenże, Vita in Chris-

to: Il »Si riconoscente alla legge dello spirito«, „Studia Moralia” 25 (1987), s. 286n.
28 Tenże, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 110; tenże, Sobór pod znakiem jedności, Poznań 

1963, s. 33.
29 CW, s. 17n; tenże, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 109, 112.
30 Tenże, Die gegenwärtige Heilsstunde. Gesammelte Aufsätze von Bernhard Häring. Schriften zur Mo-

raltheologie, Freiburg im Br. 1964, s. 26.
31 CW, s. 30; tenże, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 114.
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wewnętrzną relację do kochającej woli Boga32. W swej najgłębszej istocie 
Nowe Prawo nie jest najpierw przykazaniem i obowiązkiem, lecz darem 
miłości, który szczególnie zobowiązuje. Z  daru pochodzi zadanie, któ-
re człowiek wypełnia w wewnętrznej wolności, odpowiadając na ów dar. 
Bóg w darze miłości domaga się odpowiedzi33. Powierzone uczniom przy-
kazanie miłości jest ogarniającą ich tajemnicą miłości Bożej objawionej 
w Chrystusie, która nie czyni ich sługami, lecz zaprasza do przyjaźni z Bo-
giem34. Głoszenie Nowego Prawa, które człowiek otrzymał w Chrystusie, 
jest jednocześnie głoszeniem Nowego Życia w Chrystusie35. 

Na krótką uwagę zasługuje także określenie Nowego Prawa Prawem ła-
ski. Dla Bernarda Häringa łaska jest obecnością samego Boga oraz świa-
domością, że Bóg zwraca się do człowieka, ukazuje mu swoje oblicze, 
wyjawia tajemnice swego miłosierdzia i sprawiedliwości. Łaska jest spo-
sobem, w jaki Bóg poucza człowieka przez wszystkie znaki swej dobroci. 
Ona wprowadza każdego człowieka w osobisty dialog miłości typu „ja–ty”, 
który odzwierciedla stosunki istniejące między Ojcem i Synem w Duchu 
Świętym. Dzięki łasce, która jest osobistą i egzystencjalną rzeczywistością, 
człowiek zostaje wyzwolony z egoizmu, uzdolniony do wychodzenia poza 
siebie i odnajdywania „my” w braciach36. 

Człowiek poddany Prawu łaski akcentuje te przykazania, które kieru-
ją go ku wyżynom, ponieważ w nich objawia się łagodność Chrystusa jako 
siła przyciągająca i pobudzająca. Pojęcie odkupienia nie dopuszcza dwóch 
odrębnych dziedzin: jednej będącej czystą naturą i drugiej będącej dodat-
kową łaską. Łaska oznacza syntezę, integrację, całość. Jest ona całkowitym 
otwarciem się człowieka na Boga, składaniem dziękczynienia za wszyst-
ko i  używaniem darów Boga dla większej Jego chwały37. Nowość życia 
w Chrystusie i w Duchu Świętym wyraża się w tym, że człowiek otrzymuje 
i przyjmuje łaskę Boga38. Przyjęcie Prawa łaski sprawia, że moralność staje 
się twórczą wiernością polegającą na dostrzeganiu Bożego oblicza, szcze-
rym zwracaniu się do Boga i kroczeniu ku Niemu39. Chrześcijańska moral-
ność jest życiem według otrzymanej łaski, będącej impulsem do ciągłego 

32 B. Häring, Acting on the Word. The challenge to religious communities in an age of renewal, Rexdale, 
Ontario 1968, s. 209.

33 CW, s. 206.
34 B. Häring, Sobór pod znakiem jedności, dz. cyt., s. 12–14.
35 Tenże, Zusage an die Welt (Theologische Brennpunkte – 14), Bergen–Enkheim 1968, s. 63.
36 ML, s. 172–173.
37 Tamże, s. 175.
38 Tenże, Moraltheologie für das dritte Jahrtausend, dz. cyt., s. 95–96.
39 ML, s. 176.
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wzrastania. Dynamika łaski, która jest także prawem wspólnoty, ma to do 
siebie, że przynagla chrześcijanina do wzrostu w miłości40.

Wcielenie Chrystusa było początkiem dzieła odkupienia, natomiast 
Jego śmierć na krzyżu jest punktem kulminacyjnym tegoż. Dla pełne-
go zrozumienia odkupienia w Chrystusie Bernard Häring kieruje uwagę 
na całość życia Chrystusa. Napełniony i namaszczony Duchem Świętym, 
przez Niego także posłany, Chrystus objawia swoje życie i swoją śmierć 
jako nierozłączną syntezę miłości Boga i miłości człowieka. Odkupienie, 
które ofi arował Chrystus, polega na umożliwieniu człowiekowi uczest-
nictwa w Jego życiu w Duchu Świętym41. Poprzez wcielenie, odkupienie 
i zesłanie Ducha Świętego ludzka natura została w cudowny sposób odno-
wiona. Dzięki odkupieniu człowiek może przyczyniać się do odkupienia 
innych oraz stawać się światłem świata42.

Inny wymiar odkupienia związany jest z wolnością i wyzwoleniem czło-
wieka43. Jedynie Chrystus jest doskonałym sakramentem wolności i wy-
zwolenia, ponieważ wyzwala człowieka z egoizmu, z pragnienia władzy 
i obdarza wolnością dzieci Bożych44. W tej soteriologicznej perspektywie 
życie chrześcijańskie staje się udziałem w historii działania Boga w Chry-
stusie, a tym samym historią wyzwolenia i odkupienia45. Sam Bóg objawia 
Chrystusa jako Pana wszystkich, który na krzyżu uczynił siebie znakiem 
absolutnej wspólnoty zbawienia. On jest Zbawicielem i Panem świata46.

W  Starym Testamencie Bóg wielokrotnie zawierał ze swoim ludem 
przymierze. Jego wyrazem był Dekalog. W Nowym Testamencie Bóg do-
pełnił starotestamentowe przymierze przez nowe przymierze z ludzkością 
w Jezusie Chrystusie47. Ojciec, który Go posłał, objawił Go podczas chrztu 
w Jordanie jako swego umiłowanego Syna, obiecanego Mesjasza i pośred-
nika Przymierza48. Nowe Przymierze Boga z Kościołem, przypieczętowane 

40 B. Häring, Moraltheologie in Bewegung, „Theologie der Gegenwart” 2/1 (1959), s. 4. 
41 FC, I, s. 35. 
42 B. Häring, Vom Glauben, der gesund macht. Ermutigung der heilenden Berufe, Freiburg–Basel–

Wien 1984, s. 31–32.
43 Tenże, Zeitgenössosche Medizin und Christliches Menschenbild im Widerstreit, w: Auf der Suche nach 

Gesundheit, Studienheft Nr 2, Deutsches Institut für Ärztliche Mission, Tübingen 1988, s. 37–38. 
44 Tenże, Preghiera. Presenza e ascolto die Dio, Roma 1975, s. 25.
45 T. Kennedy, La teologia di Bernhard Häring, w: B. Häring, W. Salvoldi, Il vangelo che ci guarisce. Dia-

loghi sulla nonviolenza (Problemi & proposte), Padova 1988, s. 188.
46 FC, I, s. 38. 
47 B. Häring, Moralveründigung nach dem Konzil (Theologische Brennpunkte – 3/4), Bergen–Enk-

heim 1966, s. 53n; tenże, Preghiera. Presenza e ascolto die Dio, dz. cyt., s. 29n; tenże, Moraltheologie 
für das dritte Jahrtausend, dz. cyt., s. 26.

48 FC, I, s. 33–34; tenże, Das Geheimnis der Kirche im Spiegelbilde christlicher Moral, w: Gott in Welt. 
Festgabe für Karl Rahner, red. J.B. Metz, W. Kern, A. Darlapp, H. Vorgrimler, t. II, Freiburg–Basel–
Wien 1964, s. 188n.
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we krwi Chrystusa na ołtarzu krzyża, jest jednocześnie fundamentalnym 
sakramentem, który leży u podstaw wszystkich sakramentów49. Przymie-
rze w Nim jest przymierzem zawartym w Jego krwi, która jest znakiem 
Nowego i Wiecznego Przymierza50. 

Innym słowem, które także wyraża Przymierze Boga z  człowiekiem 
w Chrystusie, jest słowo „wspólnota”. Bernard Häring używa tych wyrażeń 
zamiennie, by tym lepiej określić rzeczywistość więzi, jaka przez Chrystu-
sa w Duchu Świętym zaistniała pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Mówi on 
także o najwyższym i wiecznym zjednoczeniu pomiędzy boskością a ludz-
kością, które dokonało się w Jezusie51. Osoba Chrystusa stanowi podstawę 
odniesienia do siebie pojedynczych osób i całych wspólnot. Chrystocen-
tryzm ten polega na ciągłym procesie doświadczania i uczenia się nie tyl-
ko osobiście, lecz także we wspólnocie uczniów Chrystusa, która należy do 
Niego i jest darem Ojca dla Chrystusa i siebie nawzajem52. 

Chociaż chrzest św. jest wstąpieniem człowieka w  przymierze mię-
dzy Chrystusem i Kościołem53, to jednak nie można mieć pełnego udzia-
łu w przymierzu Jezusa Chrystusa bez naśladowania Go w Jego miłości 
i zbawczej solidarności. Nowe przymierze w Chrystusie umożliwia two-
rzenie nowej rzeczywistości „my–ty–ja” w  oparciu o  miłość pomiędzy 
Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Miłość udziela się tym wszystkim, któ-
rych Chrystus wzywa. W niej i przez nią człowiek może stawać się jedno-
ścią w Chrystusie i doświadczać zbawienia poprzez Przymierze w Nim54.

Häring w swej antropologii biblijnej podkreśla, że w Chrystusie czło-
wiek został stworzony i na nowo ukształtowany55. Według Pisma Świętego, 
człowiek nie jest bytem czy substancją, do której dołączają się przypadko-
we relacje z Bogiem. Człowiek jest raczej widzialnym wezwaniem. Jego byt 
jest ukonstytuowany i podtrzymywany przez wezwanie, które pochodzi od 
Boga. Bez tego wezwania człowiek po prostu by nie istniał56. Uzdolniony 
przez łaskę Boga człowiek, spoglądając na Chrystusa w wierze, rozumie 

49 B. Häring, Morale e sacramenti. Spiritaualità sacramentale (Teologia morale oggi – 20), Roma 1976, 
s. 213.

50 Tenże, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 162.
51 FC, I, s. 33. 
52 B. Häring, Es geht auch anders. Plädoyer für eine neue Umgangsform in der Kirche, Freiburg–Basel–

Wien 1993, s. 13.
53 Tenże, Maria – Urbild des Glaubens. 31 Betrachtungen und Gebete für die Marienmonate, Freiburg–

Basel–Wien 1980, s. 76.
54 FC, I, s. 34. 
55 Tamże, s. 76.
56 B. Häring, Paternità responsabile, wyd. 2, Roma 1973, s. 9.



147Teologia

swoją osobowość jako wezwanie od Boga. Przez wierne słuchanie wezwa-
nia Chrystusowego otwiera swoje „ja” na „ty” w innym ludzkim istnieniu57. 

3. Bóg wzywa człowieka

Moralne życie człowieka ma charakter struktury dialogicznej: „we-
zwanie–odpowiedź”. Bóg wzywa człowieka do życia w miłości i jedności 
z sobą, człowiek natomiast swoim życiem odpowiada na Boże wezwanie. 
Häring zwraca uwagę na istotne wymiary Bożego wezwania i zarazem od-
powiedzi, jaką powinien dawać człowiek. Szczególną rolę w duchowym 
życiu człowieka odgrywa sumienie. We własnym sumieniu, a więc w swej 
najgłębszej, przez Boga stworzonej istocie, w swoim sercu, w swojej duszy 
człowiek jest wezwany przez swego Stwórcę do jedności i całości. Właś-
nie w tej ludzkiej istocie uwydatnia się to, jak bardzo charakterystyczne, 
jedyne i niepowtarzalne jest samozrozumienie się człowieka w świetle we-
zwania Boga. Człowiek nie jest w jakiś dodatkowy sposób wezwany przez 
Boga. Tak mógłby sądzić ten, kto dopiero zaczyna kierować się sumieniem. 
W pełni przebudzone serce człowieka, delikatne, czyste i jasne sumienie 
widzi wszystko w  perspektywie Bożego wezwania. Boże wezwanie daje 
ludzkiemu sumieniu zobowiązującą siłę i osobisty wymóg oraz odsłania 
godność osoby. Bóg zobowiązuje człowieka w jego sercu, w centrum jego 
istnienia. Wierzący człowiek odczuwa w sobie, że Boże wezwanie oznacza 
życie dzięki afi rmacji Jego wezwania lub śmierć, rozdarcie serca w przy-
padku odmowy58.

3.1. Powołanie do miłości

Bóg wzywa człowieka do wzajemnej miłości, która powinna wyprze-
dzać każdy czyn i jego rezultat. Wszystkie Boże przykazania są wyrazem 
Jego miłości do człowieka, która pozwala i nawet nakazuje Go kochać59. 
Miłość musi znajdować w różnych wymiarach ludzkiego bytu swoje formy 
wyrazu i struktury60. Häring podkreśla, że Jezusowa znajomość człowieka 
jest naznaczona znamieniem uzdrawiającej i pokrzepiającej miłości nawet 
wówczas, kiedy gani swoich uczniów, Piotra nazywa szatanem, a świąty-
nię oczyszcza z nadużyć jej stróżów. Jezus widzi człowieka przede wszyst-

57 Tenże, What does Christ want?, wyd. skróc., Notre Dame, Indiana 1968, s. 54.
58 CW, s. 105. 
59 Tamże, s. 26; FC, II, s. 399.
60 PPhTh, s. 41.
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kim w jego powołaniu do miłości innych ludzi. To On sprawia, że człowiek 
przyjmuje Jego miłość i dalej przekazuje ją innym61. Miłość, która jedynie 
się liczy i życie ludzkie czyni owocnym, jest możliwa przez wewnętrzne 
zjednoczenie z Jezusem. Przed Bogiem liczy się tylko miłość całego serca, 
duszy i wszystkich sił, ponieważ ona pochodzi z głębi miłości Boga oraz 
z istoty człowieka62. Najdoskonalej Bóg wezwał i wzywa człowieka do mi-
łości w swoim Synu Jezusie Chrystusie. On jest jednocześnie Słowem Ojca, 
które rozsiewa Miłość63.

Bóg, który jest miłością, oczekuje takiej samej odpowiedzi ze strony 
człowieka. Przez odpowiedź pełną miłości człowiek staje się rzeczywiście 
obrazem i  podobieństwem Boga64. Bóg pragnie miłości wzajemnej, po-
nieważ ona pozwala człowiekowi znaleźć sens, cel i szczęście jego życia65. 
W szczególny sposób Jezus Chrystus zaprasza człowieka do odnowy jego 
życia przez odpowiedź miłością na Miłość66. To ona musi stać się sercem 
wszystkiego i obejmować swoim zasięgiem przestrzeń wewnętrzną i ze-
wnętrzną człowieka, a także międzyludzkie relacje oraz pierwotny stosu-
nek do rzeczy67. 

3.2. Powołanie do świętości i doskonałości

Häring zwraca także uwagę na zawarte w Piśmie Świętym powołanie do 
świętości, czyli doskonałości68. O tej prawdzie uczy Sobór Watykański II, 
kiedy przypomina o powszechnym powołaniu do świętości69. Häring nie 
utożsamia świętości z egocentrycznym dążeniem do „pełni” będącej za-
dowoleniem we własnej świadomości. Wzorem świętości i doskonałości 
człowieka jest Bóg. Pojęcia Bożej świętości i doskonałości łączą się z mi-
łosierdziem Boga, współczuciem, przyjaźnią dla człowieka. Jest to miłość 
Boża wychodząca naprzeciw człowiekowi. Tylko doznawanie zbawczej 
sprawiedliwości i zbawiającego miłosierdzia Boga czyni człowieka dosko-
nałym i  świętym, natomiast samouświęcenie, egocentrycznie pojęta do-

61 B. Häring, Es geht auch anders…, dz. cyt., s. 14–15.
62 Tenże, Herz Jesu und das Heil der Welt, dz. cyt., s. 60–61.
63 Tenże, Presenza e ascolto die Dio, dz. cyt., s. 25.
64 Tenże, Herz Jesu und das Heil der Welt, dz. cyt., s. 20.
65 Tamże, s. 34.
66 B. Häring, Erziehung zur Christusliebe im Beichtstuhl, „Anima” 12 (1957), s. 262–267.
67 PPhTh, s. 40–41.
68 B. Häring, Zusage an die Welt, dz. cyt., s. 65.
69 KDK, nr 41–42; KK, nr 39–42; B. Häring, Mit dem Konzil in eine neue Zeit, Remscheid 1966, s. 72; 

tenże, Etica cristiana in un’epoca di secolarizzazione, Roma 1972, s. 210–213; tenże, Die allgemeine 
Berufung zur Vollkommenheit als Grundzug der christlichen Moral, w: Laien und christliche Vollkom-
menheit, red. G. Thils, K.V. Truhlar, Freiburg–Basel–Wien 1966, s. 115–154.
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skonałość człowieka jest zaprzeczeniem świętości. Takie pojęcie świętości 
wyraźnie ukazuje słabość moralności polegającej na dążeniu do święto-
ści przez osobiste wysiłki. Prawdziwie chrześcijański personalizm przeja-
wia się w tym, że człowiek uświęca się poprzez przyjmowanie łaski Bożej 
i wezwania Bożego oraz poświęca się, służąc, dając świadectwo miłości, 
a  nie tylko poszukując własnej pełni70. Chrześcijańska świętość pocho-
dzi od Boga i staje się udziałem człowieka poprzez upodobnianie się do 
Chrystusa71. To właśnie Chrystus wzywa człowieka nie tylko do tego, by 
go naśladował, lecz do tego, by był w zjednoczeniu z Nim obrazem i podo-
bieństwem Ojca72. 

Bernard Häring łączy świętość i doskonałość z tożsamością człowieka 
i prawdą, którą jest Chrystus. Określa Chrystusa jako Prawdę, ponieważ 
On pozwala mu odkryć nie tylko Boga, który jest absolutną wolnością w sa-
moofi arowującej się miłości, lecz także prawdziwą tożsamość człowieka73. 
W takim spojrzeniu świętość i doskonałość są odkrywaniem i dążeniem 
do tożsamości osoby. Głównym przykazaniem, które prowadzi do praw-
dziwej świętości, jest nie tylko przykazanie miłości Boga i bliźniego, lecz 
także nieprzyjaciół74. Innym wymiarem świętości jest wspólnota z Bogiem 
w Jezusie Chrystusie. W Nim każdy człowiek stanowi wspólnotę z Ojcem 
i z tymi, którzy są w Chrystusie75. Świętość nie dyspensuje także od od-
powiedzialności politycznej, wręcz przeciwnie, dobrobyt, zbawienie, bez-
pieczeństwo, sprawiedliwość i  pokój zależą od współodpowiedzialności 
wszystkich76. Häring osadza świętość w wierności Chrystusowi, w wolno-
ści w Chrystusie i w odpowiedzialności przed Nim. Jest to konsekwen-
cja dynamicznego spojrzenia na rzeczywistość. Statyczny punkt widzenia 
sprowadza świętość do wypełnienia prawa, natomiast wierność i wolność 
w Chrystusie wymagają dynamicznej odpowiedzi Bogu, co z kolei zakłada 
ciągły proces, aktywność, które prowadzą do nieustannej przemiany ludz-
kiej osoby77. Häring dostrzega także sakramentalny wymiar świętości, po-
nieważ wszystkie sakramenty określają sposób dążenia do niej. Oparta na 
sakramentach świętość oznacza upodobnienie do śmierci Chrystusa przez 

70 ML, s. 50–53.
71 B. Häring, Die gegenwärtige Heilsstunde…, dz. cyt., s. 425.
72 FC, I, s. 37. 
73 Tamże, s. 38. 
74 Tenże, La vocazione del cristiano alla perfezione (Collana „La Semente” – 41), Milano 1964, s. 22–

24.
75 NC, I, s. 69.
76 B. Häring, Chiamati alla santità. Teologia morale per laici, tłum. C. Danna (Spiritualità/Maestri: 

1. serie – 4), Torino 1983, s. 149. 
77 ML, s. 16.
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samozaparcie się, cierpienie, uczestnictwo w chwale Zmartwychwstałego 
w moralności błogosławieństw w bezinteresownej miłości78. 

3.3. Powołanie do pokoju

Bóg wzywa człowieka również do pokoju. Rozwijana przez Häringa teo-
logia pokoju szybko znalazła biblijne uzasadnienie79. Dla Häringa pojęcia 
Gewaltfreiheit i Gewaltlosigkeit odnoszą się do rzeczywistości pokoju oraz 
wyrażają postawę opartą na łagodnej i bezgranicznej potędze miłości. Nic 
nie może wymazać tej miłości. Nic nie może się z nią porównać, kiedy ona 
rzeczywiście weźmie człowieka wyłącznie dla siebie, jego myślenie, dąże-
nie, wszystkie jego drogi. Gewaltlosigkeit oznacza gromadzącą, wszystko 
łączącą moc odważnej i mężnej miłości oraz przeciwstawia się wszystkim 
pokusom i próbom przemocy, triumfom walki i zbierania sukcesów, które 
w rzeczywistości byłyby porażką miłości80. Pierwowzorem Gewaltlosig keit 
jest Chrystus, który jawnie i bezpośrednio przeciwstawił się niesprawie-
dliwości i bezduszności faryzeuszy, uczonych w Piśmie i arcykapłanów81. 
Chrystus, Książę Pokoju, ogłosił „Ewangelię Pokoju” i zapoczątkował po-
kój na ziemi82. 

Pokój jest obietnicą Boga dla Jego ludu. Kiedy nadeszła pełnia czasu, 
Bóg podarował ludzkości Jezusa Chrystusa jako obowiązujący znak pojed-
nania i pokoju. Po wiernym urzeczywistnianiu zadania pokoju poznaje się 
prawdziwe dzieci Boga83. Chrystus jest Pokojem, obdarza i napełnia nim 
swoich uczniów, a także kieruje do nich pozdrowienie pokoju. Nadto On 
daje swoim uczniom pokój nie tak, jak daje im go świat. Pokój Chrystu-
sa polega na ufnym przyjęciu pociągającej siły miłości przy jednoczesnym 
wyrzeczeniu się przemocy. W Chrystusie uczniowie mogą się stać współ-
twórcami pokoju. Jest to najwspanialsza manifestacja kreatywnej wolności 
i wierności84.

Bernard Häring z  upływem czasu uświadamiał sobie coraz bardziej, 
że ludzki wkład w pokojową kulturę wolną od przemocy zakłada pielęg-
nowanie postawy wolnej od przemocy w sobie samym. Troska o własną 

78 B. Häring, Mit dem Konzil in eine neue Zeit, dz. cyt., s. 66.
79 Tenże, Moraltheologie im Zeitalter der Kernwaffen, „Studia Moralia” 23/1 (1985), s. 82n.
80 ThP, s. 16–18; tenże, Zusage an die Welt, dz. cyt., s. 68.
81 ThP, s. 22.
82 B. Häring, Die Welt braucht Heilige. Der Christ in der Gesellschaft (Spiritualität – Hilfen zum christ-

lichen Leben – 40), München–Zürich–Wien 1983, s. 143–145.
83 Tenże, Umrüsten zum Frieden. Was Christen heute tun müssen, Freiburg–Basel–Wien 1983, s. 15.
84 Tamże, s. 19–22; tenże, Preghiera. Presenza e ascolto die Dio, dz. cyt., s. 70.
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przemianę przejawia się w przebaczeniu, unikaniu wszelkich myśli pozba-
wionych miłości oraz w rozwijaniu przyjaźni między ludźmi85. 

3.4. Wezwanie chwili

Do całokształtu wezwania człowieka przez Boga w życiu ziemskim zali-
czyć należy również wezwanie chwili. Człowiek, żyjąc na ziemi, jest jedno-
cześnie istotą pozaziemską, dlatego też sam Bóg kieruje do niego wezwanie 
w danej chwili86. Wezwanie chwili można łatwo sprowadzić do etyki sytua-
cyjnej i z nią je utożsamić. Jednakże Häring pod wyrażeniem „wezwanie 
chwili” (Ruf der Stunde) rozumie polecenie, którego udzielają człowieko-
wi zarówno szczególne działanie łaski Boga w jego sercu, jak i szczegól-
ne okoliczności jego istnienia. Wezwanie chwili, które jest wezwaniem 
Boga, jest także wezwaniem bliźnich i wspólnoty będących w potrzebie. 
Znaczy to, że ludzkie prawo pozytywne musi niekiedy ustąpić wezwaniu 
chwili, ponieważ prawo to może nie uwzględnić nadzwyczajnych przypad-
ków. Prawdziwe wezwanie chwili nigdy nie może sprzeciwić się wpisane-
mu w istotę rzeczy i człowieka powołaniu boskiemu87. 

4. Człowiek odpowiada Bogu

Dla Häringa człowiek jest osobą, ponieważ jest zdolny odpowiedzieć 
Bogu miłością, dzięki której został stworzony88. Nie może pozostać bierny 
wobec Boga objawiającego się w Jezusie Chrystusie. Kochający, objawiają-
cy się w Jezusie Ojciec, Bóg, oczekuje odpowiedzi ze strony człowieka. On 
sam udziela człowiekowi zdolności do dawania twórczej odpowiedzi i ta-
kiej odpowiedzi od niego wymaga. Twórcza odpowiedź wychodzi poza 
pełnię i wielkoduszność wszelkich norm. Bóg chce prawdziwego dialogu, 
który zdecydowanie różni się od wyuczonych na pamięć formułek89. Dla 
tych, którzy osiągnęli pełną świadomość wiary, wezwanie Boga jest mo-
mentem decyzji, sposobnością osobistej odpowiedzi Mu, czasem owoco-
wania, łaski i wzrostu90. Człowiek staje się odbiciem Boga wówczas, kiedy 
dostrzega Jego i Jego miłość oraz przyjmuje postawę podziwu i uwielbie-

85 B. Häring, Geborgen und frei. Mein Leben, Freiburg–Basel–Wien 1997, s. 67–68.
86 Tenże, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 22.
87 CW, s. 46–48.
88 B. Häring, La morale del discorso della montagna (7). I libri della famiglia ctistiana. Collana di lettu-

re religiose e morali per le famiglie, Alba 1969, s. 125.
89 FC, I, s. 84.
90 ML, s. 180.
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nia91. Jest to najdoskonalsza forma odpowiedzi danej Bogu przez człowie-
ka, którą Häring zalicza do podstawowej struktury swojej antropologii. 
Bez odpowiedzi Bogu nie jest się w pełni człowiekiem. Do prawdziwej toż-
samości i autentyczności człowiek dochodzi w akcie przyjęcia wezwania 
w jego całości, to jest w przyjęciu wezwania Miłości do miłości, do dialogu, 
do słuchania i odpowiedzi92.

Jezus jest nie tylko Słowem Ojca dla nas, lecz jednocześnie doskonałą 
odpowiedzią w imieniu ludzkości. Na podstawie swojego posłania jest On 
gromadzącym wezwaniem (der sammelnde Ruf). Przez Ducha Świętego 
zaprasza i uzdalnia ludzi do słuchania Go i jednoczenia się z Nim w miłos-
nym uwielbieniu Ojca i w pełnej miłości służbie braciom, aby w ten spo-
sób dawać Ojcu odpowiedź. Stąd też naśladowanie Jezusa jest udziałem 
w Jego twórczej odpowiedzialności w wolności i wierności93. Jako Słowo 
Ojca domaga się On najbardziej osobistej odpowiedzi94. Doskonała odpo-
wiedź składana Bogu w Jezusie Chrystusie ma miejsce w Eucharystii, któ-
ra jest dla człowieka wstępowaniem we wszystko ogarniającą miłość Jezusa 
oraz składaniem miłego Bogu dziękczynienia i uwielbienia95. Odpowiedź 
dawana Bogu w  Jezusie Chrystusie dokonuje się w  egzystencjalnej wie-
rze, przez którą człowiek w zaufaniu oddaje się Bogu. Wiara w miłości jest 
żywa, przynosi owoc, ożywia się w sakramentach i znakach zbawienia oraz 
chce wycisnąć swoje piętno na zasadniczej postawie człowieka96. 

4.1. Nawrócenie

Jedną z  form odpowiedzi dawanej Bogu przez człowieka jest nawró-
cenie. Pismo Święte, zauważa Häring, podaje wiele przykładów na to, że 
Bóg wzywa człowieka do nawrócenia97. Nawrócenie, które głosi Radosna 
Nowina, jest czymś więcej niż moralną poprawą. Jest ono odpowiedzią 
człowieka na działanie Boga. Odpowiedź ta pochodzi z wiary w Radosną 
Nowinę98. Ponadto nawrócenie oznacza zawiązanie wewnętrznej więzi 
przyjaźni. Tworzy ono wewnętrzny stosunek pomiędzy Bogiem i człowie-

91 B. Häring, Herz Jesu und das Heil der Welt, dz. cyt., s. 20.
92 Tenże, Paternità responsabile, dz. cyt., s. 9.
93 FC, I, s. 37; tenże, Moralveründigung nach dem Konzil, dz. cyt., s. 56n.
94 CW, s. 170.
95 FC, I, s. 38. 
96 B. Häring, Vom Glauben, der gesund macht…, dz. cyt., s. 63.
97 Mt 4, 17; Mk 1, 15; Jr 3, 14. Ponadto przypowieść o synu marnotrawnym jest świętem powrotu do 

domu zagubionego syna (por. Łk 15, 11–32); B. Häring, Bekehrungs-und Versöhnungsvorgang im 
Leben des Christen, „Studia Moralia” 21/1 (1983), s. 110. 

98 B. Häring, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 30.
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kiem, który do tej pory był nazywany winą i nędzą grzechu99. Biblijnie ro-
zumiane nawrócenie jest wdzięcznym i ochoczym powiedzeniem „tak” dla 
nadchodzącego Królestwa Bożego100. 

W oparciu o biblijny personalizm Häring ukazuje, że życie chrześci-
jańskie polega na nawróceniu serca, z którego wypływa całe postępowa-
nie człowieka w stosunku do otoczenia. Chrześcijańskie nawrócenie jest 
czymś więcej niż moralnym poczuciem obowiązku czy aktem cnoty. Jest 
ono najpierw uświadomieniem sobie swojej grzeszności101, a  następnie 
osobistym zwróceniem się do Chrystusa i spotkaniem się z Nim102. Nadto 
nawrócenie jest całkowitym „tak” wypowiedzianym wszystko ogarniają-
cemu Bogu. Człowiek, który się nawraca, jest odpowiedzialny także za ży-
cie publiczne, a jego nawrócenie oddziałuje na innych, tworząc duchowy 
klimat przemiany103. Nawrócenie nie dokonuje się poprzez zachowywanie 
przykazań, lecz przez to, że człowiek powierza się Osobie Zbawiciela i po-
zwala się prowadzić Jego Duchowi. W ten sposób obumiera stary czło-
wiek, niewolnik prawa i ofi ara lęku104. 

Häring często posługuje się wyrażeniem „prawo nieustannego nawra-
cania się”, które staje się syntezą całego życia chrześcijańskiego. Odróż-
nia on „pierwsze nawrócenie” (chrzest) od „drugiego nawrócenia”, które 
jest nieustannym procesem doprowadzania wydarzenia chrztu do pełnego 
egzystencjalnego „tak”. „Drugie nawrócenie” jest spotkaniem i zjednocze-
niem z Bogiem. Dokonuje się ono w pozostałych sakramentach105 i po-
przez nieustanny wysiłek zmierzający do tego, by człowiek stał się w pełni 
dzieckiem Bożym. Nieustanne nawracanie się polega nie tylko na wzro-
ście, lecz oznacza także oczyszczenie, oderwanie się od egoistycznego „ja”, 
nawrócenie się ku prawdziwemu „ja” według zamiaru Bożego, zmierza-
jącemu do zjednoczenia z Bogiem i bardziej szlachetnej postawy wobec 
bliźnich. W procesie nieustannego nawrócenia człowiek zmienia się stop-
niowo, przechodząc od egocentrycznego personalizmu do bezinteresow-
ności, i zaczyna „żyć na poziomie Ducha”106. Häring korzysta tu z myśli 

99 CW, s. 359.
100 B. Häring, Grundzüge der Bekehrung, „Lebendige Seelsorge” 7 (1956), s. 110.
101 Tenże, Bekehrungs-und Versöhnungsvorgang im Leben des Christen, dz. cyt., s. 111.
102 Tenże, Nauka Chrystusa. Z miłości ku miłości. Teologia moralna szczegółowa, tłum. J. Klenowski, 

t. II, Poznań 1963, s. 13 (dalej: NC, II).
103 Tenże, Die gegenwärtige Heilsstunde…, dz. cyt., s. 324n.
104 Tenże, Ich bete, um zu leben. Einführung und Redaktion: V. Salvoldi, Graz–Wien–Köln 1996, s. 72. 
105 Tenże, Gabe und Auftrag der Sakramente…, dz. cyt., s. 27.
106 ML, s. 16–187.
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Maksa Schelera na temat wzajemnej zależności między żalem i odrodze-
niem, które adaptuje do stosunku między nawróceniem i wyzwoleniem107. 

4.2. Uwielbienie Boga 

Nawrócenie nie wyczerpuje pozytywnej odpowiedzi ludzkiej dawanej 
Bogu. Najdoskonalszą odpowiedzią na Boże wezwanie, a zarazem najwyż-
szą formą religijności człowieka jest uwielbienie Boga. Nie jest ono cnotą 
drugorzędną w stosunku do boskich cnót, lecz stanowi z nimi nierozerwal-
ną jedność108. Wiara i nadzieja nie będą potrzebne w wiecznej szczęśliwo-
ści, ponieważ człowiek będzie oglądał Boga twarzą w  twarz. W boskiej 
cnocie miłości człowiek już teraz otrzymał zadatek wiecznej szczęśli-
wości. Odpowiedzią człowieka na dar miłości, zarówno tu na ziemi, jak 
i  w  niebie, jest uwielbienie Boga. Pełne odniesienie człowieka do Boga 
zawarte jest w takich wyrażeniach Häringa, jak uwielbiająca miłość, mi-
łujące uwielbienie (anbetende Liebe, liebende Anbetung). Miłujące uwiel-
bienie Boga jest przywilejem dzieci Bożych. Sercem takiego uwielbienia 
Boga jest miłość109 zwana devotio, czyli gotowość poświęcenia się Bogu. 
Wewnętrzna pobożność, która jest darem Ducha Świętego, przejawia się 
na zewnątrz jako bogate życie modlitwy, zamiłowanie do spełniania aktów 
kultu. Z niej pochodzi pokrewna usposobieniu poświęcenia się Bogu na-
bożność. Cnota pobożności pozwala człowiekowi, który został stworzony 
i odkupiony przez Boga, wypełnić jego pierwszy i najważniejszy cel, jakim 
jest zewnętrzna chwała Boża110. Nadto Duch uwielbienia Boga i dziękczy-
nienia uwalnia człowieka od strachu, rozgoryczenia i złości111.

Häring zauważa, że łacińskie słowo określające „pobożność” (religio) 
jest powodem wielu nieporozumień. Z jednej strony, istoty religii upatru-
je się tylko w pobożności i do niej ją ogranicza. Z drugiej zaś, zalicza się ją 
(np. św. Tomasz i wielu współczesnych moralistów) do cnót moralnych, 
przez co ma się błędne wrażenie, jakoby religię zamieniano na moralność. 
Religia w pełnym znaczeniu jest związkiem z Bogiem, obcowaniem z Nim 
w słowie, miłości i we wspólnocie życia dzięki łasce uświęcającej, oraz po-
bożnością, a  więc kultem prywatnym i  publicznym, który przejawia się 
w solidarnym i wzajemnym zjednoczeniu się jednostek112.

107 Tenże, Grzech w wieku sekularyzacji, dz. cyt., s. 140.
108 Tenże, Liturgische Frömmigkeit und christliche Vollendung, „Liturgisches Jahrbuch” 11 (1961), s. 101. 
109 CW, s. 251.
110 NC, II, s. 105.
111 Tenże, Zeichen der Hoffnung, dz. cyt., s. 33.
112 NC, II, s. 111–112.
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4.3. Naśladowanie Chrystusa

Nawrócenie i cnotliwe życie, które przejawia się w uwielbieniu Boga, 
umożliwiają naśladowanie Chrystusa. Jest ono również odpowiedzią czło-
wieka na Jego wezwanie. Naśladowanie nie ma nic wspólnego z zewnętrz-
ną imitacją czynów i  wewnętrznej postawy Jezusa. Człowiek staje się 
uczniem Chrystusa przez to, że On daje mu udział w swoim życiu i czyni 
go podobnym do siebie113. Naśladowanie Chrystusa znajduje swoje pełne 
uzasadnienie w tym, że dzięki Jego przyjściu człowiek poznał prawdziwą 
miłość oraz to, czym jest jedność serca, którego wartość rozumie się w po-
równaniu z brakiem miłości i rozdarciem serca. Takie rozdarcie przejawia 
się w braku zgodności pomiędzy zewnętrznymi czynami a wewnętrzną 
postawą114. 

Jednym z istotnych wymiarów naśladowania Chrystusa jest naśladowa-
nie Go w Jego otwartości na każdorazowy kairós, czyli obecny czas zba-
wienia, który oznacza osobowe zwrócenie się człowieka ku Bogu w Jezusie 
Chrystusie, w absolutnej gotowości do posłuszeństwa i czujności wobec 
Jego wezwania łaski na potrzeby bliźnich i wspólnot115. Powołanie do na-
śladowania Chrystusa jest podstawowym tematem Nowego Testamentu. 
To sam Chrystus wzywa każdego po imieniu, obdarza człowieka szczegól-
nymi charyzmatami, a Jego wezwanie jest wezwaniem do przyjaźni z Nim 
i  w  Nim, podobnie jak czynili Jego uczniowie między sobą, ponieważ 
Chrystus wezwał ich jako przyjaciół. Z wewnętrznej przyjaźni z Chrystu-
sem pochodzi siła do naśladowania Go na drodze krzyżowej116. To Chry-
stus wypełnił swoje posłannictwo w mocy Ducha Świętego, którego posłał 
od Ojca, aby uzdalniał ludzkość do kroczenia Jego śladami117. 

Szczególny wymiar naśladowania, który występuje u  św. Pawła i  św. 
Jana, związany jest z  naśladowaniem Chrystusa poprzez sakramentalne 
znaki. Jest to wewnętrzne i zewnętrzne doświadczenie wspólnoty z Chry-
stusem w  Kościele. Naśladowanie jest życiem w  Chrystusie Jezusie, we 
wspólnocie z Nim, uczestniczeniem w Jego życiu i posłaniu118.

113 CW, s. 31.
114 Tamże, s. 147–148. 
115 Tenże, Moraltheologie und Pastoraltheologie im Lichte des Biblischen Begriffs kairós, w: Moral zwi-

schen Anspruch und Verantwortung. Festschrift für Werner Schöllgen, red. F. Böckle, F. Groner, Düs-
seldorf 1964, s. 222.

116 FC, I, s. 40.
117 Tamże, s. 89.
118 Tamże, s. 40. Sakramentalny wymiar życia we wspólnocie z Jezusem Chrystusem, który ma w teo-

logii moralnej Häringa doniosłe znaczenie, został opracowany przez K.A. Cahalan, Formed in the 
Image of Christ. The Sacramental-Moral Theology of Bernhard Häring, C.Ss.R., Collegeville, Minne-
sota 2004.
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5. Człowiek w obliczu historii

Dla Bernarda Häringa Chrystus jest kluczem do zrozumienia historii, 
na którą należy spoglądać jako na postępujący proces, odsłaniający co-
raz widoczniej przymierze między Bogiem i  ludzkością119. Zarówno we-
zwanie, jak odpowiedź dokonują się w czasie. W jego koncepcji dziejów 
zauważa się wpływy Teilharda de Chardina. Dostrzega się je zwłaszcza 
w zapożyczonych od niego pojęciach: Chrystus jest punktem Omega ca-
łych dziejów, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ponadto ślady Teil-
hardowskiej myśli dostrzega się w pojmowaniu ewolucji i historii. Häring 
podkreśla, że decydującymi momentami tego światopoglądu są twórcze 
skoki przygotowujące hominizację, które są ukierunkowane w  sposób 
dynamiczny ku przyjściu Chrystusa. Takie spojrzenie stoi w  wyraźnym 
kontraście ze statycznym światopoglądem, zakorzenionym w myśli o przy-
wracaniu przeszłości, przeciwstawianiu się rozwojowi historii i ludzkości 
oraz odrzucaniu Pana historii120. 

Häring podkreśla, że człowiek jest historią, ma historię oraz tworzy hi-
storię121. Historyczność przejawia się we wzroście jego świadomości czy 
uświadomieniu sobie nieustannej ewolucji i rozwoju całego świata, a szcze-
gólnie jego wznoszenia się do punktu Omega122. 

5.1. Historyczny rozwój człowieka

Podstawy do ujmowania człowieka w aspekcie historycznym Bernard 
Häring odnajduje w Piśmie Świętym, które przedstawia historię zbawienia 
ludzkości i poszczególnego człowieka w ścisłym powiązaniu z Bogiem123. 
Historyczność jest przede wszystkim objawianiem się Boga w konkrecie 
historii, Jego działania, wymogiem „tu i teraz”124. Historię tworzy także od-
powiedź człowieka dawana Bogu, odpowiedź negatywna lub pozytywna. 
Historia ta przedstawia dzieje Bożego słowa, które przychodzi do człowie-
ka i kształtuje go. Kiedy człowiek poważnie przyjmie Słowo historii, Sło-
wo Boga, i  szuka zrozumienia oraz odpowiedzi na nie, przyłącza się do 
wyzwalającego kierunku historii, która zmierza ku pełni w Słowie Boga125. 

119 ML, s. 16–154.
120 B. Häring, Grzech w wieku sekularyzacji, dz. cyt., s. 67–68; PPhTh, s. 37.
121 Tenże, Krise um „Humanae Vitae” (Theologische Brennpunkte – 17), Bergen–Enkheim 1968, s. 49; 

FC, I, s. 314.
122 ML, s. 145.
123 V. Schurr, Bernhard Häring. Die Erneuerung der Moraltheologie, Salzburg 1970, s. 45.
124 B. Häring, Zusage an die Welt, dz. cyt., s. 75.
125 PPhTh, s. 36.
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Stworzenie ciągle zależy od Boga, który nadaje kierunek historii. Ono gło-
si dynamiczną obecność Stwórcy w  historii126. Szczególnym wydarze-
niem w historii ludzkości, które stało się jednocześnie nowym początkiem, 
zdaniem Häringa jest Jezus Chrystus. On stanowi zwrot w historii ludz-
kości poprzez całkowite wkroczenie w historię, przejęcie jej i dźwiganie. 
Nowy sens historii polega na uwielbiającej i uwalniającej miłości Chrystu-
sa względem Ojca i ludzi127. 

Powołując się na myśl Teilharda de Chardina, Häring stwierdza, że hi-
storyczność człowieka jest wzrostem świadomości, uświadomieniem sobie 
nieustannej ewolucji i rozwoju całego świata. Człowiek, używając rozumu, 
gromadzi doświadczenie i oddaje się refl eksji osobistej oraz wspólnej z in-
nymi nad wzrostem. Rozpatruje on przeszłość, aby zrozumieć swoje za-
danie wznoszenia się na coraz wyższy stopień świadomości w przyszłości 
poprzez rosnącą socjalizację, złożoność i personalizację128. Bernard Häring 
w historycznym ujęciu rzeczywistości zwraca się ku takiemu człowiekowi, 
na którym ciąży głębia nieszczęścia i zła, ale który jednocześnie jest powo-
łany do wspólnoty z Bogiem-Miłością129. Człowiek nie osiąga pełni, kie-
dy się rodzi. Bóg wymaga od niego, by wytrwale się otwierał i nieustannie 
był w drodze130. Odnosi się to do duchowego postępu, wzrostu świadomo-
ści, poznawania Boga, człowieka, relacji międzyludzkich, poznania warto-
ści oraz moralnej mocy131.

5.2. Prawo wzrostu

W historyczność człowieka i  świata wpisane są dynamizm i  ciągłość 
dziejów. Dynamikę i ciągłość Bernard Häring wyprowadza z biblijnego pra-
wa łaski, wiary, wzrostu i nieustannego nawracania się132. Prawo wzrostu 
i nieustannego nawracania się wyrażają szczególnie dynamiczny charak-
ter człowieka i świata. Dynamizm ten kontrastuje ze statycznym ujęciem 
rzeczywistości133. Osoba wciąż się przemiania i żyje w nieustannym po-

126 B. Häring, Acting on the Word…, dz. cyt., s. 64.
127 PPhTh, s. 36.
128 ML, s. 145.
129 PPhTh, s. 29.
130 B. Häring, Der Christ und die Ehe, Düsseldorf 1964, s. 40. 
131 Tenże, Norm und Freiheit, w: Christlich glauben und handeln: Fragen der fundamentalen Theologie 

in der Diskussion. Festschrift für J. Fuchs, red. K. Demmer, B. Schüller, Düsseldorf 1977, s. 194.
132 ML, s. 172.
133 Häring często podejmuje analizę współczesnego człowieka, społeczeństwa i struktur w nim panu-

jących. Uważa, że spotykany współcześnie statyczny sposób podejścia do wiary ukształtowany zo-
stał przez pewien rodzaj mentalności burżuazyjnej, która odznaczała się legalizmem, formalizmem 
i przesadną troską o zachowanie istniejących struktur i instytucji. Zob. ML, s. 179–187.
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stępie134. Prawdziwie chrześcijańskie życie osób ludzkich i wspólnot cha-
rakteryzuje się „prawem wzrostu”, którego dynamika związana jest z wiarą 
i łaską. Prawo wzrostu Häring wyprowadza z Bożego działania w historii 
zbawienia. Bóg nie odwraca swego oblicza od grzesznika i grzesznej wspól-
noty ludzkiej, lecz w swojej łaskawości objawia człowiekowi swoje zamiary 
w coraz to nowy sposób i coraz wyraźniej. Odpowiedzią na Jego łaskawość 
są radosna wiara i nadzieja przejawiające się w nieustannym procesie na-
wracania się i wzrostu. Prawo wzrostu i nieustannego nawracania się przez 
wiarę i łaskę prowadzi do postawy odpowiedzi i odpowiedzialności135. 

5.3. Duch i znaki czasu

Z  historycznością świata i  człowieka Häring wiąże takie pojęcia, jak 
duch czasu (Zeitgeist)136, duch świata (Weltgeist)137, czy też znaki czasu 
(Zei chen der Zeit). Rzeczywistości wyrażone tymi określeniami wymagają 
od człowieka szczególnej czujności. Uwydatniają one potrzebę nieustan-
nej gotowości człowieka wobec Boga, który jest obecny, zarazem przycho-
dzi, poucza i prowadzi historię świata i człowieka. Pojęcie „duch czasu” 
łączy się z określeniem kairós, wyrażającym biblijny czas zbawienia. Kai-
rós, w którym żyje człowiek, jest momentem napięcia między tym, co „już” 
jest, a tym, czego „jeszcze nie ma”. Bóg natomiast objawił pełen wymiar 
swej miłości w  Jezusie Chrystusie138. Znaki czasu są znakami obecności 
Boga Stwórcy i Zbawiciela. Człowiek, poznając je jedynie dzięki łasce Du-
cha Świętego, powinien odznaczać się postawą ciągłego słuchania. Taka 
postawa charakteryzuje się nieustanną czujnością na znaki czasu. Lu-
dzie, którzy nie chcą być czujni i nie chcą uważać, zapominają niechybnie 
o Bogu w przeszłości139.
134 Tamże, s. 16.
135 Tamże, s. 186–187.
136 Pod pojęciem Zeitgeist Häring rozumie ogólny styl życia (odczucie życia – Lebensgefühl) danej epo-

ki, w którym ludzie uczestniczą w różnego rodzaju kierunkach duchowych, lub prądy umysłowe czy 
idee, które się później rozprzestrzeniły. Zob. tenże, Die gegenwärtige Heilsstunde…, dz. cyt., s. 276; 
tenże, Moraltheologie gestern und heute, „Stimmen der Zeit” 167 (1960), s. 100; tenże, Familie und 
Zeitgeist. Positives in der Entwicklung der Familie, „Theologie der Gegenwart” 1/1 (1958), s. 44. 

137 Weltgeist dla Häringa jest rozumowaniem i myśleniem człowieka nieodkupionego lub, dokładniej 
mówiąc, sposobem egoistycznej i pysznej egzystencji świata, o ile ukryła się w swojej ciemności 
przed zbawiającym światłem Chrystusa lub wzgardziła zbawieniem. Zeitgeist pojmuje Häring w du-
chu Johanna Gottfrieda Herdera. Jest to powszechnie panujące wyrażanie przekonań, woli i uczuć 
jakiegoś historycznego okresu, który kształtuje myślenie i życie ludzi. Tak rozumiany Zeitgeist nie 
jest ani czystym światłem, ani czystą ciemnością. Kryją się w nim nie tylko niebezpieczeństwa, lecz 
także pozytywne szanse. Zdaniem Häringa, teologia moralna musi także współdziałać przy odku-
pieniu „Ducha czasu”. Zob. tenże, Moralveründigung nach dem Konzil, dz. cyt., s. 21–22.

138 ML, s. 180.
139 Tenże, Morale ed evangelizzazione del mondo di oggi. La morale dell’evangelizzazione e l’evangelizza-

zione della morale, Roma 1974, s. 20–24.
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Duch czasu wymaga otwartości i posłuszeństwa człowieka wierzące-
go. Współczesny chrześcijanin dostrzega tęsknotę stworzonego wszech-
świata, uporczywe dążenie człowieka do odkupienia, do uczestnictwa 
w wolności synów i córek Bożych. Häring, odpowiadając duchowi swo-
ich czasów, poświęca wiele uwagi nadrzędnej myśli, że religia i życie mu-
szą kroczyć razem. Religia musi stać się dla ludzi żywym doświadczeniem 
obecności Boga, posłannictwem dotyczącym konkretnego człowieka, któ-
re wyraża język teraźniejszości i nawiązuje do współczesnego typu zacho-
wania się i działania140. 

Do znaków czasu Häring zalicza głód wolności, świadomość wspól-
nego dążenia do wyzwolenia, podkreślanie znaczenia wierności141. Histo-
ryczność nie ma nic wspólnego z patrzeniem na życie społeczne tylko pod 
kątem ślepego losu, który kieruje światem, człowiekiem i  wspólnotami. 
Podkreśla on, że człowiek stanowi podstawowe ogniwo każdej wspólno-
ty i on też postępuje lub cofa się na drodze do zdobywania coraz więk-
szej wolności. Tylko solidarny wkład jednostek może sprawić, że osobista 
wolność człowieka nie tylko nie będzie krępowana, ale także będzie się 
rozwijać poprzez czujność na znaki czasu, posłuszeństwo duchowi czasu 
i prawu wzrostu.

5.4. Kairós

Doniosłą rolę w historycznym ujmowaniu dziejów ludzkości i objawie-
nia odgrywa kairós. Häring zauważa, że Biblia, mówiąc o czasie, posługuje 
się dwoma różnymi słowami: kairós i chronos. Chronos oznacza czas mie-
rzony latami, dniami i minutami, będący ciągłym i wymiernym upływa-
niem chwil. Kairós natomiast jest obecną, nadarzającą się sposobnością, 
sprzyjającym momentem, czasem wybranym przez Boga, który poddaje 
człowieka różnym próbom142. Jest to inaczej „godzina łaski” przygotowana 
każdorazowo przez Boga człowiekowi143, która domaga się od niego peł-
nej czujności i gotowości do nawrócenia144. Pojęcie kairós Häring zalicza 
do podstawowych pojęć w prawdziwie chrześcijańskim światopoglądzie. 
Człowiek przy współczesnym szybkim postępie musi się odznaczać umie-

140 ML, s. 16.
141 FC, I, s. 17–18.
142 ML, s. 96; NC, V, s. 61.
143 Tenże, Treue zur überkommenen Erbe und Offenheit gegenüber dem Ruf der Stunde, „Ordenskorre-

spondenz” 3 (1962), s. 248. 
144 Tenże, Der biblische Begriff „kairós” in seiner Bedeutung für die Pastoralsoziologie, „Theologie der 

Gegenwart” 2/4 (1959), s. 220.
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jętnością dostrzegania posłannictwa, jakie niesie kairós. Zgodnie z myślą 
Teilharda de Chardina, wszechogarniający plan Boga realizuje się na dro-
dze historycznego rozwoju, którego celem jest osiągnięcie ostatecznej pełni 
w Jezusie Chrystusie. Kairós można właściwie zrozumieć tylko w spojrze-
niu na Chrystusa, który wkracza w historię ludzką i  ją przemienia, uka-
zuje jej kierunek i gwarantuje osiągnięcie ostatecznej pełni. Swoją pełnię 
kairós osiąga we wcieleniu, w męce, śmierci, zmartwychwstaniu i powtór-
nym przyjściu Chrystusa145. Dla Häringa realizacja planu Boga jest historią 
zbawienia, którą można przyjąć jedynie w wierze. Działanie Pana historii 
jest czasem łaski, który można dostrzec jedynie poprzez wiarę. „Nowy Te-
stament – pisze Häring – mówi więcej o mądrości, która jest darem Du-
cha Świętego, niż o ludzkiej roztropności. W sensie biblijnym w mądrości 
mieści się zdolność rozróżniania cechująca człowieka całkowicie opano-
wanego miłością Boga i bliźnich, człowieka, dla którego wszystko, co mu 
niesie teraźniejszość – kairós – stanowi bezpośrednie wezwanie Boga hi-
storii, który doprowadzi wszystkie rzeczy do doskonałości”146.

Każdorazowy kairós wiąże się nie tylko ze zbawieniem indywidualnym, 
lecz również ze zbiorowym oczekiwaniem zbawienia oraz jest szansą dla 
głoszenia Królestwa Bożego w społeczności. Jako godzina łaski kairós wią-
że się całkowicie i wyłącznie z osobową wolnością jednostki oraz z soli-
darną odpowiedzialnością społeczności. Jest wezwaniem do wolnego 
i świadomego decydowania, które jest dalekie od samowolnego decydo-
wania147. Pojęcie to dla Häringa odgrywa do tego stopnia ważną rolę w hi-
storii zbawienia, że mówi on wręcz o etyce kairosu, która jest odpowiedzią 
na Boży plan miłości. 

Zakończenie

Häring dostrzegł potrzebę rozwijania antropologii zawartej w Piśmie 
Świętym. Biblijna antropologia przedstawia człowieka, który jest wzorem 
dla ludzi wszystkich czasów. Jest to człowiek stworzony z miłości przez 
Boga, człowiek upadający, grzeszny, wezwany do nawrócenia, człowiek 
odkupiony przez Jezusa Chrystusa i  wezwany do naśladowania Go. Bi-
blijny, a właściwie każdy człowiek żyje w konkretnej egzystencji, środowi-
sku, czasie, które stawiają go w niepowtarzalnej relacji do Boga i bliźniego. 
Odejście od biblijnego obrazu człowieka prowadzi, zdaniem Häringa, nie 
145 ML, s. 98; PPhTh, s. 90; NC, IV, s. 58n.
146 ML, s. 96–98.
147 NC, V, s. 63.
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tylko do oderwania się od rzeczywistości, lecz także do zafałszowania 
prawdy o człowieku. W ten sposób antropologia biblijna ukazuje człowie-
ka w świetle wezwania go przez Boga i jego odpowiedzi na Boże wezwanie. 

Pełnią biblijnego obrazu człowieka jest Jezus Chrystus. Jako Słowo Ojca 
jest On nie tylko Jego wezwaniem skierowanym do człowieka, lecz także 
odpowiedzią, to jest miłością. Miłość pozwala człowiekowi wierzącemu, 
zakotwiczonemu w  czasie i  otwartemu na znaki czasu, udzielać każdo-
razowo odpowiedzi Bogu na Jego wezwanie kierowane do niego w każ-
dej chwili, jaką jest kairós, czyli konkretny czas zbawienia. Häring ukazuje 
moralność człowieka wynikającą z jego człowieczeństwa, istoty, której nie 
można rozpatrywać bez Chrystusa, bez wiary w Niego oraz bez łaski Bo-
żej. Tak ujęty człowiek, odkupiony i nieustannie obdarowywany łaską, jest 
wezwany przez Boga do dialogu z Nim. Moralne życie, jak również cała eg-
zystencja człowieka wyrażone zostały poprzez dialogiczny charakter rela-
cji osoby do Boga. 

Zusammenfassung

Bernard Häring (1912–1998), ein deutscher Redemptorist, gehört zu den berühmte-

sten Moraltheologen des 20. Jahrhunderts. Weil die Moraltheologie als eine wissenschaft-

liche Disziplin vor ca. drei Jahrhunderten in die Krise geraten ist, versuchte Häring sie zu 

erneuern. Die Heilige Schrift wurde für ihn zu einem wesentlichen Fundament der Er-

neuerung von Moraltheologie, und biblische Anthropologie machte er zu deren Grund-

lage. Es ist wichtig zu betonen, dass die Anthropologie nicht das Ziel seiner Forschung ist, 

sondern ein Mittel zum Ziel, d.h. zur erneuerten Sicht der Moraltheologie. Hier spielt die 

biblische Anthropologie eine wichtige und fundamentale Rolle. Die Moraltheologie von 

B. Häring ist durch und durch christozentrisch, dialogisch und dadurch gemeinschaftlich. 

Der Dialog zwischen dem Menschen und Gott besteht darin, dass er eine Antwort des 

Menschen auf den Ruf Gottes ist. Eine solche Moral zeigt nicht nur einen geschaff enen 

sündigen, sondern auch einen durch Gott zur Heiligkeit berufenen Menschen und führt 

zu der personalen Verantwortung des Einzelnen für das eigene Heil und das Heil der Mit-

menschen. Das sittliche Leben und die ganze menschliche Existenz wurden durch das 

dialogische Charakter der Relation zwischen Gott und Mensch gezeigt.

Antoni Karaś, redemptorysta, ur. 1970 w  Zakliczynie, święcenia kapłańskie przyjął 

w 1997 roku. W roku 2001 uzyskał licencjat z teologii pastoralnej na PAT w Krako-

wie, w 2008 roku doktorat z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersyte-

tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2008 roku wykładowca teologii moralnej 

fundamentalnej w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Członek Stowarzyszenia Teo-

logów Moralistów w Polsce.



Tomasz Sadowski CSsR
WSD Redemptorystów – Tuchów 

Idea synostwa Boego mesjaskiego króla 
na podstawie Ps , 

Jednym z  tematów pojawiających się w  psalmach królewskich jest 
idea synostwa Bożego mesjańskiego króla. Znalazła ona swój wyraz m.in. 
w Psalmie 2. Trudności w zrozumieniu istoty tego zagadnienia na grun-
cie monoteistycznej wiary Izraela stały się powodem licznych dyskusji 
wśród egzegetów. Zasadniczym problemem do rozstrzygnięcia pozo-
staje zwłaszcza odpowiedź na pytanie, jak należy rozumieć treść Boże-
go dekretu odnoszącego się do mesjańskiego króla w Ps 2, 7: „Tyś Synem 
moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”. Czy jest tu mowa o naturalnym „boskim 
zrodzeniu” króla, czy raczej mamy tu do czynienia z elementami stylu 
dworskiego typowego dla wielu tekstów królewskich starożytnego biblij-
nego Wschodu? A może chodzi o pewnego rodzaju szczególną relację 
Boga Jahwe z jego królem, potomkiem Dawida? Przedstawienie tego pro-
blemu oraz próba odpowiedzi na powyższe pytania będzie przedmiotem 
niniejszego artykułu.

1. Ogólna charakterystyka Psalmu 2: czas powstania 
i struktura literacka

Psalm 2 jest pierwszym z jedenastu psalmów królewskich występują-
cych w Psałterzu1. Podobnie jak poprzedzający go Psalm 1 nie ma tytułu 
(nagłówka), i dlatego przypuszcza się, że początkowo oba pełniły funk-
cję prologu do całego Psałterza. Z drugiej strony, Psalm 2 wraz z Psal-

1 Od czasów Hermana Gunkela przyjmuje się dość powszechnie, że zbiór psalmów królewskich two-
rzą następujące psalmy: 2, 18, 19, 20, 45, 72, 89, 101, 110, 132 oraz 144. Zbiór ten został wyodręb-
niony w Psałterzu nie tyle ze względu na podobną strukturę, ile na treść odnoszącą się do osoby 
króla. Psalmy królewskie nie tworzą także jakiegoś jednolitego, zwartego zbioru, lecz znajdują się 
w różnych częściach Psałterza, dlatego ich rola w kształtowaniu się ostatecznej struktury Psałterza 
jest ciągle przedmiotem licznych dyskusji egzegetów. Przeważa dziś opinia, że zostały one dołączo-
ne w końcowym etapie jego redakcji. Por. H. Gunkel, Die Königspsalmen, „Preußische Jahrbücher” 
158 (1914), s. 140–142.
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mem 72, który także należy do zbioru psalmów królewskich, tworzą in-
kluzję dla I i II Księgi Psałterza2.

Jeszcze niedawno istniało wśród egzegetów przekonanie, że Psalm 2 
odzwierciedla historyczne okoliczności okresu przedwygnaniowego, 
związanego z  rządami monarchii jerozolimskiej3. Sugerowano zatem, 
że utwór ten mógł powstać z okazji uroczystości intronizacyjnych króla 
judzkiego, bądź rocznicowych obchodów upamiętniających to wydarze-
nie. Z czasem jednak wśród opowiadających się za tą opinią egzegetów 
coraz mniej było zgodności co do tego, kto miałby być owym królem. 
Dlatego niektórzy z nich skłonni byli datować go na czasy Dawida i Sa-
lomona4, bądź też na czasy jednego z ostatnich władców Królestwa Judy, 
jakim był król Jozjasz (640–609 rok przed Chr.)5. Inni zaś wskazywali na 
czasy jeszcze późniejsze, tj. po wygnaniu babilońskim, nawet na przełom 
II i I wieku przed Chr., wiążąc powstanie tego psalmu z dojściem do wła-
dzy Aleksandra Janneusza6. Pomimo tej ostatniej opinii Psalm 2 należy 
uznać za dużo wcześniejszy niż epoka machabejska7. 

Struktura literacka Psalmu 2 jest dość przejrzysta. Większość bowiem 
egzegetów – ze względu na centralny temat psalmu, jakim jest introniza-
cja władcy – dzieli go na cztery strofy: 

I strofa (ww. 1–3): bunt królów-wasalów,
II strofa (ww. 4–6): wybór mesjańskiego króla,
III strofa (ww. 7–9): intronizacja mesjańskiego króla,
IV strofa (ww. 10–12): przestroga dana królom-wasalom8.

2 Analogicznie do Pięcioksięgu także Psałterz dzieli się na pięć ksiąg, zakończonych doksologiami. 
Por. G. Ravasi, Il libro dei Salmi (1–50). Commento e attualizzazione, I, wyd. 3, Bologna 1986, s. 16. 

3 Syntezę poglądów związanych z kontekstem historycznym Ps 2 podaje m.in. H. Gunkel, Die Psal-
men, wyd. 5, Göttingen 1968, s. 4–12; G. Ravasi, Il libro dei Salmi (1–50), dz. cyt., s. 90–91; R.D. Ro-
we, God’s Kingdom and God’s Son. The Background to Mark’s Christology from Concepts of Kingship 
in the Psalms, Leiden 2002, s. 37; M. Saur, Die Königspsalmen. Studien zur Entstehung und Theolo-
gie, Berlin – New York 2004, s. 29–46.

4 Por. M. Dahood, Psalms 1–50, Garden City 1966, s. 7.
5 Por. C. Stuhlmueller, Psalms, w: Harper’s Bible Commentary, red. J.L. Mays, San Francisco 1988, 

s. 434–436.
6 Por. R.R. Pfeiffer, Introduction of the Old Testament, New York 1948, s. 628; M. Treves, Two Acrostic 

Psalms, VT 15 (1965), s. 81–95.
7 Zdaniem M. Saura, zwłaszcza ww. 1–9 miałyby zachować najstarszą tradycję przedwygnaniową 

związaną z jerozolimską ideologią królewską. A jeśli tak, to werset 7 byłby także częścią tej tra-
dycji. Natomiast ww. 10–12, dołączone w czasach powygnaniowych, nadałyby całemu utworowi 
wymiar bardziej uniwersalny. Por. M. Saur, Die Königspsalmen, dz. cyt., s. 28, 36–39. Zob. też H.-J. 
Kraus, Psalmen 1–59, wyd. 6, Neukirchen-Vluyn 1989, s. 146; A. Grund, „Aus Gott geboren…”. Zu 
Geburt und Identität in der Bildsprache der Psalmen, w: „Du hast mich aus meiner Mutter Leib ge-
zogen”. Beiträge zur Geburt im Alten Testament, red. D. Dieckmann, D. Erbele-Küster, Neukirchen- 
-Vluyn 2006, s. 109.

8 Por. P. Auffret, The Literary Structure of Psalm 2, Sheffield 1977; L. Alonso Schökel, C. Carniti, I Sal-
mi, I, Roma 1992, s. 168; S. Łach, Księga Psalmów, w: Pismo Święte Starego Testamentu, VII/2, Poznań 
1990, s. 107; F.-L. Hossfeld, E. Zenger, Die Psalmen I. Psalm 1–50, Würzburg 1993, s. 49; M. Saur, Die 
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W pierwszej strofi e ukazany jest w bardzo żywy i plastyczny sposób 
bunt narodów oraz ich królów i książąt „przeciw Jahwe i Jego pomazań-
cowi” (w. 2). Buntownicy uważają ich władzę za ciężar, którego nie chcą 
już dłużej znosić, i dlatego wypowiadają swoje nieposłuszeństwo słowa-
mi: „Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta” (w. 3).

W drugiej strofi e psalmu akcja przenosi się do sfery przebywania Boga. 
Dominuje tu spokój, a odpowiedź Jahwe na bunt narodów i  ich ziem-
skich władców jest nacechowana ironią i drwiną: „Śmieje się Ten, któ-
ry mieszka w niebie, Jahwe się z nich naigrawa” (w. 4). Śmiech Boga (od 
hebr. czasownika ׂשַחק ָ ) jest tutaj rozumiany nie tyle jako kpina i szyder-
stwo, ile jako objaw i wyraz Jego wyższości okazanej wobec butnej ludz-
kiej arogancji9. Ten dosadny antropopatyzm zastosowany do Boga ma 
także podkreślać, że Jahwe całkowicie panuje nad sytuacją. Ów śmiech 
Boga szybko jednak przemienia się w gniew, gdyż zamach na mesjańskie-
go króla i jego władzę jest zamachem na Niego samego (ww. 5–6). W ten 
sposób zostaje oznajmione buntownikom, że ich arogancka rebelia na 
pewno zostanie unicestwiona.

W  trzeciej strofi e głos zabiera sam pomazaniec, ogłaszając dekret, 
którego mocą Jahwe ustanowił go królem na Syjonie. Przejście od w. 7 do 
następnego w. 8 jest logiczne. Skoro mesjański król staje się synem Boga, 
tym samym staje się także Jego dziedzicem. Zakres jego władzy wykra-
cza jednak poza wszystko, co można pomyśleć o rzeczywistych możliwo-
ściach ziemskich władców. Żaden też król w dziejach biblijnego Izraela 
nie prosił o taką władzę ani jej nie otrzymał. Niezwykłe jest więc owo wy-
wyższenie mesjańskiego króla, który w swoich przywilejach został nie-
malże zrównany z samym Jahwe10.

Königspsalmen, dz. cyt., s. 26–27; K. Seybold, Poetik der Psalmen, Stuttgart 2003, s. 214; S. Springer, 
Neuinterpretation im Alten Testament. Untersucht an den Themenkreisen des Herbstfestes und der 
Königspsalmen in Israel, Stuttgart 1979, s. 112–113; J.S. Synowiec, Oto twój król przychodzi. Mesjasz 
w pismach Starego Przymierza, Kraków 1992, s. 42–43; T. Brzegowy, Psałterz i Księga Lamentacji, 
Tarnów 2007, s. 166–167. Mniej zwolenników ma podział psalmu na trzy części: ww. 1–3; 4–9; 10–
12. Taki podział Psalmu 2 zaproponował m.in. M. Girard, który słusznie zauważył, że ta trzyczę-
ściowa struktura nie różni się w gruncie rzeczy od podziału czteroczęściowego. Por. M. Girard, Les 
Psaumes. Analyse structurelle et interpretation, Ps 1–50, Montreal–Paris 1984, s. 59–64.

9 Zobacz paralele w innych miejscach Biblii Hebrajskiej: Ps 37, 13; Ps 59, 9; Ha 1, 10; Lm 1, 7; Prz 1, 
26; 2 Krn 30, 10. Por. Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, II, red. 
L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Warszawa 2008, s. 342.

10 Świadczy o tym aluzja do „berła żelaznego” (Iz 10, 5; Iz 14, 6) oraz porównanie do garncarza swo-
bodnie obchodzącego się z naczyniami, które wykonał (Jr 13, 13; 16, 11; Iz 51, 20–22). Por. W. Chro-
stowski, „Ty jesteś moim synem” (Ps 2, 7). Bóg jako Ojciec króla, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem 
(Iz 64, 7). Biblia o Bogu Ojcu, red. F. Mickiewicz, J. Warzecha, Warszawa 1999, s. 45–49; J.S. Syno-
wiec, Oto twój król przychodzi, dz. cyt., s. 43–44.
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Natomiast ostatnia, czwarta strofa jest upomnieniem, jakie mesjański 
król kieruje do zbuntowanych władców. W świetle dekretu Jahwe, wspo-
mnianego w w. 7, ich dalsze nieposłuszeństwo byłoby nierozsądne. Nie 
pozostaje im zatem nic innego, jak podporządkować się Jahwe i służyć 
mu z bojaźnią. W przeciwnym wypadku nie unikną Jego gniewu i zginą 
na swej drodze.

W tak zarysowanej strukturze psalmu w. 7, zawierający Boską dekla-
rację: „Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem” skierowaną pod adre-
sem mesjańskiego króla, stanowi centrum i apogeum tematyczne całego 
Psalmu 2.

2. Analiza egzegetyczna Ps 2, 7

Tekst masorecki analizowanego przez nas w. 7 nie stwarza większych 
problemów tekstualnych11 i przedstawia się w sposób następujący:

ְ ּפָרה חׁק ֶאל ְיהָוה  7a ֲאַס
7b  ָאַמר ֵאַלי
ְ ּבִני  ַאָ ּתה  7c

ִ ּתי ָך׃ 7d ֲאִני ַה ּי ֹום ְיִלְד

Cały werset, mający charakter wyroczni, składa się z czterech zwię-
złych zdań, których podmioty są różne. Należy zaznaczyć, iż z samego 
w. 7 nie wynika jeszcze jednoznaczne, kto jest podmiotem tej mowy i do 
kogo jest ona skierowana. W dużym stopniu zależy to od uwzględnienia 
kontekstu bliższego, jakim są wcześniejsze wersety psalmu. Z w. 2c do-
wiadujemy się mianowicie, że w centrum Psalmu 2 znajdują się dwie po-
staci: Jahwe (ְיהָוה) i Jego mesjasz (ׁשיח ֹו ִ .(ְמ

Pierwszy stych wersetu 7 (tj. w. 7a), będący zarazem wstępem do wy-
roczni (w. 7c–d), rozpoczyna się od czasownika ספר. Może on występo-
wać zarówno w formie podstawowej qal, jak i w formie piel. Ma wówczas 
dwa znaczenia: 1) przeliczać, wyliczać, mierzyć; oraz 2) podawać do wia-
domości, uroczyście ogłaszać, oznajmiać12. W tym drugim przypadku na-
biera znaczenia paralelnego do czasownika אמר (mówić) w formie qal, 
który w naszym tekście występuje w bezpośredniej bliskości, tj. w w. 7b. 

11 Jedyny problem tekstualny dotyczy terminu חׁק. Wersja syryjska (Peszitty) dodaje przyrostek zaim-
kowy w l os. l. poj. i czyta go jako ּקי ִ -Także tłumaczenie greckie (LXX) zawiera jedynie niewiel .ֻח
ką zmianę w stosunku do tekstu masoreckiego (TM). Jest nią powtórzenie terminu κύριος w w. 7b. 
Obie te poprawki nie wpływają jednak w sposób znaczący na zmianę znaczenia całego w. 7.

12 Por. Wielki słownik hebrajsko-polski, I, dz. cyt., s. 717.
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Dodatkowo czasownik ספר użyty w w. 7a (w piel imperf. 1 os. l. poj.) ma 
formę kohortatywu, która nadaje uroczysty charakter całej wypowiedzi, 
i dlatego tłumaczymy go jako „pragnę ogłosić”. Osobą, która chce tu prze-
mówić, jest zapewne król, wspomniany we wcześniejszym w. 6 (ַמְלִ ּכי)13. 
Przedmiotem zaś jego przemowy jest ְיהָוה חׁק. Hebrajski rzeczownik חׁק
może oznaczać: postanowienie, zarządzenie, protokół lub dekret14. Zda-
niem niektórych egzegetów, חׁק jest terminem sakralnym wskazującym 
na uprawnienia danej osoby do sprawowania władzy królewskiej. Byłby to 
więc swoistego rodzaju protokół spisywany podczas przyjmowania przez 
nowego władcę uprawnień do godności królewskiej15. Za takim rozumie-
niem tego terminu przemawiałby także fakt, że w 2 Krl 11, 12 – w kontek-
ście uroczystości wstąpienia na tron judzkiego króla Joasza – występuje 
paralelny do חׁק termin ֵעד ּות (świadectwo) oznaczający ofi cjalny akt in-
tronizacyjny. Dokument ten uwiarygodniał władcę i  uprawniał go do 
sprawowania rządów w imieniu Boga Jahwe16. Z braku jednak biblijnych 
świadectw trudno jednoznacznie stwierdzić, czy tego rodzaju protokoły 
były rzeczywiście spisywane przy okazji intronizacji królów izraelskich.

Zanim przejdziemy do analizy treści tego Bożego dekretu, należy 
zauważyć, iż niektórzy egzegeci dokonują zasadniczej korekty w  TM 
w w. 7a, zamieniając samogłoskę w hebrajskim terminie חׁק na ֵחק. Wów-
czas zamiast ֲאַסְפָרה ֶאל חׁק czytają 17ֹאִסְפ ָך  ֶאל־ֵחִקי. Tego typu poprawka 
w TM stwarza być może interesującą możliwość interpretacyjną, pod-
kreślając jeszcze bardziej kontekst związany z narodzinami króla, który 

13 Por. B. Weber, Werkbuch Psalmen I. Die Psalmen 1 bis 72, Stuttgart 2001, s. 53.
14 Termin חׁק występuje w Biblii Hebrajskiej ok. 200 razy i etymologicznie znaczy: coś (pisemnie) usta-

lonego, określonego. Dlatego C.H. Jones tłumaczy ten termin użyty w Ps 2, 7 jako: protokół, żądanie, 
zarządzenie, natomiast F. Zorell jako prawo lub dekret. Por. C.H. Jones, The decree of Yahweh (Ps 
2, 7), VT 15 (1965), s. 336–344; F. Zorell, Lexicon hebraicum Veteris Testamenti, Romae 1984, s. 263. 
Zob. także Wielki słownik hebrajsko-polski, I, dz. cyt., s. 328–329.

15 Por. G. von Rad, Das judäische Königsritual, ThLZ 72 (1947), s. 211–217; R. de Vaux, Le roi d’Israël, 
vassal de Jahwe, w: Mélanges Eugène Tisserant, I (Studi e Testi 231), Città del Vaticano 1964, s. 119–
133; H.-J. Kraus, Psalmen. 1 Teilband. Psalmen 1–59, wyd. 5, Neukirchen-Vluyn 1978, s. 150–151; 
S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 108–109. Zdaniem M. Filipiaka, na to, że chodzi tu o tego ty-
pu protokół królewski, wskazują dodatkowo cztery wyrażenia charakterystyczne dla terminologii 
królewskiej: „tyś moim synem” (w. 7c); „ja ciebie zrodziłem” (w. 7d); „żądaj ode mnie, a dam ci…” 
(w. 8a), oraz obraz króla jako pasterza (w. 9). Por. M. Filipiak, Ps 2 opis historycznego króla czy Me-
sjasza?, w: Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, red. S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1974, s. 161–162.

16 Por. G.H. Jones, The decree of Yahweh, dz. cyt., s. 336n; S. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 108–109; 
G. von Rad, Das judäische Königsritual, dz. cyt., s. 211n; B. Volkwein, Masoretisches ‘edut, ‘edwot, 
‘edot – „Zeugnis” oder „Bundesbestimmung”?, BZ 13 (1969), s. 18–40.

17 Takie rozwiązanie proponuje m.in. H. Gunkel, czytając ów stych w sposób następujący: „Ja biorę 
cię na moje łono”. Por. H. Gunkel, Die Psalmen, wyd. 5, Leipzig 1968, s. 5. Nie obywa się też bez in-
nych koniektur. O. Loretz proponuje przyrostek zaimkowy w 3 os. l. poj., i czyta: „ja usiadłem na 
jego łonie (kolanach)”. Por. O. Loretz, Eine kolometrische Analyse vom Psalm 2, w: Beiträge zur Psal-
menforschung. Psalm 2 und 22, red. J. Schreiner, Würzburg 1988, s. 23.
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to temat w sposób wyraźny pojawi się w kolejnych stychach tego wer-
setu, tj. w w. 7c–d. Jednak tego typu korektura dokonana w. 7a osłabia 
równocześnie wymowę słów Jahwe skierowanych do mesjańskiego kró-
la w w. 7c: „Tyś Synem moim”. Ogranicza bowiem rozumienie synostwa 
Bożego do uzyskanego jedynie na podstawie adopcji18. Poza tym popraw-
ka ta trudna jest do przyjęcia także na płaszczyźnie semantycznej19 oraz 
przede wszystkim ze względu na bezpodstawną ingerencję w tekst ory-
ginalny, jakim jest TM. Dlatego moim zdaniem powyższy wariant nale-
ży odrzucić.

Treść dekretu Jahwe – ogłoszonego narodom przez mesjańskiego kró-
la – stanowią dwa krótkie zdania, z których jedno jest zdaniem nominal-
nym: ּבִני  ַאָ ּתה ְ  (w. 7c), drugie zaś zdaniem orzecznikowym: ּתי ָך ִ   ֲאִני ַה ּי ֹום ְיִלְד
(w. 7d). Za pomocą zaś przyrostków zaimkowych oraz chiastycznie uło-
żonych zaimków osobowych ַאָ ּתה  (ty) i ֲאִני (ja) zostaje podkreślona wyjąt-
kowa relacja między Bogiem Jahwe a Jego mesjańskim królem. W w. 7c 
czytamy więc: „Tyś Synem moim”, a w następnym w. 7d: „Ja Ciebie dziś 
zrodziłem”.

Wydaje się, że kluczowym terminem dla zrozumienia treści owego de-
kretu Jahwe – a tym samym idei synostwa Bożego zawartego w w. 7c–d 
– jest czasownik ילד występujący na końcu ostatniego stychu (w. 7d)20. 
W  Biblii hebrajskiej czasownik ten pojawia się we wszystkich siedmiu 
podstawowych odmianach i występuje – zwłaszcza w Rdz oraz 1 Krn – 
w kontekście genealogii21. W formie qal ילד może znaczyć zarówno ro-
dzić, wydawać na świat, jak również – choć rzadziej – spłodzić. W obu 
przypadkach podmiotem aktu spłodzenia i zrodzenia może być zarów-
no kobieta (Rdz 4, 1n), jak i mężczyzna (Rdz 4, 18)22. Ta dwuznaczność 
interpretacyjna hebrajskiego czasownika ילד – zwłaszcza w Pięcioksię-
gu – dotyczy tekstów wcześniejszych od tych, które należą do źródła ka-
płańskiego (P), a więc powstałych przed VI wiekiem przed Chr. Dopiero 
bowiem teksty należące do źródła P czynią wyraźne rozróżnienie w uży-

18 H. Gunkel podstawę do takiej interpretacji odnalazł w egipskich obrazach przedstawiających fara-
ona siedzącego na kolanach bogini. Miałoby to oznaczać adopcję faraona przez dane bóstwo. Por. 
H. Gunkel, Die Psalmen, dz. cyt., s. 7.

19 Zdanie  ֹאִסְפ ָך  ֶאל־ֵחִקי jest nie tylko nietypowe, ale wręcz niemożliwe ze względu na użyty tu przy-
imek ֶאל. Por. M. Grohmann, Fruchtbarkeit und Geburt in den Psalmen, Tübingen 2007, s. 72.

20 W Księdze Psalmów czasownik ילד w formie qal występuje – oprócz Ps 2, 7d – jeszcze tylko dwu-
krotnie: w Ps 7, 15 oraz w Ps 48, 7. W formie nifal występuje w Ps 22, 32 i w Ps 78, 6, natomiast w pu-
al w Ps 87, 4–6 oraz w Ps 90, 2. Ostatni raz w Psałterzu pojawia się w formie rzeczownikowej ַיְלד ּות 
w Ps 110, 3. Por. Wielki słownik hebrajsko-polski, I, dz. cyt., s. 328–329.

21 Por. J. Kühlewein, ילד, DTAT, I, s. 633–634.
22 Por. J. Schreiner, ילד, ThWAT, III, s. 634–635; J. Kühlewein, ילד, dz. cyt., s. 634.
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ciu tego czasownika. W formie qal czasownik ילד będzie odtąd określał 
akt zrodzenia zarezerwowany jedynie dla kobiety, natomiast ten sam cza-
sownik użyty w formie hifi l kauzatywnym będzie oznaczać akt spłodze-
nia przypisywany mężczyźnie23. Idąc za większością egzegetów, którzy 
uważają w. 7 za część tradycji przedwygnaniowej zachowanej w  Psal-
mie 2, należy przyjąć, że czasownik ילד użyty tu w formie qal zachował 
oba odcienie znaczeniowe, a tym samym także ową niejednoznaczność 
interpretacyjną24. A to oznacza, że należy go analizować zarówno w kon-
tekście aktu spłodzenia, jak i zrodzenia.

Owej dwuznaczności tego terminu nie wyjaśnia także LXX, która czy-
ta werset 7d w następujący sposób: ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Grec-
ki czasownik γεννάω znaczy zarówno spłodzić, jak i zrodzić. W naszym 
kontekście γεννάω występuje w 1 os. l. poj. strony aktywnej czasu prze-
szłego dokonanego (perfekt). Zdanie więc może brzmieć następująco: „Ja 
cię dziś spłodziłem” lub „zrodziłem” w znaczeniu „wydałem na świat”.

Godny podkreślenia jest także fakt, iż „zrodzenie” mesjańskiego króla 
przez Boga Jahwe otrzymuje w tym stychu jedno ważne uszczegółowie-
nie. Hebrajski czasownik ילד, który pełni w tym zdaniu funkcję orzecze-
nia, poprzedzony jest przez okolicznik czasu ַה ּי ֹום (dzisiaj). Z tego wynika, 
że owo usynowienie-zrodzenie mesjańskiego króla nie nastąpiło w jakiejś 
mitycznej przeszłości, ani też nie jest przedmiotem jakiegoś nieokreślo-
nego oczekiwania w przyszłości, lecz że dokonało się „dziś”, a więc w dniu 
jego intronizacji. Nie chodzi więc w tym przypadku z pewnością o fi zycz-
ne zrodzenie czy naturalne synostwo Boże mesjańskiego króla. Z jakiego 
rodzaju więc ojcostwem Boga Jahwe mamy tu do czynienia? I  jak osta-
tecznie należy rozumieć owo „synostwo Boże” mesjańskiego króla?

3. Bóg Jahwe jako Ojciec mesjańskiego króla

3.1. Idea synostwa boskiego władców starożytnego biblijnego 
Wschodu

Według niektórych egzegetów tłem dla Ps 2, 7 były wyobrażenia lu-
dów starożytnego biblijnego Wschodu dotyczące boskiego pochodze-

23 Forma hifil jest formą sprawczo-aktywną czasownika. Por. J. Schreiner, ילד, dz. cyt., s. 637–638.
24 Przykładem może być tu F. Delitzsch, który choć w tłumaczeniu Psalmu 2 oddaje hebrajski czasow-

nik ילד w w. 7d za pomocą czasownika „zrodzić”, to jednak w szczegółowej egzegezie samego stychu 
7d dopuszcza obie możliwości znaczeniowe tego czasownika, wskazujące zarówno na „spłodzenie”, 
jak i „zrodzenie”. W efekcie oba te akty przypisuje wzniosłej mocy Bożej. Por. F. Delitzsch, Biblische 
Commentar über die Psalmen, wyd. 5, Leipzig 1894, s. 69, 73–74.
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nia ich władców. Zwłaszcza treść Bożego dekretu w w. 7c–d („Tyś Synem 
moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem”) miałaby być reminiscencją egipskiego 
mitu na temat boskich narodzin faraona25. 

Wśród starożytnych tekstów egipskich paralelnych do Ps 2, 7 wskazu-
je się m.in. na inskrypcję pochodzącą z XV wieku przed Chr., nawiązu-
jącą do uroczystości intronizacyjnych księżniczki Hatszepsut. W tekście 
tym najważniejszy bóg w  panteonie egipskim – Amon-Re – oświad-
cza: „Ty jesteś moją ukochaną córką, ja jestem twoim ukochanym ojcem. 
Ustanawiam twoją godność władczyni nad dwoma krajami i piszę o tym 
protokół dla ciebie”.

W  innej inskrypcji z  tego samego wieku, zachowanej w  świątyni 
w Karnaku, faraon Tutmosis III (1505–1450) tak mówi o  tymże bogu: 
„On jest moim ojcem, a ja jestem jego synem. Polecił mi, bym był na jego 
tronie, gdy jeszcze byłem pisklęciem. On mnie zrodził z [samego] środ-
ka [swego] serca”26.

Podobne analogie do Ps 2, 7 znajdujemy także w późniejszych tekstach 
egipskich. Na steli w wielkiej świątyni w Abu Simbel dotyczącej Ramze-
sa II (1290–1224) bóg Ptah Tenen, uważany za stwórcę świata, oświad-
cza: „Ja jestem twoim ojcem, który zrodził cię jako boga, abyś na moim 
tronie był królem Górnego i Dolnego Egiptu. (…) Ja jestem twoim ojcem, 
który cię zrodził wśród bogów, tak że wszystkie twoje członki są bogami”.

W jeszcze innym tekście bóg Amon-Re mówi do królowej, matki fara-
ona Amenofi sa: „Amenofi s, pan Teb jest imię tego dziecka, które ja (zło-
żyłem) w twoim łonie. On będzie w całym kraju łaskawie pełnił władzę 
królewską. Moje ba27 należy do niego. To on będzie panował nad oby-
dwoma krajami jak Re na wieki”28.

Z tekstów tych wynika, że w starożytnym Egipcie faraonowie często 
byli uważani za naturalnych synów bogów, a  idea rodzącego bóstwa – 
zarówno męskiego, jak i żeńskiego – nie była tam niczym niezwykłym29.
25 Por. J. de Savignac, Théologie pharaonique et messianisme d’Israel, VT 7 (1957), s. 82–90; G. Pose-

ner, De la divinite du Pharaon, Paris 1960.
26 Por. ANET, s. 446 oraz podobne przykłady s. 375 i 379.
27 Termin ba oznacza duszę.
28 Por. H. Brunner, Die Geburt des Königs. Studien aus Überlieferung eines altägyptischen Mythos, Wies-

baden 1964, s. 46.
29 Por. O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik, dz. cyt., s. 181, 226, 228. Z podobnymi 

wyobrażeniami dotyczącymi boskich narodzin władcy spotykamy się również w literaturze kana-
nejskiej i ugaryckiej. Por. teksty poświęcone królowi Niqmepa (UT 1007, 4–7). W poemacie kró-
la Kirty jest on ukazany jako „syn” boga Ela (KTU 1.14 II 6.24; 1.14 IV 6; 1.15 I 41) oraz jako jego 
„dziedzic” (KTU 1.14 II 8; 1.15 I 40). Natomiast w ikonografii ugaryckiej przedstawieni zostali dwaj 
książęta ssący piersi bogini Anat, co ma jednoznacznie wskazywać na ich boskie usynowienie. Por. 
TUAT, I, 330–336; E. Lipiński, Royaute, w: Dictionnaire de la civilisation phenicienne et punique, red. 
E. Lipiński, Brepols 1992, s. 378; M. Dahood, Psalms 1–50, Garden City 1966, s. 11–12.
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Zwyczaj uwiarygodnienia – poprzez uroczystą proklamację – bo-
skiego pochodzenia władcy i nieziemskiego charakteru jego rządów był 
znany także w Mezopotamii30. Na tzw. „cylindrze Gudei” widnieje podo-
bizna sumeryjskiego króla Lagasz, który zwracając się do bóstwa, mówi: 
„Nie mam ojca, ty mi jesteś ojcem; nie mam matki; ty mi jesteś matką”.

Podobne wypowiedzi można także znaleźć u innych władców mezo-
potamskich. Hammurabi – w prologu do swego kodeksu – uroczyście 
ogłosił, że jest synem Sina, i uznaje się za podobnego do boga słońca Sza-
masza: „Ja jestem słońcem Babel, które sprawia, że światło wznosi się nad 
krajem Sumeru i Akadu”31. 

Charakterystyczna jest także proklamacja wygłoszona przez kró-
la Asurbanipala, który wprost stwierdza, że „nie zna ojca i matki”, gdyż 
„był karmiony piersią swej bogini”. A następnie w swym dekrecie wymie-
nia boskie dobrodziejstwa: „Gdy Aszur, Sin, Szamasz (…) osadzili mnie 
szczęśliwie na tronie mojego ojca, Hadad zesłał deszcz, Ea otworzył swe 
źródła, źdźbła zboża wyrosły na pięć łokci (…), bogate zbiory wypełni-
ły pola, sady wydawały obfi tość owoców, bydło mnożyło się. Pod moim 
panowaniem była tu pełnia urodzaju, w moich latach wszystkiego było 
w nadmiarze” 32. Z powyższego tekstu wyłania się obraz panowania wład-
cy pobłogosławionego przez bogów. Sam zaś król jest tu wdziany jako 
szczególny pośrednik pomiędzy nimi a  światem ludzi. Król nie stawał 
się jednak nowym członkiem panteonu bogów, lecz pozostawał różny od 
nich, będąc jedynie ich mediatorem, obdarzonym przez nich pełnią wła-
dzy na ziemi. 

Jakiekolwiek byłyby wyobrażenia na temat boskiego pochodzenia mo-
narchów wśród ludów starożytnego biblijnego Wschodu, błędem byłoby 
sądzić, że synostwo Boże mesjańskiego króla w Ps 2, 7 należy pojmować 
w  analogiczny sposób33. Izrael bowiem nie mógł przyjąć owych wzor-

30 Por. R. Labat, Le caractere religieux de la royaute assyro-babylonienne, Paris 1939; C.J. Gadd, Ideas 
of Divine Rule in the Ancient Near East, London 1948; M.-J. Seux, Epithetes royal es akkadiennes et 
sumeriennes, Paris 1967; H. Frankfort i in., The Intellectual Adtenture of Ancient Man. An Essay on 
Speculative Thought in the Ancient Near East, Chicago 1977, s. 185–201.

31 Por. A. Pohl, R. Foller, Codex Hammurabi, wyd. 3, Romae 1950.
32 Por. H. Frankfort, La royauté et les dieux, Paris 1957.
33  Jedną z prób wykazania naturalnego synostwa bożego króla w Ps 2, 7 podjął C. North. Uczynił to na 

postawie analizy tekstu sumeryjskiego, w którym pewien król został zrodzony przez boginię i wy-
karmiony jej mlekiem. Por. C. North, The Religious Aspects of Hebrew Kingship, ZAW 50 (1932), 
s. 219–260. Inni uczeni sądzili, że w Ps 2 mamy do czynienia z jakąś pozostałością po wierzeniach 
ludów pierwotnych, które swych wodzów czy królów uważały za istoty nadprzyrodzone i boskie. 
Por. A. Lods, La divinisation du roi dans l’Orient mediterrane en et ses repercussions dans l’ancien Isra-
el, RHPR 10 (1930), s. 214; S. Mowinckel, Urmensch und Königsideologie, StTh 2 (1948), s. 71–90; 
H. Frankfort, Kingship and the Gods. A Study of Near Eastern Religion as the Integration of Society 
& Nature, Chicago 1948, s. 37. Jeszcze inni próbowali wyjaśnić boskość królów izraelskich stylem 
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ców „boskiego usynowienia” bez poddania ich procesowi demitologizacji 
i reinterpretacji34. Religia Izraela, mając głęboką świadomość transcen-
dencji Boga Jahwe, nie dopuszczała bowiem w żadnej postaci idei bo-
skości króla. Nie można było jej także pogodzić z wiarą w Boga jedynego 
oraz z zakazem oddawania czci innym bogom prócz Jahwe (por. Wj 20, 3; 
Pwt 5, 7). Poza tym sami królowie judzcy i izraelscy, jakkolwiek często 
i w różnych sferach przekraczali zasady tej religii, nigdy jednak nie przy-
pisywali sobie boskiej godności35.

3.2. Relektura wyroczni proroka Natana (2 Sm 7, 1–16)

Tradycyjna egzegeza, która nadal ma swoich zwolenników, datowała 
całe opowiadanie w 2 Sm 7, 1–16 na X wiek przed Chr., łącząc je z oso-
bami Dawida i Salomona. Jednak wraz z zastosowaniem do Biblii krytyki 
historyczno-literackiej pojawiło się wiele nowych i różnych opinii na ten 
temat36. Obecnie pochodzenie tego tekstu coraz częściej wiąże się z okre-
sem wygnania babilońskiego37. 

Wielka tragedia, jaką było wygnanie babilońskie na początku VI wieku 
przed Chr., sprawiła, że zarówno ci, którzy zostali uprowadzeni do Me-

dworskim rozpowszechnionym na starożytnym biblijnym Wschodzie. Ich zdaniem, autorzy biblij-
ni, choć uważali królów za zwyczajnych ludzi, to jednak wyrażali się o nich tak, jakby to były istoty 
boskie. Dlatego m.in. B. Weber określa protokół królewski w Ps 2, 7 jako „Selbstpropaganda”. Por. 
B.Weber, Werkbuch Psalmen I, dz. cyt., s. 53. Należy zauważyć, że Stary Testament wyrażeń takich 
jak „syn Boży” (Wj 4, 21; Oz 11, 1; Jr 31, 9; Pwt 32, 6) czy „zrodzony przez Boga” (Pwt 32, 18) uży-
wa w znaczeniu metaforycznym jedynie w odniesieniu do całego narodu izraelskiego, nigdy zaś 
lite ralnie nie stosuje ich do konkretnej osoby. Można jedynie przyjąć, że Izrael posługiwał się sty-
lem dworskim, zapożyczonym z zewnątrz, aby za jego pomocą wyrazić własną ideę. Por. L. Dürr, 
Ursprung und Aufbau der israelitisch-jüdischen Hilfserwartung, Berlin 1925, s. 95.

34 H.-J. Kraus podejrzewa nawet, że chodzi tu o otwartą polemikę zarówno z egipską, jak i z kananej-
ską ideologią królewską. Por. H.-J. Kraus, Psalmen, I, dz. cyt., s. 151–153.

35 Wynika to wyraźnie choćby z nauki proroków, którzy mimo że oskarżają królów o różne niewier-
ności, nigdy nie zarzucają im przywłaszczania sobie boskiej godności. Por. G. Ravasi, Il libro dei Sal-
mi (1–50), dz. cyt., s. 104–105. Znamienne jest, że poza Ps 2, 7 o synostwie Bożym mesjańskiego 
króla jest mowa jedynie jeszcze w Ps 110, 3 (w wersji LXX), w proroctwie Natana (2 Sm 7) i w jego 
relekturze w Ps 89, 27 oraz w Iz 9, 5. J.S. Synowiec uważa, że te nieliczne teksty wskazujące na sy-
nostwo Boże króla mogą wynikać z troski o to, by nie stworzyć wrażenia, że król jest istotą boską, 
i ustrzec ten królewski tytuł przed spowszednieniem. Sądzi, iż niechęć do posługiwania się tym ty-
tułem wynikała być może także z tego, że królowie Izraela raczej rzadko na niego zasługiwali, po-
nieważ większość z nich w swym postępowaniu nie liczyła się z wolą Jahwe. Por. J.S. Synowiec, Oto 
twój król przychodzi, dz. cyt., s. 19, 87–88; H. Gese, Der Messias, w: tenże, Zur biblischen Theologie, 
Tübingen 1983, s. 132.

36 Por. W. Dietrich, David, Saul und die Propheten. Das Verhältnis von Religion und Politik nach den pro-
phetischen Überlieferungen vom frühesten Königtum in Israel, Stuttgart 1992, s. 114–136; J. Łach, Pro-
roctwo Natana o synu Dawida (2 Sm 7, 1–16), w: Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, red. S. Łach, 
M. Filipiak, Lublin 1974, s. 61–66; T. Brzegowy, Prorok Natan i budowa świątyni, RBL 40, 1 (1987), 
s. 7–19.

37 Por. J. Becker, Messiaserwartung im Alten Testament, Stuttgart 1977, s. 22–26; W. Chrostowski, „Ty 
jesteś moim synem” (Ps 2, 7), dz. cyt., s. 54–55.
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zopotamii, jak i cała reszta narodu, która pozostała w Jerozolimie i w jej 
okolicach, stanęli wobec niezwykle trudnych wyzwań i dylematów. Naj-
ważniejsze z nich wynikały ze zburzenia Miasta Świętego i świątyni oraz 
utraty państwowości i monarchii. Rezultatem tych dramatycznych wyda-
rzeń była całościowa przebudowa życia narodowego i religijnego Izraeli-
tów. Jej następstwem było także to, iż w nowy sposób patrzono na długi 
okres przedwygnaniowy. Klucz do tego stanowiło tzw. deuteronomiczne 
dzieło historyczne, czyli opracowana na wygnaniu religijna synteza dzie-
jów38. W jego skład wchodzi m.in. Druga Księga Samuela, a w niej opo-
wiadanie zawarte w rozdziale 7, 1–16 wraz z ideą synostwa Bożego króla 
w w. 1439.

Opowiadanie rozpoczyna się przemową króla Dawida, który po tym 
jak zamieszkał w swoim „domu” (hebr. ּב ִית ַ ), czyli pałacu, powziął także 
myśl o zbudowaniu „domu” (hebr. ּב ִית ַ ) dla Jahwe, czyli świątyni. Postano-
wił jednak omówić swój zamiar z prorokiem Natanem, który początkowo 
ów pomysł zaakceptował (ww. 1–3). Ale tej samej nocy Jahwe, ukazaw-
szy się Natanowi, polecił nakazać Dawidowi zaniechanie budowy świą-
tyni (ww. 4–16). Elementem tego Bożego widzenia jest przypomnienie 
darmowości wyboru Izraela i wyprowadzenia go z Egiptu (ww. 5–7) oraz 
darmowości wyboru Dawida, który zanim otrzymał godność królew-
ską, był zwyczajnym pasterzem (ww. 8–11). To nie Dawid zbuduje „dom” 
Boży, lecz jego potomek, który będzie po nim sprawował władzę królew-
ską (ww. 12–13). W kolejnym wersecie następuje formuła: „Ja będę mu 
Ojcem, a on będzie Mi synem” (w. 14a). A nieco dalej (tj. w w. 16) hebraj-
ski rzeczownik ּב ִית ַ  pojawia się jeszcze raz w nowym znaczeniu, przyjmu-
jąc sens przenośny. Oznacza tu bowiem rodzinę i ród Dawida, czyli jego 
dynastię. Da się zauważyć, że w całym opowiadaniu autor kładzie silny 
nacisk na ów termin ּב ִית ַ . Król, który zbudował dla siebie „dom”, to zna-
czy pałac, i zamierzał zbudować „dom Boży”, to znaczy świątynię, otrzy-
muje obietnicę trwałości swojego „domu”, to znaczy wywodzącej się od 
niego dynastii.

Budowa świątyni w Babilonii ani jej odbudowa w Jerozolimie nie zo-
stała jednak podjęta do czasu zakończenia wygnania. Zamiast tego, 
o czym świadczy powyższe opowiadanie z wyrocznią proroka Natana, 
przeniesiono nacisk na trwałość dynastii Dawidowej. Jeżeli ona będzie 
istniała, zawsze będzie można wrócić do myśli o odbudowaniu sanktu-
38 Por. J.S. Synowiec, Oto Twój król przychodzi, dz. cyt., s. 14.
39 Tekst 2 Sm 7, 1–16 uchodzi za bardziej pierwotny od 2 Krn 17, 1–14. Por. G. Ravasi, Il libro dei Sal-

mi, II, Bologna 1983, 831n; tenże, Il libro dei Salmi, III, Bologna 1984, s. 669.
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arium poświęconego Bogu Jahwe. W nowych okolicznościach religia bi-
blijnego Izraela przestawała więc być religią miejsca, związaną wyłącznie 
ze świątynią jerozolimską, a stawała się religią czasu, której gwarantem 
była zwłaszcza dynastia Dawida. Podobnie jak pogańskie narody szczyci-
ły się opieką bogów nad swoimi władcami, którą pojmowano jako zwią-
zek ojciec–syn, tak i  Izraelici podkreślali trwałą obecność Boga Jahwe 
i Jego więź z całym narodem i królem.

Dlatego pomimo sytuacji kryzysowej, jaką niewątpliwie była niewo-
la babilońska, oraz przewagi pogańskiego otoczenia Izraelici nie czują się 
pozbawieni opieki Bożej. Jej znakiem jest król związany z Bogiem Jahwe 
więzami synostwa. Synostwo mesjańskiego króla nie jest jednak zwyczaj-
nym powieleniem boskiej afi liacji przypisywanej władcom pogańskim, 
lecz jest skutkiem wcześniej zawartego przymierza Boga z całym naro-
dem izraelskim. W 2 Sm 7, 1–16 nie chodzi więc o zrodzenie fi zyczne, 
lecz o podkreślenie szczególnego wybrania króla przez samego Boga Jah-
we. Boskie synostwo króla oznacza tu więc uwiarygodnienie go przez 
Boga i zapewnienie trwałości jego rządów oraz rządów jego potomstwa. 

3.2.1. Dekret Jahwe w Ps 2, 7 jako akt boskiej adopcji mesjańskiego 
króla
Jeśli w Psalmie 2, 7 nie ma mowy o fi zycznym boskim zrodzeniu me-

sjańskiego króla, wówczas należy je rozumieć w sensie przenośnym i me-
taforycznym. Zdaniem Gerharda von Rada, król Izraela stawał się synem 
Boga Jahwe jedynie per adoptionem40. W analizowanym tekście chodzi-
łoby więc o boską adopcję. Tego typu argumentacja stała się niemal kla-
syczną interpretacją dla wielu egzegetów41. Niektórzy z nich dostrzegali 
w w. 7c („Tyś Synem moim”) elementy formuły adopcyjnej podobnej do 
tej, jaką stosowano w środowisku mezopotamskim42, ale przypominają-
cej także proroctwo Natana: „Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem” 
(2 Sm 7, 14; 1 Krn 17, 13). Autor Ps 2 miałby zwłaszcza podjąć myśl tego 

40 Por. G. von Rad, Das judäische Königsritual, dz. cyt., s. 211.
41 Por. E. König, Die Psalmen eingeleitet, übersetzt und erklärt, Gütersloh 1927, s. 462n; R. Kittel, Die 

Psalmen, wyd. 5–6, Leipzig 1929, s. 10–11; H. Schmidt, Die Psalmen, Tübingen 1934, s. 4–5; A. Dei-
ssler, Die Psalmen. Teil I (Ps 1–41), wyd. 3, Düsseldorf 1966, s. 30; J. de Fraine, L’aspect relieux de la 
royaute israelite, Rome 1954, s. 273n; H. Gressmann, Der Messias, Göttingen 1929, s. 9; J. McKenzie, 
Royal Messianism, CBQ 19 (1957), s. 32n; S. Mowinckel, He That Cometh, New York 1954, s. 37n; 
H. Gross, H. Reinelt, Das Buch der Psalmen. Teil I (Ps 1–72), Düsseldorf 1978, s. 27; J.S. Synowiec, 
Oto twój król przychodzi, dz. cyt., s. 43; T. Brzegowy, Psałterz i Księga Lamentacji, dz. cyt., s. 170–171.

42 Współbrzmi ona doskonale zwłaszcza z artykułami 170–171 Kodeksu Hammurabiego. Wynika 
z nich, że w Babilonii istniała instytucja adopcji. Nieślubne dziecko zostaje tu uznane przez ojca 
za pełnoprawnego syna na podstawie wypowiedzianego oświadczenia: „jesteś moim synem”. Por. 
A. Pohl, R. Foller, Codex Hammurabi, dz. cyt., s. 37.
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proroctwa, które opisuje ową szczególną więź króla, potomka Dawida, 
z Bogiem Jahwe wyrażoną na podobieństwo relacji, jaka istnieje pomię-
dzy ojcem i synem. Tego typu interpretację ma uzasadniać także termin 
 wykluczający fi zyczne spłodzenie lub zrodzenie. Wskazuje on ,(dziś) ַה ּי ֹום
natomiast na dzień intronizacji króla, który staje się także dniem jego bo-
skiej adopcji, dniem, w którym Jahwe zawarł uroczystą synowską relację 
ze swym królem43.

Interpretacja dekretu Jahwe w Ps 2, 7 w świetle aktu adopcyjnego nie-
sie jednak z sobą także pewne trudności. Po pierwsze, w samym tekście 
brakuje wyraźnych wskazań za taką argumentacją. Stwierdzenia zawar-
te w w. 7 przekraczają bowiem daleko to, co wyraża proroctwo Natana 
odnośnie do relacji, jakie w przyszłości zaistnieją pomiędzy Jahwe a po-
tomkami króla Dawida44. Autor psalmu stwierdza tu bowiem nie tylko, 
że Jahwe w stosunku do swego mesjańskiego króla jest ojcem (w. 7c), lecz 
również, że go zrodził (w. 7d). Uwzględniając całą ambiwalencję znacze-
niową użytego tu hebrajskiego czasownika ילד, który może wskazywać za-
równo na akt poczęcia, jak i narodzin króla, należy wątpić, czy faktycznie 
tekst ten należy interpretować jedynie w perspektywie boskiej adopcji. 

Po drugie, adopcja jako akt prawny nie była praktykowana w życiu co-
dziennym Izraela, a w późniejszym prawie żydowskim była nawet w ogó-
le nieznana. Roland de Vaux wykazał, że Stary Testament nie zawiera 
żadnych uregulowań prawnych w  tej sprawie. Poza tym żadna z  ksiąg 
historycznych nie opisuje choćby jednego przypadku adopcji w Izraelu 
w sensie ścisłym, tj. uznania kogoś obcego za swoje dziecko ze wszystki-
mi prawami dziecka legalnego45. Natomiast Herbert Donner idzie jesz-
cze dalej, wykazując nawet, że Stary Testament nie znał w ogóle adopcji 
jako rodzinnej instytucji prawnej. Dlatego w opinii tego egzegety rów-
nież Ps 2, 7 nie może być rozumiany jako przykład boskiej adopcji me-
sjańskiego króla 46.

43 Por. R. Kittel, Die Psalmen, dz. cyt., s. 11; E. König, Die Psalmen eingeleitet, dz. cyt., s. 464.
44 Por. J. Łach, Ps 2. Zachęta ludów i królów do posłuszeństwa Jahwe i Mesjaszowi, w: S. Łach, M. Fili-

piak, H. Langkammer, Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki, II, Lublin 1977, s. 10–11.
45 Według R. de Vaux nie można za formalną adopcję uznać przypadku Mojżesza (Wj 2, 10), Genu-

bata (1 Krl 11, 20) czy Estery (Est 2, 7.15), ponieważ wszystkie one mają miejsce w obcym środowi-
sku, tj. poza Izraelem. Także przypadek Racheli, która oddaje Jakubowi swoją niewolnicę Bilhę, by 
ta poczęła mu syna, nie jest adopcją w sensie ścisłym, ponieważ dokonuje się to wewnątrz tej samej 
rodziny (Rdz 30, 3–8). Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, I, Poznań 2004, s. 60–62.

46 Por. H. Donner, Adoption oder Legitimation? Erwägungen zur Adoption im Alten Testament auf dem 
Hintergrund der altorientalistischen Rechte, OrAnt 8 (1969), s. 87–119.
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3.2.2. Dekret Jahwe w Ps 2, 7 jako akt legitymizujący władzę mesjań-
skiego króla

Nie ma wątpliwości, że Psalm 2 zakłada system monarchiczny. Za-

sadnicza jego treść związana jest bowiem z  uroczystością intronizacji 

króla judzkiego. Wskazują na to już początkowe ww. 1–3, w których po-

brzmiewa echo zbrojnych rebelii, spisków czy zamachów politycznych. 

Wszystko to może wskazywać na okres bezkrólewia, które poprzedzało 

wstąpienie na tron nowego króla. Okres ten często był czasem kryzysu 

politycznego nie tylko z racji braku władcy, lecz przede wszystkim dla-

tego, że każda zmiana na tronie budziła wśród podbitych narodów na-

dzieję na zrzucenie jarzma obcego panowania i odzyskanie wolności47. 

Bunt wasali jest tu jednak przedstawiony za pomocą sformułowań kon-

wencjonalnych, retorycznych i stereotypowych. Dlatego poza tą ogólną 

identyfi kacją środowiska powstania Psalmu 2 trudno wskazać bardziej 

precyzyjny wymiar historycznych odniesień. Słusznie więc Gerhard von 

Rad zauważył, że psalm ten nie tyle odnosi się do konkretnych losów 

Królestwa Judy, ile raczej zajmuje się określeniem jego statusu teologicz-

nego, czyli Bożego uprawomocnienia48. Czytany w tej perspektywie w. 7 

dotyczy więc nie tyle pochodzenia i natury mesjańskiego króla, ile raczej 

jego funkcji prawnej i autorytetu. W centrum uwagi znajduje się nie jego 

„zrodzenie”, lecz jego godność królewska, za którą Jahwe bierze odpowie-

dzialność i której jest rękojmią. Natomiast wysunięty przed orzeczenie 

– w w. 7d – okolicznik czasu ַה ּי ֹום (dziś) podkreśla, że boskie usynowie-

nie króla dokonało się nie w jakiejś nieokreślonej, mitycznej przeszłości, 

lecz w ściśle określonym „dziś”, a więc w dniu jego intronizacji. Druga 

zaś część dekretu Jahwe (w. 8) dotyczy legitymizacji jego panowania nad 

wszystkimi narodami aż po krańce ziemi.

W Psalmie 2, 7 nie ma więc mowy o jakimś fi zycznym boskim zro-

dzeniu mesjańskiego króla, trudno także ograniczać jego interpretację 

jedynie do boskiej adopcji. Mamy tu natomiast wyrażoną myśl dotyczą-

cą prawnej legitymizacji władzy królewskiej ze strony samego Boga Jah-

we. Mesjański król, ogłaszając ją w sposób uroczysty za pośrednictwem 

dekretu Jahwe, wskazuje tym samym na siebie jako na monarchę wybra-

nego przez Boga i osadzonego na tronie z boskim mandatem uniwersal-

nego panowania. W ten sposób zostaje podkreślony – podobnie zresztą 

47 Por. G. Ravasi, Il libro dei Salmi, I, s. 91–92.
48 Por. G. von Rad, Erwägungen zu den Königspsalmen, ZAW 58 (1940–1941), s. 216–222.
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jak na całym starożytnym biblijnym Wschodzie – ścisły związek pomię-

dzy Bogiem a ludzkim władcą. Tylko bowiem ta szczególna więź może 

stać się fundamentem owocnego i pełnego sukcesów królewskiego pa-

nowania49. 

Riassunto

Uno dei temi emergenti nei salmi regali è l’idea di fi liazione divina del re messiani-

co. Essa si rifl ette tra l’altro nel Salmo 2. Diffi  coltà nel comprendere la natura della que-

stione sulla base della fede monoteistica d’Israele ha dato luogo a molte discussioni tra 

gli esegeti. La questione chiave da risolvere è soprattutto la risposta alla domanda: come 

capire il contenuto del decreto di Dio nel Salmo 2, 7: „Tu sei mio Figlio, io oggi t’ho ge-

nerato”. Presentazione questo problema e tentare di rispondere a qualche domanda sa-

ranno oggetto di quest’articolo.

49 Por. M. Saur, Die Königspsalmen, dz. cyt., s. 34.

Tomasz Sadowski, redemptorysta, ur. 1963 w Lubrańcu, święcenia kapłańskie przyjął 

w 1990 roku. W latach 1992–1997 pracował jako duszpasterz w PMK w Monachium. 

W latach 1997–2000 odbył studia licencjackie z teologii biblijnej na Papieskim Uniwer-

sytecie Gregoriańskim w Rzymie. Obecnie wykłada teologię biblijną Starego i Nowego 

Testamentu w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Doktorant na UPJP2 w Krakowie.
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Analiza treci kerygmatu 
Drugiego listu Klemensa Rzymskiego 

i Homilii paschalnej Melitona z Sardes

Wstęp

1. Wartość chrześcijańskiego życia

Analiza wartości chrześcijańskiego życia prowadzi do wniosku, że źró-
dło wewnętrznej mocy duchowej człowieka, bez któ rej niemożliwe jest 
prawdziwe posługiwanie Bogu i bliźniemu w duchu chrześcijańskiej miło-
ści, tkwi w po kucie1. Poniższa analiza dwóch homilii wydobywa wartości 
pokuty chrześcijańskiej. Ważne jest ukazanie znaczenia pokuty w kontek-
ście całego życia duchowego człowieka. Przedsta wienie problematyki po-
kuty zmierza więc do wniknięcia w naj głębsze wartości ducha, aby pełniej 
zrozumieć istotę chrześcijań stwa.

2. Drugi list Klemensa Rzymskiego

Tzw. Drugi list Klemensa Rzymskiego nie został napisany przez trzecie-
go papieża w historii Kościoła, jak by wynikało z tytułu. Nie wiadomo, kto 
był jego prawdzi wym autorem, nie jest to też właściwie list w pełnym tego 
słowa znaczeniu, lecz starochrześcijańska homilia. Pod względem formy 
i treści nie stoi ona na najwyższym poziomie. Jest jednak bardzo cenna jako 
najstarszy znany zabytek chrześcijańskiego kaznodziejstwa.

3. Homilia paschalna Melitona z Sardes

Autorem drugiej homilii jest Meliton, biskup Sardes, apologeta i teo-
log grecki z II wieku. Ma ona szczególną wartość w ogólnym rozwoju ka-
znodziejstwa. Odznacza się wyszukanym słownictwem i  kunsztownym 

1 J. Koperek, La formazione della coscienza nel sacramento della riconciliazione secondo l’insegnamen-
to di Giovanni Paolo II, Roma 1989.
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stylem. Jej zasadniczym tematem jest historia wyprowadzenia narodu 
wybranego z Egiptu jako zapowiedź wyzwolenia ludzi z niewoli grzechu 
i śmierci przez ofi arę Chrystusa na krzyżu.

Jeden z wątków homilii mówi o upadku pierwszego czło wieka, w związ-
ku z  czym wszyscy mają skażoną grzechem naturę. Słabość, jaką czło-
wiek został dotknięty, można jednak ograniczać poprzez życie w pokucie 
i umartwieniu i w taki spo sób łączyć się coraz ściślej z Bogiem, który umac-
nia człowieka swoimi łaskami do walki ze złem.

1. Analiza treści kerygmatu

1.1. Miłość Boga i dąże nie do doskonałości

Kerygmat Drugiego listu Klemensa Rzymskiego oscyluje wokół proble-
matyki miłości Boga i dążenia człowieka do doskonałości. Według listu 
człowiek zawdzięcza Bogu wszystko, całe swoje życie, to, że w ogó le istnie-
je i działa. Wszystko uzależnione jest od Boga, który ma wszelką siłę i moc. 
On jest Sędzią żywych i umarłych. Z pielgrzymowania na ziemi człowiek 
będzie mu siał zdać sprawę w przyszłości, dlatego istnieje konieczność od 
zaraz rozpoczęcia życia w łączności z Bogiem. Jeśli człowiek nie uwierzy 
w Chrystusa, który ofi arował się za świat, jeśli nie zrozumie prawdziwe-
go powołania, nie uświadomi sobie również, „jak wielką winniśmy Mu 
wdzięczność i w jaki sposób mamy starać się od płacić Mu godnie za to, 
czego nam użyczył”2.

Wydaje się, że człowiek w najlepszy sposób odwzajemnia się Bogu przez 
prawdziwą miłość do Niego, z której po zrozumieniu wielkości Boga i ludz-
kiej słabości wynika konieczność pokuty na wzór Chrystusa. Wdzięczność 
Chrystusowi za Jego dzieło zbawienia prowadzi człowieka do czynów, któ-
rymi manifestuje zaangażowanie w  sprawy Królestwa Bożego. Według 
słów Chrystusa, że kto wyzna Go przed ludźmi, tego i On wyzna przed Oj-
cem swoim, chrześcijanin jest zobowiązany do świadectwa o Chrystusie 
wszędzie i zawsze. Jednym z istotnych sposobów tego świadczenia jest po-
kuta jako wy raz świadomego uniżenia się względem Boga.

Ludzkie serce, oczy i uszy powinny być skierowane na Króle stwo Boże, 
któremu nigdy nie będzie końca. Czas ludzkiego po bytu na ziemi jest bar-
dzo krótki w porównaniu z wiecznością, dla tego nie godzi się człowiekowi 
dbać o coś innego niż tylko o zba wienie własne i innych. Dążenie to opiera 
2 Drugi list Klemensa Rzymskiego, n. 5, 7, w: Antologia Literatury Patrystycznej, t. 1, red. M. Michal-

ski, Warszawa 1975, s. 75.
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się m.in. na Chrystusowej obietnicy odpoczywania w przyszłym królestwie 
i życia na wieki. Z tego rodzi się także pragnienie pracy nad włas ną do-
skonałością. Czas dany mu przez Boga na ziemi człowiek winien wypełnić 
ciąg łym dążeniem do całkowitego upodobnienia się do Niego. Wszystko, 
co czyni tutaj na ziemi, jest podstawą do sprawiedliwego sądu Bożego nad 
nim. Bóg obecnie daje szansę, aby właściwie wykorzystać czas: „Póki w cie-
le żyjemy na tym świecie, możemy żałować i pokutować z całego serca za 
wszelkie zło, jakieśmy po pełnili, i otrzymać od Boga zbawienie, zawsze bo-
wiem jeszcze ma my czas na poprawę; gdy jednak opuścimy ten świat, wte-
dy już ani pokuta, ani poprawa nie będzie więcej możliwa. Tak, bracia moi, 
tylko pełniąc wolę Ojca, zachowując ciało w czystości, strze gąc przykazań 
Pańskich, otrzymamy żywot wieczny (…)”3.

Słowa powyższe są bardzo jasne i w rozumieniu chrześcija nina oczywi-
ste. Wiadomo bowiem, że wraz ze śmiercią kończy się zdobywanie zasług 
u Boga, dzięki którym można otrzymać życie wieczne i cieszyć się wieczną 
radością. W porównaniu z Bożą wielkością i majestatem człowiek jest tyl-
ko prochem, który nic sam z siebie uczynić nie może. Tak rozumując, skła-
da on z siebie całopalną ofi arę Bogu i czyni wszystko, co przy bliża go do 
Boga i z Nim jednoczy. Czas dany mu przez Boga jest czasem ofi ary i pra-
cy nad własną doskonałością. Bóg stale oczekuje od człowieka poprawy, 
bo człowiek ze względu na swą słabość i ułomność ciągle upada i grzeszy. 
Każdy grzech osła bia jego miłość do Boga. Pokuta natomiast pomaga od-
nowić jasne spojrzenie na sprawy nadprzyrodzone i ciągle pod trzymuje 
człowieka w gotowości składania ofi ar z siebie Bogu. W taki sposób czło-
wiek jest bliżej Niego; łatwiej może przeciw stawiać się złu i walczyć z głów-
nym sprawcą grzechu.

Pokuta ogarnia całe serce i takie pragnienie nie może człowieka opusz-
czać. Z tego pragnienia rodzi się miłość Boga.

1.2. Nawrócenie człowieka

Człowiek ma czas na poprawę zawsze, ale nigdy nie może od kładać na 
później swojego nawrócenia i pokuty. Każdy dzień jest ważny. Bóg jed-
nak nie ogranicza człowieka w czasie jego pokuto wania i nie nakazuje mu, 
kiedy powinien zacząć pokutować. To jest wielkie uszanowanie wolności 
ludzkiej ze strony Boga; tym większa więc musi być wdzięczność ku Nie-
mu objawiająca się w pokutowaniu za grzechy: „Zacznijmy zatem, bracia, 

3 Tamże, n. 8, 7, s. 77.
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już teraz pokutować i bądźmy na tyle trzeźwi, by czynić tylko do bro. Pełno 
w nas wszelkiej głupoty i złości. Pozbądźmy się daw nych grzechów i szcze-
rze pracujmy nad naszym zbawieniem”4.

Zatem pokutę człowiek winien czynić od zaraz, natychmiast, gdy tyl-
ko do jego świadomości dotrze taka konieczność. Zwlekanie nie poprawia 
jego sytuacji, wręcz przeciwnie, nie pozwala mu szybciej i  lepiej poznać 
prawdziwej wartości pokuty, która oczyszcza go ze zła i nieprawości obcią-
żających jego sumienie5.

Człowiek, mimo iż jest uzależniony od Boga i bez Niego nic uczynić nie 
może, to jednak – choć może to brzmieć paradoksalnie – decyduje o włas-
nym zbawieniu, bo Bóg pozostawił mu wolną wolę, dzięki której podejmu-
je odpowiedzialne względem swojego losu obecnego i przyszłego decyzje. 
Ciągłe czuwanie nad stanem własnej duszy i  świadomością rozumienia 
wartości poku towania na ziemi jest bardzo ważnym elementem w pracy 
nad własną doskonałością, w jednoczeniu się z Bogiem i w nieustan nym 
stawianiu się w obecności Bożej6.

Tylko permanentna kontrola własnego postępowania i decy zji życio-
wych wpływających na stan ludzkiego ducha może czło wiekowi umożli-
wić stawanie się coraz bardziej doskonałym i świę tym. Temu ma służyć 
pokuta i wynikający z niej wewnętrzny duchowy rozwój. W wymiarze du-
chowym człowiek jest słaby i ułomny, upada i grzeszy, dlatego potrzebna 
jest ciągła świadomość ko nieczności pokutowania i umacniania wciąż na 
nowo własnego ducha w dążeniu do Królestwa Bożego. „Tak więc, bracia, 
korzy stajmy z tego, że mamy jeszcze sposobność do pokuty, póki czas, na-
wróćmy się do Boga, który nas powołał i w tej chwili jeszcze gotów jest nas 
przyjąć. Zaprawdę, jeśli się wyrzekniemy doczes nych rozkoszy i na tyle się 
przezwyciężymy, że nie pójdziemy za złymi skłonnościami duszy naszej, to 
Jezus okaże nam miło sierdzie”7.

Nawrócenie się do Boga wymaga od człowieka wiele trudu w przezwy-
ciężeniu własnych słabości. Wstąpienie na drogę pra wdy i miłości jest czy-
nem świadczącym, że człowiek pragnie do bra swej duszy i  że „pożera” 
go pragnienie poznania prawdy. Ta prawda wyzwala go z  jego skłonno-
ści do zła, jest jego obroną przed zakusami złego ducha. Wyzwala w nim 
także wielkie pokłady mocy duchowych i daje mu tarczę obronną, którą 

4 Tamże.
5 Por. A. Koperek, Personalistyczny aspekt pojednania w sakramencie pokuty, „Homo Dei” (1996), nr 

2–3, s. 53–68; tenże, La formazione della coscienza…, dz. cyt., s. 56–67.
6 Por. A. Koperek, Personalistyczny aspekt pojednania…, dz. cyt., s. 59.
7 Drugi list Klemensa Rzymskiego, n. 8, 7, dz. cyt., s. 78.
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człowiek podeprze się w chwilach zwątpień i za łamań. Samo dążenie do 
prawdy to już bardzo szlachetna postawa, którą człowiek akcentuje chęć 
oddania swoich wysiłków na rzecz dobra własnego i wspólnego. Ta praw-
da tak bardzo mocno poszukiwana daje mu wewnętrzną moc, dzięki której 
poznawszy swoje zło, nie omieszka według nakazu Chrystusa czynić poku-
ty, bo ona uzdalnia człowieka do przyjęcia łaski Bożej i dokonywania wiel-
kich czynów w najbliższym otoczeniu i w ca łej wspólnocie Kościoła. Jest 
więc pokuta mocą i siłą każdego chrześcijanina, dzięki której ukazuje on 
światu, że pragnie pełnić wolę Bożą i przez to należeć z całą stanowczością 
i odpowiedzial nością do założonego przez Chrystusa Kościoła8.

Bóg, stwarzając człowieka, wyznaczył mu na ziemi wzniosłą rolę do wy-
pełnienia. Jest nią osiągnięcie świętości i zdobycie Kró lestwa, któremu nie 
będzie końca. Człowiek może w pewnym mo mencie życia odstąpić od Bo-
żych przykazań i pójść za gło sem swoich słabości, ale miłosierna dłoń Boga 
zawsze oczekuje na jego nawrócenie i powrót do owczarni Chrystusowej. 
Nawrócić się i czynić pokutę to jedno z największych zadań człowieka na 
ziemi. To jest wielkie dzieło, do którego Pan nawołuje każdego. Pokutu-
jąc, człowiek oczekuje jednocześnie miłosierdzia Bożego, bo tylko Bóg ma 
prawdziwą moc przezwyciężenia zła szerzącego się w duszach ludzkich9.

1.3. Praktyczna pomoc bliźniemu

Każdy człowiek powinien dbać o własne zbawienie i ciągle korygować 
swoje postępowanie w celu osiągnięcia wiecznego szczęścia i dobra. Nie 
może jednak zapatrzeć się tylko w siebie i swoje problemy. Niejednokrotnie 
musi wyjść poza siebie i swoje sprawy, aby spojrzeć na bliźniego w duchu 
miłości i miłosierdzia. Trzeba dostrzec innego człowieka i jego problemy 
życiowe. Jest to także sposób pokutowania, o którym autor Drugiego listu 
pisze w następujących słowach: „Jeśli zaś chodzi o sposób pokutowania, to 
doskonałą jest rzeczą jałmużna, post lepszy jest od modlitwy, ale jałmuż-
na prze wyższa zarówno jedno, jak drugie. Miłość pokrywa mnóstwo grze-
chów (1 P 4, 8), modlitwa zaś, jeśli płynie z głębi szczerego serca, wybawia 
od śmierci. Szczęśliwszy jednak, kto praktykuje to, co doskonałe, bowiem 
jałmużna zdejmuje także ciężar grzechu”10.

8 Por. A. Koperek, Personalistyczny aspekt pojednania…, dz. cyt., s. 63; tenże, La formazione della co-
scienza…, dz. cyt., s. 90–95.

9 Por. A. Koperek, Personalistyczny aspekt pojednania…, dz. cyt., s. 64; tenże, La formazione della co-
scienza…, dz. cyt., s. 112–147.

10 Drugi list Klemensa Rzymskiego, n. 8, 7, dz. cyt., s. 78.
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Jak wynika z  przytoczonego fragmentu, chrześcijań stwo nie jest ja-
kąś fi lozofi ą, ale wczuwa się w konkretne po łożenie człowieka i jest z nim 
w każdej chwili jego życia. Pragnie mu służyć w sposób jak najdoskonalszy, 
rozumiejąc ca łość złożonej psychiki człowieka, wartość jego człowieczeń-
stwa i  ludzkiej godności. Jest to więc wiara, która doskonale służy czło-
wiekowi i która zwracając wielką uwagę na sprawy duchowe, nie zapomina 
o  jego konkretnych życiowych potrzebach. Każdy więc czyn spełniony 
z miłością względem bliźniego zdejmuje ciężar grzechu.

Jak się okazuje, pokuta to nie tylko pewne ograniczenia, jakie człowiek 
sobie nakłada i które związane są tylko z jego własną oso bą. Pokutować 
można – i to w doskonalszy nawet sposób – gdy bezpośrednio pomaga się 
bliźniemu. Ta pomoc jest ofi arą złożoną dla dobra drugiej osoby. Takie sta-
nowisko, wypływając z wiary, jest ograniczeniem, jakie człowiek nakłada 
na sie bie dla miłości bliźniego, w którym widzi samego Boga. Aby osiąg nąć 
pełną doskonałość, należy szczerym sercem uczynić to, co wy nika z naka-
zu Chrystusa, który bogatemu młodzieńcowi chcące mu być doskonałym 
nakazał rozdać majątek ubogim i podążać za sobą. W miłosierdziu i miło-
ści tkwi doskonała pokuta i w taki sposób można dać wyraz świętości.

Szczęśliwy jest człowiek, który wszystko, co czyni, robi z my ślą o Bogu, 
a w konsekwencji o Jego wyznawcach, i tak postępując, zmierza do dosko-
nałości, do której wszyscy są powołani. Wypełniając prawo miłości, staje 
się sam coraz bardziej doskonały i pomaga innym w osiągnięciu świętości. 
Szczególnego przy kładu potrzebują młodzi ludzie, którzy w swoim życiu 
niejedno krotnie nie zdążyli, a nawet nie mogli jeszcze zrozumieć w pełni 
i realizować nakazów Pańskich: „Jako zapłatę dajcie mi, proszę, szczerą po-
kutę waszą i wasze usilne staranie o zbawienie i żywot wieczny. Będzie to 
zarazem dobrym przykładem dla młodzieży naszej, która nie szczędzi tru-
du, by dojść do pobożności i przy podobać się dobremu Bogu”11.

Autor pierwszej homilii za swoje przemyślenia i upomnienia w duchu 
Bożym pragnie jedynie, aby szczera pokuta była wynikiem usilnego sta-
rania o zbawienie. Pragnie do bra tych, których upomina. Pokuta zawsze 
łączy się z właściwą oceną relacji Bóg–człowiek. Rodzi się ona z miłości 
do Boga, który kochając ludzi, pragnie ich wiecznego szczęścia. Młodzież, 
będąca przyszłością rodziny, narodu, państwa i społeczeństwa, patrząc na 
przykład starszych, podejmuje wysiłki, by osiągnąć do skonałość.

11 Tamże, n. 8, 7, s. 79.
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1.4. Konieczność pokuty

Meliton z Sardes w Homilii paschalnej zwraca uwagę na konieczność 
pokuty wynikającą z wiary w Chrystusa. Jego zdaniem, wysiłek każdego 
człowieka podejmowany dla doskonalenia samego siebie i każda pokuta 
w imię wyższych wartości są konie czne ze względu na grzech pierworod-
ny. Mówiąc o grzechu, stwierdza: „Człowiek z natury swej zdolny zarówno 
do dobrego, jak do złego, niby rola zdolna przyjąć w siebie jedno i drugie 
nasienie, poszedł jednak za radą chciwego wroga swego i wyciągnął rękę 
po owoc z zakazanego drzewa, gwałcąc przykazanie i dopuszczając się nie-
posłuszeństwa wobec Boga. Za to został wygnany na ten świat i zamknięty 
w nim niby przestępca w więzieniu”12.

Grzech, jakiego dopuścił się pierwszy człowiek, zniszczył je go nie-
winną naturę i od tej chwili jest ona poddana złu. To ciągłe działanie zła 
w człowieku w powiązaniu z osłabio ną i skażoną naturą ludzką nakłania 
go nieustannie do grzechu. Kontynuując wyżej zacytowane słowa, Meliton 
z Sardes dodaje: „Długo żyjąc na ziemi i pozostawiwszy po sobie liczne po-
tomstwo, przekazał swoim dzieciom w spadku nie niewinność, ale pożądli-
wość, nie niezniszczalność, lecz zniszczalność, nie chwałę, lecz hańbę, nie 
wolność, lecz niewolę, nie królowanie, lecz tyranię, nie życie, lecz śmierć, 
nie zbawienie, lecz zatracenie. Niesłychany w swej grozie był ów stan po-
tępienia, w jakim ludzkość żyła na ziemi. Trzymani pod tyranią grzechu, 
wydani na pastwę namięt ności, szarpani nigdy nie zaspokojoną żądzą roz-
koszy, ludzie grzęźli w wiarołomstwie, cudzołóstwie, chciwości, skąpstwie, 
za bójstwach, okrucieństwie. (…) I z tego to właśnie powodu dokona ło się 
w ciele Pana misterium paschalne”13.

Są to słowa wyraźnie dające do zrozumienia, jak wielkie zło w świecie 
i w konkretnym człowieku wywołał grzech Adama. Konieczne było przyj-
ście Chrystusa na ziemię i dokonanie się w Jego ciele misterium paschalne-
go. Te wszystkie słabości, jakim uległ człowiek, są powodem, dla którego 
istnieje konieczność pokutowania, aby przez nie wyzwolić się z  jarzma 
grzechu.

1.5. Wiara w Chrystusa

Pokuta jest właściwym środkiem do przezwyciężania zaku sów złego 
ducha i do umocnienia natury ludzkiej w walce ze złem moralnym. Przyj-

12 Meliton z Sardes, Homilia paschalna, w: Antologia Literatury Patrystycznej, t. 1, dz. cyt., s. 82.
13 Tamże.
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ście Chrystusa umocniło człowieka w dobru, a  Jego Krzyż stał się sym-
bolem zwycięstwa po wszystkie czasy: „Je stem – powiada – Chrystusem. 
A więc przybywajcie do mnie lu dzie wszystkich ras, zmazani grzechem, 
a  otrzymacie przebaczenie win. Jam jest bowiem tym, który przeba-
cza, jestem waszą Paschą wyzwalającą, Barankiem za was ofi arowanym, 
i zmartwychwsta niem, i królem. Wyniosłem was na wyżyny niebiańskie, 
pokażę wam Ojca przedwiecznego, wskrzeszę was prawicą moją”14.

Pokutując, człowiek ufa jednocześnie Chrystusowi, który zmazuje grze-
chy i ofi arowuje przebaczenie win15. Wszystko, co czyni, łą cznie z podda-
waniem się pokucie, daje mu możliwość doskona lenia siebie i stawania się 
gorliwszym wyznawcą Chrystusa. Chrystus jest dla człowieka wszystkim, 
bo wszystko zależne jest od Niego. Jest On Paschą wyzwalającą i Baran-
kiem za ludzkość ofi arowanym. W Chrystusie jest zbawienie i ze wzglę-
du na to ludzie czynią pokutę, ufając, że każdy czyn spełniony szczerym 
sercem świadczyć będzie za nimi. Choć pełnią pokutę na ziemi, to jed-
nak robią to z myślą o życiu przyszłym, o przyszłej radości, która po kryje 
wszystkie obecne utrapienia, jakim dziś są poddani. Wiara jest więc war-
tością nieprzemijającą na zie mi, jest siłą pozwalającą pokutować w duchu 
umiłowania Boga i Jego świętości16.

Zakończenie

1. Znaczenie pokuty w życiu człowieka

Przedstawione wyżej wartości życia chrześcijańskiego – w świetle prze-
analizowanych homilii – dają do zrozumienia, jak bardzo ważna dla losu 
człowieka jest jego postawa pokutna, wyrażająca pragnienie łączno ści z Bo-
giem. Pokuta, której człowiek podejmuje się z całą stanow czością, z właści-
wym zrozumieniem i szczerym sercem, jest dla niego szkołą umartwienia 
własnych namiętności i skłonności do zła. To jest prawdziwa szkoła mi-
łości do Boga, który ofi arował się, aby zbawić ludzkość. Ta szkoła miło-
ści uczy człowieka prawidłowego wartościowania spraw i rzeczy w życiu. 
Wówczas właściwie ocenia on rolę i znaczenie Boga w całym wszechświe-
cie i zdając sobie doskonale sprawę z  Jego wielkości, oddaje swoje życie 
Temu, który żyje na wieki.
14 Tamże, s. 83.
15 Por. A. Koperek, Personalistyczny aspekt pojednania…, dz. cyt., s. 64; tenże, La formazione della co-

scienza…, dz. cyt., s. 71–75.
16 Por. A. Koperek, Personalistyczny aspekt pojednania…, dz. cyt., s. 64–65; tenże, La formazione della 

coscienza…, dz. cyt., s. 71–81.
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Szczera pokuta zdejmuje ciężar grzechów, a ponieważ ludz kość na sku-
tek grzechu pierworodnego przytłoczona jest tym brzemieniem, pokuta 
jest dla niej szansą ocalenia. Po kuta rodzi się z miłości, jaką człowiek prag-
nie ogarnąć Boga i bliźniego, by dać wyraz swemu oddaniu się Stwórcy.

2. Wdzięczność Chrystusowi za dzieło zbawienia człowieka

Jak Chrystus zwyciężył śmierć przez zmartwychwsta nie, tak każdy czło-
wiek czyniący dobro otrzyma od Boga łaskę wiecznej radości i szczęścia. 
Będzie to zwycięstwo, do którego doprowadzi Bóg, gdy człowiek wypełni 
uczciwie Jego prawo miłości. Stanie się to, gdy górę wezmą szlachetność 
nad nieprawością i miłość nad złem. Ludzie pokutujący będą czuwać nad 
własną doskonałością, a  jednocześnie staną się apostołami Słowa Wcie-
lonego, głoszącymi Dobrą Nowinę całemu światu. W tej Dobrej Nowinie 
wszyscy wytrwają, gdy ży ciem swoim dawać będą świadectwo zjednocze-
nia z Bo giem. Pragnienie niesienia innym światła Bożego będzie powodem 
dążenia do własnej doskonałości, zaparcia się samego siebie, pokutowania 
i umartwiania się: „To On zwyciężył śmierć, mordercę ludzkości. On, wie-
dziony jak owca na zabicie, złożony w ofi erze jak baranek, wybawił nas od 
zatraty świata tego, niby z ziemi egi pskiej, wyswobodził nas z niewoli dia-
belskiej niby spod władzy faraona, naznaczył dusze nasze duchem swoim 
niby pieczęcią, a członki ciała naszego pomazał krwią swoją”17.

Według autorów przeanalizowanych homilii, za dokonane dzieło należy 
się Chrystusowi pełne oddanie w miłości, która wyzwala pragnienie poku-
ty za grzeszność i obrazę Boskiego majestatu. W końcu jednak, po utrapie-
niach czasu obecnego, razem z Chrystusem ludzkość zwycięży i radować 
się będzie życiem wiecznym. Takie jest ludzkie przeznaczenie i powołanie, 
do którego wszyscy zostali przez Boga stworzeni i obdarzeni nieśmiertelną 
duszą oraz wolną wolą. Należy więc – zdaniem autorów starochrześcijań-
skich – wybierać to, co jest dobre i godne człowieczeństwa, a dzięki cze-
mu pokonuje się słabości, aby otrzymać nagrodę chwały w niebie. Analiza 
treści kerygmatu Drugiego listu Klemensa Rzymskiego i Homilii paschalnej 
Melitona z Sardes podkreśla znaczenie pokuty w życiu człowieka, w której 
wyraża się wdzięczność Chrystusowi za dzieło zbawienia.

17 Meliton z Sardes, Homilia paschalna, dz. cyt., s. 82.
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Summary

Th e analysis of two selected early Christian homilies, such as the Second Epistle of 

Clement of Rome and the Paschal Homily of Melito of Sardis, is emphasizing the value of 

Christian penance. 

Presentation of the issues of penance is aiming to penetrate the deepest values of the 

human spirit in order to better understand the essence of Christianity. It is therefore valid 

to show the importance of penance in the context of the whole spiritual life of man.

Analysis of  the content of kerygma of the Second Epistle of Clement of Rome and the 

Paschal Homily of Melito of Sardis is showing the sense of penance which expresses grati-

tude to Christ for the work of human salvation.

Ks. Jerzy Koperek, święcenia kapłańskie z rąk Jana Pawła II 1986, prof. KUL, kierow-

nik Katedry Życia Społecznego Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL. Studia za-

graniczne odbył w Weronie i Rzymie m.in. na Teresianum, Angelicum i Gregorianum. 

Habilitacja z nauk humanistycznych. Autor i współautor ok. 100 artykułów nauko-

wych, 12 publikacji książkowych, licznych recenzji prac naukowych. Jego prace na-

ukowe dotyczą zagadnień nowych demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, praw 

człowieka, praw rodziny, polityki społecznej, pracy socjalnej, teorii państwa, katolic-

kiej nauki społecznej.
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Przykazania kocielne

Wstęp

Przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego wiernych, które 
jest ściśle związane z życiem liturgicznym1.

W sensie szerokim przykazaniami kościelnymi są wszystkie rozporzą-
dzenia Kościoła, które wynikają z jego teologicznej i społecznej struktu-
ry. W sensie wąskim zaś, zwanym także katechetycznym, „pięć przykazań 
kościelnych” to zespół norm, do których przestrzegania zobowiązani są 
wszyscy ochrzczeni od siódmego roku życia, jeśli tylko cieszą się zdolno-
ścią używania rozumu2.

Niniejsze studium poświęcimy pięciu przykazaniom kościelnym.

1. Geneza przykazań kościelnych

Wczesne chrześcijaństwo nie znało przykazań kościelnych. W IV wie-
ku w Kościele zaczynają pojawiać się zachęty do uczestnictwa we Mszy św. 
oraz regularnego korzystania z sakramentu pokuty3. Obowiązek wyzna-
nia grzechów w  sakramentalnej spowiedzi oraz obowiązek przyjmowa-
nia komunii św. wprowadził dopiero Sobór Laterański IV (1215)4. Jednak 
za prawdziwego ojca pięciu przykazań kościelnych jest uważany jezu-
1 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2041. Należy zaznaczyć, że obecny Katechizm 

miał dwie edycje typiczne: 1992 i 1997. W roku 1998 została opublikowana Corrigenda. W języku 
polskim są dwa wydania KKK: pierwsze z 1994 i drugie uwzględniające poprawki, czyli Corrigen-
dę, z 2002 roku. Dla potrzeb tego studium będę posługiwać się pierwszym i drugim wydaniem Ka-
techizmu, odpowiednio zaznaczając je jako KKK (1994) oraz KKK (2002).

2 Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 375. Zob. także KPK, 
kan. 97 § 2: „Małoletni, przed ukończeniem siódmego roku życia, nazywa się dzieckiem i uważa-
ny jest za nie posiadającego używania rozumu. Po skończonym siódmym roku życia domniemywa 
się, że posiada używanie rozumu”.

3 Szerzej na ten temat zob. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Jana Pawła II, Kiel-
ce 1997, s. 190–192, oraz tenże, Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, s. 489–502.

4 Sobór Laterański IV, kan. 21.1: „Wszyscy wierni obojga płci, osiągnąwszy pełnoletność, powinni 
osobiście przynajmniej raz w roku wiernie wyznać wszystkie swoje grzechy własnemu kapłanowi 
i w miarę sił odprawić zadaną pokutę, przyjmując z uszanowaniem przynajmniej w czasie Paschy 
sakrament Eucharystii, chyba że za radą własnego kapłana uznają, że z rozsądnej przyczyny powin-
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ita św. Piotr Kanizjusz, który sformułował je w 1555 roku. Przykazania te 
w pierwszej wersji brzmiały następująco:

„1. Postanowione przez Kościół dni święte święcić.
2. Mszy św. w niedziele i święta z uczciwością i pobożnie słuchać.
3. Posty przez Kościół nakazane zachować.
4. Przynajmniej raz w roku około Wielkanocy spowiadać się i Komunię 

św. przyjmować we własnej parafi i, albo za zezwoleniem swojego pro-
boszcza w innej parafi i.

5. Godów małżeńskich, czyli ślubów i wesel w czasach zakazanych nie 
odprawiać, a dziesięciny Kościołowi wiernie dawać”5.

W tym samym czasie w Kościele obraduje Sobór Trydencki (1545–
1563), który wprawdzie wspomina o przykazaniach kościelnych, ale ich 
nie formułuje. Podobnie Katechizm rzymski, zwany także Katechizmem 
trydenckim, nie formułuje przykazań kościelnych, choć pojęcie to nie jest 
mu obce6.

Upowszechnienie przykazań sformułowanych przez Piotra Kanizjusza 
z jednej strony przyczynia się do rozpowszechnia przykazań kościelnych 
w całym Kościele, jednak z drugiej doprowadza do większych lub mniej-
szych zmian w samych przykazaniach. Najmniej zmian dotyczy przykazań 
odnoszących się do Mszy św., dni świątecznych, zachowywania postów, 
dorocznej spowiedzi i Komunii św. w okresie wielkanocnym. Częstszym 
zmianom podlegały przykazania dotyczące np. zakazów ślubów i wesel, 
zmieniały się też okresy pokutne. Zmiany te w przeważającej większości 
były wprowadzane przez Kościoły partykularne7.

Widząc sprawę przykazań kościelnych w ich historycznym kontekście, 
trudno się dziwić, że również dzisiaj Kościół dokonuje pewnych zmian 
w ich brzmieniu.

Powód do kolejnych zmian w przykazaniach kościelnych dał nowy Ka-
techizm Kościoła Katolickiego. Stwierdza on, iż „przykazania kościelne od-

ni przez jakiś czas powstrzymać się od jego przyjmowania”; w: Dokumenty Soborów Powszechnych, 
Kraków 2007, t. II, s. 259.

5 M. Rode, Mała encyklopedia teologiczna, t. II (M–Z), Warszawa 1989, s. 392.
6 Katechizm rzymski wspomina np., by chrześcijanie przynajmniej raz do roku przyjmowali Komu-

nię św. i raz do roku spowiadali się; zob. Katechizm rzymski, Kraków 1880, s. 218–219 oraz s. 249.
7 Za przykład mogą posłużyć przykazania kościelne zawarte w tzw. katechizmie kardynała Roberta 

Bellarmina: „1. Słuchać Mszy Świętej w Święta przepisane. 2. Pościć Post Wielki, Suche dni i Wigi-
lie; a wstrzymać się od mięsa w Piątek i Sobotę. 3. Spowiadać się przynajmniej raz w rok. 4. Przy-
jąć Komunię Świętą przynajmniej w czasie Wielkanocnym. 5. Dziesięciny oddawać Kościołowi. 
6. Nie zawierać ślubów małżeńskich w czasach zakazanych; to jest od pierwszej Niedzieli adwentu 
do Trzech Króli, i od pierwszego dnia Postu do Przewodniej Niedzieli, włącznie”; zob. R. Bellarmin, 
Wykład nauki chrześcijańskiej (…), Rzym 1844, s. 111.
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noszą się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym 
i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych 
ogłoszonych przez władzę pasterską ma na celu zagwarantowanie wier-
nym niezbędnego minimum ducha modlitwy i  wysiłku moralnego we 
wzrastaniu w miłości Boga i bliźniego”8. Oznacza to, iż Katechizm Kościoła 
Katolickiego ma służyć jako „pewny i autentyczny punkt odniesienia w na-
uczaniu nauki katolickiej, a w sposób szczególny jako tekst wzorcowy dla 
katechizmów lokalnych”9. Tak więc przykazania kościelne zawarte w Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego są drogowskazem, który może być korygo-
wany przez władzę Kościoła partykularnego.

Z  takim stanowiskiem koresponduje wypowiedź Stolicy Apostolskiej 
z 25 kwietnia 1998 roku, tzw. Corrigenda10, która pozostawia Konferen-
cjom Episkopatu pewną swobodę w kształtowaniu przykazań kościelnych: 
„Konferencje Episkopatu mogą wprowadzić inne przykazania kościelne na 
swoim terytorium”11.

20 czerwca 1998 roku komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Kato-
lickiego, idąc za wskazaniami Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Cor-
rigendy, by zostały opracowane katechizmy przystosowane do lokalnego 
środowiska i kultury, a jednocześnie zachowujące jedność wiary, zatwier-
dziła polską wersję Katechizmu Kościoła Katolickiego pod tytułem: Kate-
chizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego 
opracowana na zlecenie i zatwierdzona przez Komisję Episkopatu Polski 
d/s Wychowania Katolickiego, formułując w  nim przykazania kościelne 
dostosowane do zwyczajów diecezji polskich12.

Następnie Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się do Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, aby ta, uwzględniając warun-
ki panujące w naszym kraju, dokonała wykładni niektórych sformułowań 
przykazań kościelnych. Wykładnia Stolicy Apostolskiej zaczęła obowią-
zywać wiernych Kościoła na terenie Polski od 30 listopada 2003  roku. 
Wykładnia ta dokonała także zmiany niektórych sformułowań w dotych-
czasowej wersji przykazań kościelnych13.

8 KKK (2002), 2041.
9 Konstytucja apostolska Fidei depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolic-

kiego opracowanego po Soborze Watykańskim II, w: KKK (1994), s. 8.
10 Katechizm Kościoła Katolickiego. Corrigenda, Tekst poprawek zatwierdzony przez Kongregację Na-

uki Wiary z dnia 25 kwietnia 1998 (Prot. N. I/93), Poznań 1998 (dalej: Corrigenda).
11 Corrigenda, s. 16, przyp. 1. Por. także KPK, kan. 455.
12 Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowana na zlece-

nie i zatwierdzona przez Komisję Episkopatu Polski d/s Wychowania Katolickiego, Kraków 2001 (da-
lej: Katechizm dla dorosłych).

13 Zob. Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
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2. Pierwsze przykazanie kościelne

Obecnie obowiązujące pierwsze przykazanie kościelne brzmi następu-
jąco: „W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i po-
wstrzymać się od prac niekoniecznych”14. Przyjrzyjmy się mu.

2.1. Stare prawo

Pierwsze przykazanie kościelne w  sformułowaniu Piotra Kanizjusza 
brzmiało podobnie: „Postanowione przez Kościół dni święte święcić”15. 
Z  czasem pierwsze przykazanie kościelne podawane przez katechizmy 
w  Polsce zostało podzielone na dwa przykazania. Możemy to zaobser-
wować np. w Katechizmie religii katolickiej: „1. Postanowione od Kościo-
ła Bożego dni święte święcić. 2. Mszy świętej w niedziele i święta nabożnie 
słuchać”16.

Podobny podział odnajdujemy w wersji tradycyjnej pierwszego przy-
kazania kościelnego: „1. Ustanowione przez Ko ś ciół dni święte święcić. 
2. W niedziele i święta we mszy św. nabożnie uczestniczyć”.

2.2. Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Corrigenda

Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku pierwsze przykazanie ko-
ścielne sformułował w następujący sposób: „W niedziele i święta we Mszy 
świętej nabożnie uczestniczyć”17. Corrigenda z 1998 r. w tekście tego przy-
kazania dokonała następujących zmian18: „W niedziele i w inne nakazane 
dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i po-
wstrzymać się od prac służebnych”19. Tym samym w nowej edycji Katechi-
zmu pierwsze przykazanie kościelne zostało sformułowane następująco: 
„W niedziele i  inne nakazane dni świąteczne uczestniczyć we Mszy św. 
i powstrzymać się od prac niewolniczych”20.

14 Tamże.
15 M. Rode, Mała encyklopedia teologiczna, dz. cyt., s. 392.
16 Katechizm religii katolickiej, Pelplin 1945, s. 69.
17 KKK (1994), 2042.
18 Aby ukazać zmiany wprowadzone przez Corrigendę, postanowiłem zaznaczyć je także w sposób 

graficzny. Tekst bez podkreśleń i skreśleń oznacza zachowany z KKK (1994), skreślenie oznacza 
wyrzucenie tekstu zawartego w KKK (1994), podkreślenie oznacza nowy tekst wprowadzony przez 
Corrigendę.

19 Corrigenda, 2042.
20 KKK (2002), 2042.
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2.3. Polska adaptacja

Polska adaptacja pierwszego przykazania kościelnego przebiegała 
w trzech fazach.

W 1999 roku Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu 
Kościoła Katolickiego pierwsze przykazanie kościelne sformułował nastę-
pująco: „W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczest-
niczyć i od prac służebnych się powstrzymać”21. Jak widzimy, jest to prawie 
dosłowne powtórzenie z Katechizmu z 1997 roku22.

II Polski Synod Plenarny (1991–1999) zauważył, iż przykazania kościel-
ne odgrywają bardzo ważną rolę w formacji do właściwego przeżywania 
liturgii. Dlatego Synod polecił, aby przykazania kościelne były naucza-
ne w postaci, w jakiej zostały sformułowane w Katechizmie Kościoła Ka-
tolickiego, a więc: „W niedziele i inne nakazane dni świąteczne wierni są 
zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac słu-
żebnych”23.

Ostateczna polska adaptacja pierwszego przykazania kościelnego we-
szła w życie 30 listopada 2003 roku w następującym brzmieniu: „W nie-
dzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się 
od prac niekoniecznych”24.

2.4. Wykładnia

Pierwsze przykazanie kościelne nakazuje wiernym w niedziele i święta 
nakazane uczestniczyć we Mszy św.

Przykazanie to pokrywa się z dyspozycją kan. 1247, który stwierdza, że 
w niedziele oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani 
uczestniczyć we Mszy św.25. W Kościele świętami nakazanymi poza nie-
dzielami są:

– Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia),
– Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia),
– Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),
– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielski (1 stycznia),
– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

21 Katechizm dla dorosłych, s. 200.
22 KKK (2002).
23 II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001, rozdz.. „Liturgia Kościoła po Soborze Waty-

kańskim II”, nr 79, s. 204.
24 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
25 KPK, kan. 1247
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– Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
– Uroczystość św. Józefa (19 marca),
– Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),
– Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)26.
Łatwo można zauważyć, że część świąt nakazanych przypada w  dni 

wolne od pracy, a część w dni pracujące. To przyporządkowanie stało się 
dla Konferencji Episkopatu Polski podstawą do wniesienia prośby do Sto-
licy Apostolskiej o zwolnienie wiernych z obowiązku uczestniczenia we 
Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych w niektóre świę-
ta nakazane. I tak wierni w uroczystości: św. Józefa (19 marca), świętych 
Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Niepokalanego Poczęcia NMP 
(8 grudnia) nie są zobowiązani do udziału we Mszy św. i do powstrzyma-
nia się od prac niekoniecznych. Zachęca się ich jednak do udziału we Mszy 
św. w te uroczystości. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), 
mimo iż może przypaść w dni pracujące, nadal obowiązuje wiernych jako 
uroczystość nakazana 27.

Natomiast Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego została przenie-
siona z dnia powszedniego na następującą po nim siódmą niedzielę Wiel-
kanocy28.

Niedziela w  chrześcijaństwie powinna być obchodzona jako najdaw-
niejszy dzień świąteczny29. 

Dyspozycja pierwszego przykazania kościelnego oraz kan. 1247 Ko-
deksu Prawa Kanonicznego zobowiązują wiernych do uczestniczenia 
w niedziele oraz święta nakazane we Mszy św.30. Wierny czyni zadość 
temu obowiązkowi, jeżeli „bierze udział we Mszy św., gdziekolwiek jest 
odprawiana w obrządku kato lickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź 
też wieczorem dnia poprzedza jącego”31. Przytoczony przepis Kodeksu 
26 KPK, kan. 1246 § 1. Natomiast KKKW w kan. 880 § 3 wymienia następujące święta nakazane: „Dnia-

mi świątecznymi nakazanymi wspólnymi dla wszystkich Kościołów wschodnich, oprócz niedziel, 
są dni: Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Epifanii, Wniebowstąpienia, Zaśnięcia Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, z zachowaniem prawa partykularne-
go Kościoła sui iuris zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską, która może dzień świąteczny naka-
zany znieść albo przenieść na niedzielę”.

27 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33. Już w trakcie pisania tego artykułu, 24 wrześ-
nia 2010 r., Sejm RP przyjął nowelizację Kodeksu Pracy o dniach wolnych, ustanawiając Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego dniem wolnym od pracy. Należy więc przyjąć, iż tym bardziej w dniu 
tym wierni mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecz-
nych.

28 Tamże oraz KPK, kan. 1246 § 2.
29 KPK, kan. 1246 § 1.
30 KPK, kan. 1247.
31 KPK, kan. 1248 § 1. Podobnie kwestię tę rozstrzyga KKKW w kan. 881 § 1: „Chrześcijanie są zobo-

wiązani w niedziele i świę ta nakazane uczestniczyć w Boskiej Liturgii oraz, według przepisów lub 
prawnych zwyczajów własnego Kościoła sui iuris, w celebracji Liturgii Godzin.
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Prawa Kanonicznego powtarza także Jan Paweł II w Liście apostolskim 
Dies Domini32.

Natomiast, gdy wierni z braku świętego szafarza albo z innej poważ-
nej przyczyny nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w niedziele lub świę-
ta nakazane, zaleca się, aby brali udział w  liturgii słowa, gdy jest ona 
odprawiana w kościele parafi alnym lub innym świętym miejscu, albo 
by poświęcili odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie 
lub w grupach rodzin33.

W  niedziele i  święta nakazane wierni powinni powstrzymać się od 
prac niekoniecznych. Wierni czynią zadość tej dyspozycji przez po-
wstrzymanie się od wykonywania tych prac i zajęć, któ re utrudniają im 
oddawanie czci Bogu, oraz przez korzys ta nie z należnego odpoczyn ku 
duchowego i fi zycznego34. Także II Polski Synod Plenarny przypomina, 
że wierni powinni powstrzymać się „od tych prac i zajęć, których wyko-
nywanie nie jest konieczne, a zakłócałoby radość chrześcijańskiego świę-
towania”35.

3. Drugie przykazanie kościelne

Drugie przykazanie kościelne brzmi następująco: „Przynajmniej raz 
w roku przystąpić do sakramentu pokuty”36.

3.1. Stare prawo

Obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty przynajmniej raz 
w roku ustanowił Sobór Laterański IV37.
  § 2. Aby chrześcijanie mogli łatwiej wypełnić ten obowiązek, ustanawia się czas użyteczny biegną-

cy od nieszporów wigilii aż do zakończenia niedzieli lub święta nakazanego”.
32 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, 49: „Czas na wypełnienie obowiązku niedzielnego rozpo-

czyna się już w sobotę wieczorem, kiedy odprawia się pierwsze nieszpory z niedzieli. Z liturgiczne-
go punktu widzenia bowiem te właśnie nieszpory rozpoczynają dzień świąteczny. W konsekwencji 
Msza święta zwana czasem p r z e d ś w i ą t e c z n ą, która jednak w rzeczywistości ma charakter 
w pełni świąteczny, jest sprawowana według liturgii niedzielnej, co nakłada na celebransa obowią-
zek wygłoszenia homilii i odmówienia z wiernymi modlitwy powszechnej”. Por. także KPK, kan. 
528 § 1.

33 Por. KPK, kan. 1248 § 2.
34 Por. KPK, kan. 1247. Zob. także KKKW, kan. 881 § 4: „Chrześcijanie powinni w tych dniach po-

wstrzymać się od tych zajęć i prac, które utrudniają oddawanie czci Bogu, przeżywanie radości dnia 
Pańskiego oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego”.

35 II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., rozdz. „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 86, 
s. 205.

36 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
37 Sobór Laterański IV, kan. 21, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, dz. cyt., t. II, s. 259. Ponadto 

o obowiązku dorocznej spowiedzi świętej zob. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, dz. 
cyt., s. 489–517.
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Przypomnijmy, że Piotr Kanizjusz obowiązek przystąpienia raz w roku 
do sakramentu pokuty zawarł w czwartym przykazaniu: „4. Przynajmniej 
raz w roku około Wielkanocy spowiadać się i Komunię św. przyjmować we 
własnej parafi i, albo za zezwoleniem swojego proboszcza w innej parafi i”38. 
Podobnie Katechizm religii katolickiej obowiązek ten zawarł w czwartym 
przykazaniu kościelnym: „4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a oko-
ło Wielkiejnocy Komunię świętą przyjmować”39.

Wersja tradycyjna przykazanie to umieszcza także na czwartym miej-
scu: „4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym 
Komunię świętą przyjmować”.

3.2. Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Corrigenda

Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku drugie przykazanie ko-
ścielne sformułował w następujący sposób: „Przynajmniej raz w roku spo-
wiadać się”40. Corrigenda z 1998 roku w tekście tego przykazania dokonała 
następujących zmian: „Każdy wierny jest zobowiązany Pprzynajmniej raz 
w roku spowiadać się ze swych grzechów”41. Zatem w nowej edycji Ka-
techizmu drugie przykazanie kościelne brzmi następująco: „Przynajmniej 
raz w roku spowiadać się ze swych grzechów”42.

3.3. Polska adaptacja

Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego przyjął wersję drugiego przykazania kościelnego z Katechizmu 
z 1992 roku: „Przynajmniej raz w roku spowiadać się”43.

Natomiast II Polski Synod Plenarny, przyjmując brzmienie drugiego 
przykazania kościelnego, uwzględnił zmiany, jakich dokonała w nim Cor-
rigenda: „Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku spowia-
dać się ze swych grzechów”44.

Ostateczna polska adaptacja drugiego przykazania kościelnego weszła 
w życie 30 listopada 2003 roku w następującym brzmieniu: „Przynajmniej 
raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”45.

38 M. Rode, Mała encyklopedia teologiczna, dz. cyt., s. 392.
39 Katechizm religii katolickiej, dz. cyt., s. 69.
40 KKK (1994), 2042.
41 Corrigenda, 2042.
42 KKK (2002), 2042.
43 Katechizm dla dorosłych, s. 200.
44 II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., rozdz. „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 79, s. 204.
45 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.



195Teologia

3.4. Wykładnia

Sakrament pokuty jest sakramentem paschalnym. Czerpie on swo-
ją moc z tajemnicy pojednania dokonanej przez Jezusa Chrystusa w Jego 
męce, śmierci i zmartwychwstaniu46. Dlatego stare prawo w jednym przy-
kazaniu łączyło w sobie przygotowanie wiernych do pełnego udziału w Eu-
charystii przez przyjęcie sakramentu pojednania, czyli przystąpienia do 
tzw. komunii i spowiedzi wielkanocnej47.

W dobie kryzysu korzystania z sakramentu pokuty Kościół w swoim 
nowym Katechizmie zwraca uwagę na ten sakrament przez ustanowie-
nie odrębnego przykazania poświęconego spowiedzi św.48. W przykaza-
niu tym Kościół określa, że każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, 
obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje 
grzechy ciężkie49.

4. Trzecie przykazanie kościelne

Trzecie przykazanie kościelne brzmi następująco: „Przynajmniej raz 
w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą”50.

4.1. Stare prawo

Chrystus powiedział do uczniów: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała 
Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia 
w sobie” (J 6, 53). Tym samym polecił swym uczniom przyjmować Komu-
nię św. To polecenie Chrystusa Pana jako obowiązek przyjmowania Ko-
munii św. przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, wprowadził 
dopiero Sobór Laterański IV51, następnie potwierdził go Sobór Trydencki 
(1545–1563)52.
46 Por. 2 Kor 5, 18–20.
47 Por. M. Rode, Mała encyklopedia teologiczna, dz. cyt., s. 392, Katechizm religii katolickiej, dz. cyt., 

s. 69, 
48 Por. II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., rozdz. „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 30, 

s. 195.
49 KPK, kan. 989 oraz KKKW, kan. 719: „Ten, kto ma świadomość grzechu ciężkiego, powinien jak 

najszybciej skorzystać z sakramentu pokuty. Wszystkich zaś chrześcijan usilnie zachęca się, aby czę-
sto przyjmowali ten sakrament, zwłaszcza w okresach postu i pokuty zachowywanych we własnym 
Kościele sui iuris”.

50 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
51 Sobór Laterański IV, kan. 21, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, dz. cyt., t. II, s. 259. Dodatko-

wo na temat wielkanocnej komunii świętej zob. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia…, dz. cyt., 
s. 190–201.

52 Sobór Trydencki, Sesja XIII, kan. 9: „Gdyby ktoś przeczył temu, że wszyscy poszczególni wierzą-
cy chrześcijanie obojga płci, po osiągnięciu pełnoletności, zobowiązani są przynajmniej raz w roku 
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Jak już to zaznaczono przy okazji omawiania drugiego przykazania 
kościelnego, Piotr Kanizjusz obowiązek Komunii św. raz do roku zawarł 
w czwartym przykazaniu kościelnym łącznie z obowiązkiem spowiedzi: 
„4. Przynajmniej raz w roku około Wielkanocy spowiadać się i Komunię 
św. przyjmować we własnej parafi i, albo za zezwoleniem swojego probosz-
cza w innej parafi i”53. Podobnie Katechizm religii katolickiej obowiązek ten 
zawarł w czwartym przykazaniu kościelnym: „4. Przynajmniej raz w roku 
spowiadać się, a około Wielkiejnocy Komunię świętą przyjmować”54.

Także wersja tradycyjna umieszcza to przykazanie na czwartym miej-
scu: „4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym 
Komunię świętą przyjmować”.

4.2. Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Corrigenda

Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku trzecie przykazanie ko-
ścielne sformułował w  następujący sposób: „Przynajmniej raz w  roku 
w  czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć”55. Corrigenda z  1998 
roku w dyspozycji trzeciego przykazania kościelnego dokonała następują-
cych zmian: „Każdy wierny jest zobowiązany Pprzynajmniej raz w roku na 
Wielkanoc przyjąć Komunię świętą”56.

Po zmianach naniesionych przez Corrigendę w nowej edycji Katechi-
zmu trzecie przykazanie kościelne brzmi następująco: „Przynajmniej na 
Wielkanoc przyjąć Komunię świętą”57.

4.3. Polska adaptacja

Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego przyjął wersję drugiego przykazania kościelnego z Katechizmu 
z 1992 roku: „Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię 
św. przyjąć”58.

Podobnie jak w drugim przykazaniu kościelnym, i w tym II Polski Synod 
Plenarny przyjął brzmienie trzeciego przykazania kościelnego z uwzględ-

przyjąć Komunię w okresie Wielkanocnym, zgodnie z przykazaniem świętej Matki Kościoła – niech 
będzie wyklęty”; w: Dokumenty Soborów Powszechnych, dz. cyt., t. IV/1, s. 459.

53 M. Rode, Mała encyklopedia teologiczna, dz. cyt., s. 392.
54 Katechizm religii katolickiej, dz. cyt., s. 69.
55 KKK (1994), 2042.
56 Corrigenda, 2042.
57 KKK (2002), 2042.
58 Katechizm dla dorosłych, s. 200.
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nieniem zmian dokonanych przez Corrigendę: „Każdy wierny jest zobo-
wiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą”59.

Ostateczna polska adaptacja trzeciego przykazania kościelnego weszła 
w życie 30 listopada 2003 roku w następującym brzmieniu: „Przynajmniej 
raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą”60.

4.4. Wykładnia

Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w  niedziele i  świę-
ta nakazane we Mszy św. i do przyjmowania Komunii św. przynajmniej 
raz w roku w okresie wielkanocnym. Ks. Pastuszko uważa, że obowiązek 
przyjmowania Komunii św. niekiedy w życiu wywodzi się z prawa Bożego. 
Dlatego przykazanie to „jest po części przykazaniem Bożym, o ile zawie-
ra w sobie owo polecenie, aby przyjmować Komunię św. niekiedy w życiu, 
a po części jest prawem kościelnym”61.

Dyspozycję podobną do trzeciego przykazania kościelnego zawiera 
kan. 920 nakazujący wiernym, którzy przystąpili już po raz pierwszy do 
komunii św., przyjmować ją ponownie przynajmniej raz w roku w okresie 
wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym 
czasie w ciągu roku62.

Według przepisów liturgicznych okres wielkanocny (tempore paschali) 
rozciąga się od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego. Jednak w Polsce, ze względu na niepamiętny zwyczaj, okres wiel-
kanocnej komunii św. rozciąga się od niedzieli przed Środą Popielcową do 
niedzieli Trójcy Przenajświętszej63.

5. Czwarte przykazanie kościelne

Czwarte przykazanie kościelne brzmi następująco: „Zachowywać naka-
zane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach po-
kuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”64.

59 II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., rozdz. „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 79, s. 204.
60 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
61 M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia…, dz. cyt., s. 190.
62 KPK, kan. 920 oraz KKKW, kan. 708: „Hierarchowie miejsca i proboszczowie powinni się trosz-

czyć, aby wszyscy chrześcijanie zostali pilnie pouczeni o konieczności przyjęcia Boskiej Euchary-
stii w niebezpieczeństwie śmierci oraz w okresach ustanowionych przez najczcigodniejszą tradycję 
lub prawo partykularne własnego Kościoła sui iuris, a zwłaszcza w okresie paschalnym, w którym 
Chrystus Pan powierzył misteria eucharystyczne”.

63 Szerzej na ten temat zob. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia…, dz. cyt., s. 194–197.
64 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
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5.1. Stare prawo

Obecne czwarte przykazanie kościelne od czasów Piotra Kanizju-
sza ulegało wielu modyfi kacjom. Przypomnijmy, że Piotr Kanizjusz o po-
stach i powstrzymywaniu się od zabaw mówił w swoim trzecim i piątym 
przykazaniu kościelnym: „3. Posty przez Kościół nakazane zachować. (…) 
5. Godów małżeńskich, czyli ślubów i wesel w czasach zakazanych nie od-
prawiać (…)”65.

Także wersja tradycyjna dzieliła obecne czwarte przykazanie kościelne 
na dwa: „3. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i posty w dni naka-
zane zachowywać. (…) 5. W czasach zakazanych wesel i zabaw hucznych 
nie sprawiać”66.

5.2. Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Corrigenda

Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku czwarte przykazanie ko-
ścielne sformułował w następujący sposób: „Ustanowione przez Kościół 
dni święte święcić”67. Corrigenda z 1998 roku dokonała znaczących zmian 
w dyspozycji czwartego przykazania kościelnego: „W dni pokuty wyzna-
czone przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymać się od spożywa-
nia mięsa i zachować post”68.

Tym samym w nowej edycji Katechizmu czwarte przykazanie kościel-
ne zmieniło swoje brzmienie: „W dni wyznaczone przez Kościół powstrzy-
mać się od spożywania mięsa i zachować post”69.

5.3. Polska adaptacja

Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego z 1998 roku czwarte przykazanie kościelne sformułował następu-
jąco: „Posty nakazane zachowywać”70.

II Polski Synod Plenarny, formułując przykazania kościelne dla Ko-
ścioła w Polsce, powrócił do treści czwartego przykazania w sformułowa-
niu zmian wprowadzonych przez Corrigendę: „W dni pokuty wyznaczone 
przez Kościół wierni są zobowiązani powstrzymać się od spożywania mię-
sa i zachować post”71.

65 M. Rode, Mała encyklopedia teologiczna, dz. cyt., s. 392.
66 Katechizm religii katolickiej, dz. cyt., s. 69.
67 KKK (1994), 2043.
68 Corrigenda, 2043.
69 KKK (2002), 2043.
70 Katechizm dla dorosłych, s. 200.
71 II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., rozdz. „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 79, s. 204.
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Ostateczna polska adaptacja czwartego przykazania kościelnego wpro-
wadzona przez Episkopat Polski w  2003 roku brzmi następująco: „Za-
chowywać nakazane posty i  wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”72.

5.4. Wykładnia

Wszyscy wierni są zobowiązani do pokutowania za swoje grzechy. Jest 
to wyraz pobożności. Dlatego Kościół ustanawia dni i okresy pokuty, aby 
wierni podejmowali pokutę nie tylko samodzielnie, ale także we wspól-
nocie73.

Czasem pokutnym w  Kościele są poszczególne piątki całego roku 
i okres Wielkiego Postu74.

Czynami pokutnymi są: post, modlitwa i  jałmużna. Ponadto są nimi 
także uczynki pobożności i  miłości, umartwienia, wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych i  post. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia, we wszyst-
kie piątki i Środę Popielcową oraz jest zalecana, ze względu na tradycję, 
w Wigilię Bożego Narodzenia. Post (jeden posiłek do syta i dwa skrom-
ne) obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich wiernych 
między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia75.

Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w cza-
sie Wielkiego Postu76.

6. Piąte przykazanie kościelne

Piąte przykazanie kościelne brzmi następująco: „Troszczyć się o potrze-
by wspólnoty Kościoła”77.

72 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
73 KPK, kan. 1249: „Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Boże-

go czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się mię-
dzy sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, 
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze 
wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie 
z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów”.

74 Por. KPK, kan. 1250 oraz KKKW, kan. 882: „W dniach pokuty chrześcijanie mają obowiązek zacho-
wania postu lub wstrzemięźliwości na sposób ustanowiony przez prawo partykularne własnego Ko-
ścioła sui iuris”.

75 Por. KPK, kan. 1251–1252.
76 Por. KPK, kan. 1250.
77 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
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6.1. Stare prawo

Ani u Piotra Kanizjusza, ani w Katechizmie religii katolickiej nie znaj-
dziemy żadnego odpowiednika tego przykazania. Natomiast Katechizm 
baltimorski, który sformułował nie pięć, a  sześć przykazań kościelnych, 
zna to przykazanie i umieścił je jako piąte: „5. Dawać ofi ary na utrzyma-
nie Kościoła”78.

6.2. Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Corrigenda

Katechizm z 1992 roku sformułował piąte przykazanie kościelne jako: 
„Posty nakazane zachowywać”79. Wprawdzie na samym końcu części po-
święconej przykazaniom kościelnym w Katechizmie z 1992 roku znalazł 
się zapis, iż „wierni mają także obowiązek, każdy według swych możli-
wości, dbać o materialne potrzeby Kościoła”, to jednak nie stał się on tre-
ścią żadnego z pięciu przykazań kościelnych80. Dopiero Corrigenda z 1998 
roku wprowadziła tę treść do dyspozycji piątego przykazania kościelnego: 
„Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła”81.

Nowa edycja Katechizmu sformułowała piąte przykazanie kościelne 
w następujący sposób: „Przychodzić z pomocą potrzebom Kościoła”82.

6.3. Polska adaptacja

Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego z 1998 roku piąte przykazanie kościelne sformułował następująco: 
„Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać”83.

II Polski Synod Plenarny, formułując piąte przykazanie kościelne, od-
wołał się do wersji z Katechizmu w edycji z 1997 roku: „Wierni są zobowią-
zani dbać o potrzeby Kościoła”84.

Ostateczna polska adaptacja piątego przykazania kościelnego wprowa-
dzona przez Episkopat Polski w 2003 roku zachowała treść ustaloną przez 
II Polski Synod Plenarny, aczkolwiek wyraziła ją innymi słowami: „Trosz-
czyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”85.

78 Katechizm zasad religii katolickiej. Wydanie poprawione Katechizmu Baltimorskiego, nr 2, New York–
Chicago [1943], s. 100.

79 KKK (1994), 2043.
80 Tamże, in fine.
81 Corrigenda, 2043.
82 KKK (2002), 2043.
83 Katechizm dla dorosłych, s. 200.
84 II Polski Synod Plenarny, dz. cyt., rozdz. „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 79, s. 204.
85 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.
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6.4. Wykładnia

Wyjaśnienie zasadności tego przykazania znajdujemy w Kodeksie Pra-
wa Kanonicznego, który w kan. 222 stwierdza, iż wierni mają obowiązek 
zaradzić potrzebom Kościoła. Jednak jest bardzo ważna kolejność, w jakiej 
KPK wymienia to, o co wierni powinni się troszczyć. Wierni na pierwszym 
miejscu mają obowiązek zaradzać potrzebom Kościoła, aby ten posiadał 
środki konieczne do sprawowania kultu. Na drugim, aby posiadał środki 
potrzebne do prowadzenia dzieł apostolstwa. Na trzecim miejscu Kodeks 
wymienia środki potrzebne do realizacji dzieł miłości i dopiero na ostat-
nim środki potrzebne do tego, co jest konieczne do godziwego utrzyma-
nia szafarzy86.

7. Obowiązywalność przykazań kościelnych

Dzieje pięciu przykazań kościelnych, które przedstawiłem powyżej, nie 
pozostawiają wątpliwości co do faktu, że nie są one niezmienne, a więc nie 
stanowią fundamentu wiary i moralności w takim stopniu jak np. Dekalog. 
Rodzi się więc pytanie o ich obowiązywalność i o skutki nieprzestrzegania 
przykazań kościelnych.

Różna moc obowiązywalności przykazań kościelnych i przykazań Bo-
żych wynika przede wszystkim ze względu na autora. Przykazania ko-
ścielne należą do zmiennego prawa ludzkiego, a  przykazania Boże do 
niezmiennego prawa Bożego (ius divinum). Tak o owym porównywaniu 
przykazań kościelnych z przykazaniami Bożymi pisał Karl Rahner:

Przykazanie Boga i przykazanie Kościoła to nie to samo. W tym dru-
gim znajduje wyraz autorytet ludzki, chociaż uprawomocniony przez 
wolę Boga. Przemawia on w terminach prawa, ustalonych norm oby-
czajowych, wspólnie przeżywanej egzystencji Kościoła. To wszystko, 
jakkolwiek zobowiązuje sumienie jednostki, jest w  odróżnieniu od 
przykazania Bożego w zasadzie zmienne i podlega również krytyce oraz 
propozycjom różnych zmian ze strony wiernych. Przykazanie Boże, 
wynikające z  istoty człowieka albo z  najbardziej wewnętrznej istoty 
ugruntowanego w Chrystusie zbawienia historycznego, Kościół może 
tylko głosić. (…) Bezpośrednie źródło, możliwość zmiany względnie 
niezmienność, religijne i egzystencjalne znaczenie owych dwóch rodza-

86 Por. KPK, kan. 222 oraz KKKW, kan. 25: „Kan. 25 – § 1. Chrześcijanie mają obowiązek zaradzić po-
trzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do reali zo wa nia własnych celów, przede wszystkim 
do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apos tolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest potrzeb-
ne do godzi we go utrzymania szafarzy.

 § 2. Obowiązani są także do popierania sprawiedliwości społecznej, jak również, pa mię tając o przy-
kazaniu Pana, do udzie laniu pomocy biednym z własnych do cho dów”.
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jów przykazań – zasadniczo różnią się między sobą. (…) Bez wątpienia 
wypada, żeby katolicki chrześcijanin – nawet jeżeli nie jest to teolog czy 
ksiądz – orientował się w istnieniu podobnych rozróżnień w sprawach 
dotyczących jego życia i żeby umiał stosować owe rozróżnienia w konk-
retnym życiu87. 

Na przykazania kościelne i  Boże możemy popatrzeć jeszcze z  innej 
perspektywy. Możemy podzielić je na normy pozytywne, czyli nakazują-
ce realizację podstawowych dóbr człowieka, i negatywne, czyli zakazujące 
niszczenia tych dóbr. Normy zakazujące czynienia zła cechują się bez-
stronnością i powszechnością. W przeciwieństwie do nich nakaz czynie-
nia dobra nie ma takiego powszechnego charakteru88.

Pięć przykazań kościelnych przede wszystkim ma na celu ukazanie do-
bra możliwego do osiągnięcia przez wiernego. Mają one zagwarantować 
minimum wysiłku moralnego potrzebnego do wzrastania w miłości Boga 
i bliźniego89.

Ponieważ pięć przykazań kościelnych nie jest ani prawem Bożym (ius 
divinum), ani prawem wynikającym z  prawa natury (ius naturale), nie 
mogą one obowiązywać w sumieniu tak samo jak prawo Boże. Oczywi-
ście przykazania kościelne domagają się od katolika posłuszeństwa sumie-
nia, ale jest to inne posłuszeństwo niż posłuszeństwo prawu Bożemu. Za 
taką interpretacją przykazań kościelnych przemawia wykładnia czwartego 
przykazania kościelnego dokonana przez Episkopat Polski zgromadzony 
na konferencji w Łowiczu 20 czerwca 2001 roku. W wykładni tej Episko-
pat Polski stwierdza, że „Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrze-
mięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form 
pokuty”90.

Tak więc można powiedzieć, że należy przestrzegać przykazań kościel-
nych, a ich nieprzestrzeganie jest obarczone grzechem, ale nie grzechem 
ciężkim.

87 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tłum. T. Miesz-
kowski, Warszawa 1987, s. 316–317.

88 Szerzej na ten temat zob. R. Plich, Koncepcja miłosierdzia według Tomasza z Akwinu. Geneza, inter-
pretacja i rozwinięcie, „Przegląd Tomistyczny” XIV (2008), przyp. 97, s. 329–330.

89 KKK (2002), 2041.
90 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33, oraz przypis oznaczony gwiazdką (*) w KKK 

(2002), 2043.
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Zakończenie

Reasumując, przypomnijmy obecnie obowiązujące w Polsce przykaza-
nia kościelne:

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i po-
wstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komu-

nię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięs-

nych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła91.

Summary

St. Peter Canisius, of the Society of Jesus, was the fi rst to formulate fi ve precepts of the 

Church in 1555. Presently, the following precepts of the Church are binding in Poland: 

1. To attend Mass on Sundays and holy days of obligation, and to refrain from work that 

is not essential; 2. To confess your sins at least once a year; 3. To receive the Holy Com-

munion at least once a year, during the Easter season; 4. To observe the prescribed days of 

fasting and abstinence, and to refrain, during the season of penance, from dance and mer-

ry-making; 5. To provide for the needs of the community of the Church.

91 Akta Konferencji Episkopatu Polski (2003), nr 8, s. 33.

Tomasz Wytrwał, dominikanin, ur. 1969, doktor prawa kanonicznego Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adiunkt w Katedrze Historii Kościelnego Prawa Pol-

skiego UKSW w Warszawie, wykłada także w Kolegium Filozofi czno-Teologicznym 

OO. Dominikanów w Krakowie, mieszka w Konwencie św. Jacka w Warszawie.



Marek Stokłosa SCJ
UKSW – Warszawa

Ochrona Najwitszej Eucharystii 
w wietle motu proprio Jana Pawła II 

Sacramentorum sanctitatis tutela

Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, 
dzięki bezpośredniej i niezwykłej obecności Jezusa Chrystusa pod po-
staciami chleba i wina. Potwierdził to Kodeks Prawa Kanonicznego pro-
mulgowany przez Jana Pawła II w 1983 roku (dalej: KPK/83), w kan. 897 
stwierdzając, że „najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświęt-
sza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofi aruje się oraz 
jest spożywany i dzięki której Kościół ustawicznie żyje i wzrasta”. Nato-
miast kan. 698 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowa-
ny w 1990 roku (dalej: KKKW) przypomina, że „w Boskiej Liturgii przez 
posługę kapłana w  osobie Chrystusa sprawowaną nad darami Kościo-
ła, mocą Ducha Świętego nieprzerwanie dokonuje się to, co sam Pan Je-
zus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy dał uczniom swoje Ciało 
na Krzyżu za nas ofi arowane i swoją Krew za nas przelaną, ustanawiając 
prawdziwą i mistyczną ofi arę, w której owa Ofi ara Krzyża jest wspomi-
nana z dziękczynieniem, jest uobecniana i w której uczestniczy Kościół 
poprzez ofi arę i komunię dla wyrażenia i udoskonalenia jedności Ludu 
Bożego w budowaniu swojego Ciała, to jest Kościoła”.

Mając na uwadze ten nieoceniony dar, jaki sam Chrystus pozosta-
wił swemu Kościołowi, ustawodawca w  kan. 898 KPK/83 nakłada na 
wszystkich wiernych obowiązek odnoszenia się do Najświętszej Eucha-
rystii z  największym szacunkiem i  pobożnością, zalecając im częste 
przyjmowanie tego sakramentu i adorowanie go z najwyższą czcią. Ma-
gisterium Kościoła w ciągu wieków wydało wiele dokumentów, aby ten 
nieoceniony dar, który najlepiej wyraża wiarę w  rzeczywistą obecność 
Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi, również po zakończeniu 
sprawowania Najświętszej Ofi ary był głęboko i religijnie miłowany, chro-
niony i otaczany czcią. Także w ciągu ostatnich lat zostało wydanych kil-
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ka ważnych dokumentów dotyczących celebracji Mszy św. Przejawem 
szczególnej troski Kościoła o świętość Najświętszej Eucharystii jest list 
apostolski motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum sanctitatis tutela 
z 30 kwietnia 2001 roku, który promulgował Normy o cięższych przestęp-
stwach zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary1. O tej decyzji papie-
skiej poinformowała sama Kongregacja Nauki Wiary w liście z 18 maja 
2001 roku, skierowanym do biskupów całego Kościoła katolickiego i in-
nych zainteresowanych ordynariuszy i hierarchów2. Do kompetencji tej 
dykasterii należy rozpoznawanie poważniejszych przestępstw w sprawo-
waniu sakramentu Eucharystii i pokuty, a także przestępstwo contra mo-
res popełnione przez osobę duchowną. 

W odniesieniu do sakramentu Eucharystii są jej zarezerwowane czte-
ry przestępstwa, a  mianowicie: profanacja postaci eucharystycznych; 
usiłowanie sprawowania Mszy św. przez osobę nieposiadającą świę-
ceń kapłańskich lub jej symulacja; koncelebracja Ofi ary eucharystycznej 
z szafarzami wspólnot kościelnych, które nie mają sukcesji apostolskiej 
i nie uznają godności sakramentalnej święceń kapłańskich; konsekrowa-
nie w celu świętokradczym tylko jednej postaci eucharystycznej, z pomi-
nięciem drugiej, w czasie eucharystycznej celebracji, albo konsekrowanie 
obydwu postaci poza celebracją eucharystyczną. 

1. Profanacja postaci eucharystycznych

Tak KPK/83 w kan. 1367, jak i KKKW kan. 1442 wyróżniają trzy ro-
dzaje profanacji Eucharystii, a  mianowicie: porzucenie, zabieranie lub 
przechowywanie postaci eucharystycznych w celu świętokradczym (abi-
cit aut in sacrilegum fi nem abducit vel retinet). 

Przedmiotem profanacji są wyłącznie postacie ważnie konsekrowa-
ne3, niezależnie od tego, „w jakim obrządku dokonana została konsekra-

1 Johannes Paulus II, Litterae Apostolacie motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delic-
tis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum sanctitatis tutela, 
30 aprilis 2001, AAS 93 (2001), s. 737–739.

2 Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Ca-
tholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delicta gravioribus 
eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18 maii 2001, AAS 93 (2001), s. 785–788.

3 Ten, kto dokonuje profanacji postaci jeszcze niekonsekrowanych, wierząc, że są konsekrowane, nie 
popełnia przestępstwa, a tylko grzech. Nie można mówić o przestępstwie także w przypadku, gdy 
postacie eucharystyczne są konsekrowane, jednak sprawca czynu znieważenia jest przekonany, że 
są one niekonsekrowane. Por. J. Syryjczyk, Profanacja Eucharystii według karnego ustawodawstwa 
kanonicznego i polskiego prawa karnego, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986), nr 3–4, s. 194; V. De Paolis, 
D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Roma 2001, 
s. 305. 
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cja, a także czy konsekratorami byli apostaci, heretycy lub schizmatycy”4, 
bądź też kapłani, którym prawo zabraniało sprawowania Eucharystii 
(kan. 900 § 2 KPK/83). Znieważeniu mogą podlegać jednocześnie oby-
dwie postacie albo jedna z nich, w całości lub też nawet w najmniejszej 
części. 

Natomiast podmiotem przestępstwa może być tak wierny świecki, jak 
i osoba duchowna. Mówiąc o sprawcy, należy podkreślić, że prawodawca 
nie wymaga od niego wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Naj-
świętszej Eucharystii. Przy popełnianiu przestępstwa wystarczająca jest 
jego świadomość, że Kościół uważa postacie konsekrowane za praw-
dziwe Ciało i prawdziwą Krew Chrystusa. Będzie więc przestępstwem 
każdy jego czyn zniewagi postaci eucharystycznej, którą uważa za nie-
konsekrowaną tylko ze względu na odrzucenie przez niego prawdy Bożej 
i katolickiej w realną obecność Jezusa Chrystusa po celebracji Euchary-
stii. Odrzucając tę prawdę objawioną, popełnia także przestępstwo he-
rezji, o którym mowa w kan. 1364 § 1 KPK/83, a także w kan. 1436 § 1 
KKKW5. 

Przestępstwa profanacji postaci eucharystycznych dopuszcza się ten, 
kto w  celu świętokradczym je porzuca. Czynem przestępczym będzie 
rozsypywanie Hostii konsekrowanej albo wylewanie Krwi Pańskiej pod 
postacią wina konsekrowanego ze względu na pogardę dla nich, złośli-
wość czy nienawiść do Boga, w  miejscach uwłaczających ich czci, np. 
wokół ołtarza, po ziemi, do ognia i wody, na wysypisko śmieci, do la-
tryny. Przestępstwem będzie także m.in. zasypanie, deptanie, opluwanie, 
polewanie lub posypywanie konsekrowanej materii różnymi środkami 
chemicznymi, obrzucane jej błotem lub kamieniami oraz strzelanie do 
niej6. Również umyślne zaniechanie jakiejś czynności w celu świadomego 
umożliwienia komuś dokonania znieważenia postaci eucharystycznych 
jest przestępstwem porzucenia Eucharystii (np. celowe pozostawienie 

4 J. Syryjczyk, Profanacja Eucharystii…, dz. cyt., s. 193. Por. także V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni 
nella Chiesa…, dz. cyt., s. 305. 

5 Por. B.F. Pighin, Diritto penale canonico, Venezia 2008, s. 333; L. Chiappetta, Il Codice di diritto ca-
nonico. Commento giuridico pastorale, t. II, Roma 1996, s. 661; V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nel-
la Chiesa…, dz. cyt., s. 305. 

6 Por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Città del Vaticano 1996, s. 272; D. Borek, Ordynariusz 
a delicta graviora zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, „Prawo Kanoniczne” 47 (2004), nr 
3–4, s. 103–104; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV, Olsztyn 1990, 
s. 128; J. Syryjczyk, Profanacja Eucharystii…, dz. cyt., s. 194–195. 

 Złodziej, który kradnie naczynia liturgiczne ze względu na ich wartość i porzuca z tego powodu po-
stacie eucharystyczne, pozostawiając je w tabernakulum lub innym godnym miejscu, nie popełnia 
przestępstwa profanacji, ale grzech ciężki. Por. L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico…, dz. 
cyt., s. 660. 
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po Mszy św. na ołtarzu czy w naczyniach liturgicznych postaci euchary-
stycznych lub niezamknięcie tabernakulum w celu umożliwienia komuś 
dokonania aktu profanacji)7. W tym miejscu należy nadmienić, że zgod-
nie z  autentyczną interpretacją Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tek-
stów Prawnych z 4 czerwca 1999 roku8, słowo „porzucić” (łac. abicere) 
z kan. 1367 KPK/83, jak i z kan. 1442 KKKW należy rozumieć nie tylko 
w sensie ścisłym – jako czynność fi zycznego porzucania postaci eucha-
rystycznych, ale również w znaczeniu szerszym – jako ich pogardzanie, 
lekceważenie i poniżanie. W myśl tak rozumianej interpretacji popełnia 
to przestępstwo także ten, kto postacie eucharystyczne lub jedną z nich, 
bez wyjmowania z  tabernakulum, monstrancji, puszki czy zabierania 
z  ołtarza, czyni przedmiotem jakiejkolwiek zewnętrznej, dobrowolnej 
i poważnie lekceważącej pogardy, niekoniecznie publicznej9. Mogą być 
więc przestępstwem słowne znieważania wyrażone wobec Najświęt-
szego Sakramentu przechowywanego w  tabernakulum, wystawionego 
w czasie adoracji, procesji czy w momencie zanoszenia go w formie wia-
tyku chorym10. Przestępstwo porzucania postaci konsekrowanej nie tyl-
ko polega na fi zycznej czynności ich znieważenia, ale odnosi się także 
do duchowego porzucenia, ujawnionego przez świadome wypowiedze-
nie obraźliwych słów wobec Najświętszego Sakramentu.

Drugą formą przestępstwa profanacji postaci eucharystycznych jest 
zabieranie Eucharystii w zamiarach świętokradczych z miejsca jej praw-
nego przechowywania czy złożenia, np. z  tabernakulum, z  ołtarza, 
z monstrancji, z puszki, z kielicha, z ust lub ręki po przyjęciu Komunii 
św. itd.11. Sama czynność jej wyniesienia z tych miejsc, bez takiego zamia-
ru, nie będzie przestępstwem. Są bowiem niekiedy sytuacje wymuszają-

7 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczegółowa, Warszawa 2003, s. 48.
8 „Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 4 iunii 1999, 

dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra: 
 D. Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum »abicere« intelligatur tantum ut actus proicien-

di necne. R. Negative et ad mentem. 
 Mens est quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam esse 

inclusam in verbo »abicere«. 
 Summus Pontifex Ioannes Paulus II in audientia die 3 iulii 1999 infrascripto Praesidi impertita, de 

supradicta decisione certior factus, eam confirmavit et promulgari iussit”. Pontificium Consilium 
de Legum Textibus Interpretandis, Responsio ad propositum dubium, 4 iunii 1999, Communicatio-
nes 31/1 (1999), s. 38.

9 Por. J. Herranz, Tutela della Santissima Eucaristia, „L’Osservatore Romano”, 9 lipca 1999, s. 1.
10 Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 306; B.F. Pighin, Diritto penale ca-

nonico, dz. cyt., s. 334; A. Sycz, La tutela penale dell’Eucaristia nella legislazione della Chiesa, Roma 
2007, s. 164.

11 Por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 272–273; D. Borek, Ordynariusz a delicta gra-
viora…, dz. cyt., s. 101; T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 128; J. Syryjczyk, Kanoniczne 
prawo karne…, dz. cyt., s. 50; tenże, Profanacja Eucharystii…, dz. cyt., s. 196. 
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ce zmianę miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu w celu 
ustrzeżenia go przed aktami profanacji czy grożącymi mu poważnymi 
niebezpieczeństwami, m.in. przed pożarem bądź powodzią czy w cza-
sie działań wojennych12. Nie będzie też przestępstwem, lecz grzechem 
ciężkim zabranie Hostii konsekrowanej i jej przechowywanie przy sobie 
albo w domu z powodu źle pojętej pobożności, bez zamiaru jej znieważe-
nia13. Istotą przestępstwa zabierania Eucharystii jest umyślne wyniesienie 
i przekazanie jej innej osobie, która ma zamiar dokonać jakiejś czynności 
świętokradczej. Ten, kto wynosi, popełnia przestępstwo, gdyż jest świa-
domy tego zamiaru.

W  odróżnieniu od zaboru Eucharystii, prawodawca defi niuje prze-
stępstwo jej bezprawnego przechowywania, m.in.: w kieszeni, w toreb-
ce, w domu lub w jakimkolwiek innym miejscu, w zamiarach dokonania 
przez inną osobę aktu profanacji14. Nie popełnia przestępstwa ten sza-
farz, który nosi ze sobą Hostie konsekrowane lub przechowuje je w miej-
scu zamieszkania po to, aby w razie konieczności można było proszącym 
wiernym udzielić Eucharystii bez większych trudności. Z całą pewnością 
jest to działanie wbrew postanowieniom kan. 935 KPK/83, ale nie podle-
ga sankcjom karnym, o których mowa w kan. 1367 KPK/83, gdyż motyw 
przechowywania nie jest tożsamy z zamiarem dokonania aktu profanacji. 

Przestępstwo przechowywania Eucharystii może popełnić sam 
sprawca jej wyniesienia, który zatrzymuje ją w zamiarze jej znieważenia. 
Wówczas mamy do czynienia z  jednym przestępstwem, gdyż zarówno 
zabranie postaci konsekrowanej, jak i jej zatrzymanie zostało dokonane 
przez jedną osobę. Popełnia także jedno przestępstwo profanacji Eucha-
rystii ten, kto ją zabiera, przechowuje, a w końcu osobiście dokonuje jej 
znieważenia. Natomiast przestępstwa jej bezprawnego przechowywania 
w celach świętokradczych może się dopuścić ten, kto nie zabiera postaci 
konsekrowanej ani jej bezpośrednio nie profanuje, ale ją świadomie prze-
chowuje w zamiarach jej znieważenia przez inne osoby, m.in. w rytach 
czy tzw. mszach satanistycznych, wróżbach czy czarach. Sprawca tego 
rodzaju przestępstwa otrzymuje Eucharystię od innej osoby, która ją bez-
prawnie zabrała. Również sam sprawca może ją zatrzymać w celu święto-

12 Por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 272; J. Syryjczyk, Profanacja Eucharystii…, dz. 
cyt., s. 196; B.F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 334.

13 Por. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico…, dz. cyt., s. 660; A. Calabrese, Diritto penale cano-
nico, dz. cyt., s. 272. 

14 Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 306; T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, 
dz. cyt., s. 128.
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kradczym, nie spożywając jej podczas przystępowania do Komunii św.15. 
W tym przypadku dość często jest to osoba niepełnoletnia niepodlegają-
ca sankcji karnej ze względu na brak właściwego wieku, która może także 
nie zdawać sobie sprawy z tego, co robi. Będąc skuszona przez zlecenio-
dawców wynagrodzeniem pieniężnym, przyjmuje Komunię św., ale jej 
nie spożywa, tylko ją zatrzymuje w ustach lub dłoni, po to by ją przekazać 
innym w celu jej znieważenia16. Wówczas ci zleceniodawcy popełniają 
przestępstwo znieważenia Eucharystii, nawet jeśli byliby tylko pośred-
nikami w przekazywaniu postaci konsekrowanej, bez dokonania bezpo-
średniej fi zycznej profanacji. Przechowywali ją, niezależnie od miejsca 
czy czasu trwania tego przetrzymywania, świadomi zamiarów święto-
kradczych swoich mocodawców17.

Ten, kto umyślnie znieważa Eucharystię poprzez jej porzucenie lub 
zabranie czy przechowywanie w świętokradczym celu, z chwilą dokona-
nia przestępstwa zaciąga w Kościele łacińskim karę ekskomuniki latae 
sententiae, od której uwolnienie jest zarezerwowane Stolicy Apostolskiej 
(kan. 1367 KPK/83). Natomiast KKKW w kan. 1442 za popełnienie oma-
wianego przestępstwa przewiduje karę ekskomuniki większej ferendae 
sententiae. Ponadto osoba duchowna jako sprawca przestępstwa profa-
nacji postaci eucharystycznych może być, jak przewidują wspomniane 
kanony, dodatkowo ukarana jakaś inną dowolną karą ferendae senten-
tiae, nie wyłączając nawet usunięcia ze stanu duchownego.

Zgodnie z  postanowieniami konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, 
uwolnienia z zaciągniętej kary ekskomuniki za popełnienie omawianego 
przestępstwa w zakresie wewnętrznym dokonuje Penitencjaria Apostol-
ska, a w zakresie zewnętrznym Kongregacja Doktryny Wiary18. W razie 
niebezpieczeństwa śmierci może to uczynić, w zakresie wewnętrznym 
sakramentalnym, każdy kapłan, nawet ten niemający upoważnienia do 
spowiadania (kan. 976 KPK/83). Na penitencie jednak w tym przypad-

15 Por. J. Syryjczyk, Profanacja Eucharystii…, dz. cyt., s. 197–198; tenże, Kanoniczne prawo karne…, 
dz. cyt., s. 50–51.

16 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Instrukcji Redemptionis sacramentum 
w nr. 92 przypomina szafarzom o zwróceniu uwagi na tych wiernych, którzy przyjmują Komunię 
św. na rękę. Mają ją spożyć natychmiast na oczach udzielającego, aby uniknąć ich oddalenia się z po-
stacią eucharystyczną w ręku. Natomiast tam, gdzie istnieje realne niebezpieczeństwo jej profanacji, 
należy zrezygnować z udzielania Komunii św. na rękę. Istruzione Redemptionis sacramentum su al-
cune cose che si devono osservare ed evitare circa la santissima eucaristia, 25 marzo 2004, „Enchi-
ridion Vaticanum” 22 (2003–2004), s. 1293–1403.

17 Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 306.
18 Joannes Paulus II, Constitutio Apostolica de Romana Curia Pastor Bonus, 28 iunii 1988, art. 52 et 

118, „Enchiridion Vaticanum” 11 (1988–1989), s. 492–635. (Tłum. pol. W. Kacprzyk, w: Ustrój hie-
rarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. i opr. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 217–257). 
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ku spoczywa obowiązek zwrócenia się do kompetentnej władzy w ciągu 
miesiąca od momentu powrócenia do zdrowia czy minięcia zagrożenia 
niebezpieczeństwa śmierci (kan. 1357 § 3 KPK/83). 

Zarówno motu proprio Jana Pawła II Sacramentorum sanctitatis tu-
tela, jak i dołączone do tego dokumentu papieskiego Normy zachowują 
status quo omawianych kodeksowych norm dotyczących pojęcia profa-
nacji Eucharystii. Jedyną nowość wprowadza art. 2 § 1,1 wspomnianych 
Norm, który dołącza to szczególne ciężkie wykroczenie do poważniej-
szych przestępstw zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary. Oznacza 
to, że tylko ta dykasteria posiada kompetencję określenia w Kościele ła-
cińskim procedury w celu deklarowania ekskomuniki zaciągniętej przez 
przestępcę mocą samego prawa oraz wymierzenia dodatkowo innych kar 
ferendae sententiae, nie wyłączając także wydalenia ze stanu duchowne-
go. Natomiast Kongregacji Nauki Wiary w stosunku do Kościołów po-
zostających pod jurysdykcją KKKW jest zarezerwowane określenie 
procedury wymierzenia przestępcy ekskomuniki większej, a także w sto-
sunku do duchownego dodatkowo innych kar ferendae sententiae, nie 
wyłączając depozycji (kan. 1442). Zastrzeżenie to nakłada na ordynariu-
sza Kościoła łacińskiego lub na hierarchę katolickiego Kościoła wschod-
niego obowiązek poinformowania Kongregacji o  fakcie znieważenia 
Najświętszego Sakramentu.

Przestępstwa znieważenia postaci konsekrowanych, będące wykro-
czeniami zarezerwowanymi Kongregacji Nauki Wiary (kan. 1362 § 1,1 
KPK/83 oraz kan. 1152 § 2,1 KKKW), ulegają przedawnieniu zgodnie 
z art. 5 § 1 wspomnianych Norm, czyli po upływie dziesięciolecia od dnia 
ich popełnienia.

2. Usiłowanie sprawowania Mszy św. przez osobę 
nieposiadającą święceń kapłańskich lub jej symulacja

Normy promulgowane przez motu proprio Sacramentorum sanctita-
tis tutela w art. 2 § 2,2 rezerwują Kongregacji Nauki Wiary kolejne dwa 
ciężkie przestępstwa, które naruszają świętość sakramentu Eucharystii. 
Pierwsze to usiłowanie sprawowania liturgicznej czynności Ofi ary eu-
charystycznej przez osobę, która nie posiada święceń kapłańskich. Zo-
stało ono ujęte jedynie w kan. 1378 § 2,1º KPK/83. Promulgowany w 1990 
roku KKKW nie uwzględniał tego przestępstwa, jednak na mocy wspo-
mnianego motu proprio to wykroczenie zostało włączone do corpus ca-
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nonum ecclesiarium orientalium. Natomiast drugie przestępstwo polega 
na symulowaniu tej czynności przez kapłana, który nie ma wewnętrznej 
intencji ważnego jej sprawowania. Jest ono określone przez prawodawcę 
zarówno w kan. 1379 KPK/83, jak i w kan. 1443 KKKW.

Szafarzem Ofi ary eucharystycznej, z  ustanowienia Bożego, jest tyl-
ko kapłan ważnie wyświęcony (kan. 900 § 1 KPK/83 oraz kan. 699 § 1 
KKKW). Tylko biskupi i prezbiterzy sprawują Mszę św. in persona Chri-
sti19. Każda inna osoba, która nie posiada święceń kapłańskich, jest nie-
zdolna do ważnego sprawowania tej świętej czynności. W konsekwencji 
nie mogą ważnie sprawować liturgii eucharystycznej diakoni oraz wier-
ni świeccy, w  tym także osoby konsekrowane. Kościół nie dopuszcza 
ich do przewodniczenia bądź współkoncelebrowania Eucharystii nawet 
w ostatecznej konieczności20. Jeśli podejmują się sprawowania obrzędów 
mszalnych, tak jak to czyni kapłan, wówczas ich działanie jest kwalifi ko-
wane w prawodawstwie kanonicznym jako usiłowanie odprawiania Mszy 
św. Podmiotem tego przestępstwa nigdy nie będzie ważnie wyświęco-
ny kapłan, gdyż jest on jedynym właściwym szafarzem sprawowania Eu-
charystii. Z tej też racji nie popełnia tego przestępstwa kapłan, któremu 
prawnie zostało zabronione jej sprawowanie, a mianowicie ukarany su-
spensą, interdyktem, ekskomuniką bądź związany nieprawidłowością 
lub przeszkodą zwykłą do wykonywania przyjętych święceń. Również 
nie popełnia tego przestępstwa kapłan, który prawnie utracił stan du-
chowny. Nie można bowiem tego, kto został ważnie wyświęcony, pozba-
wić święceń, a jedynie z poważnych przyczyn zabronić ich wykonywania, 
w tym sprawowania Eucharystii21. 

Usiłowaniem będzie nie tylko odprawienie wszystkich części liturgii 
Ofi ary eucharystycznej, ale także jednej z nich przez tego, kto nie posiada 
święceń kapłańskich. Do popełnienia przestępstwa wystarczy już samo 
rozpoczęcie przez sprawcę odprawiania Mszy św. z zamiarem dokona-
nia konsekracji postaci eucharystycznych, bądź podjęcie zewnętrznej 
czynności w takim samym celu, która zrodzi u wiernych przekonanie jej 
rzeczywistego sprawowania. Na popełnienie tego przestępstwa nie mają 
wpływu intencje, którymi kieruje się sprawca zmierzający do świadome-
go wprowadzenia wiernych w błąd22. Poprzez podjęcie czynności pozo-

19 Por. M. Pastuszko, Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, 
Kielce 1997, s. 40–41; V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 328. 

20 Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 328.
21 Por. B.F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 389.
22 J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, dz. cyt., s. 103.
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rującej sprawowanie liturgii Mszy św. sprawca z góry zakłada u wiernych 
świadomość rzeczywistego uczestniczenia w celebracji Ofi ary euchary-
stycznej. Bez znaczenia dla kwalifi kacji przestępstwa pozostaje fakt nie-
osiągnięcia wspomnianego zamiaru wprowadzenia wiernych w  błąd, 
a także fakt ewentualnego przerwania tej celebracji z jakichkolwiek po-
wodów i w jakimkolwiek czasie po jej rozpoczęciu. Motywy jej przerwa-
nia mogą być rożne. Sam sprawca po przystąpieniu do ołtarza w stroju 
liturgicznym, ewentualnym zapowiedzeniu liturgii mszalnej i rozpoczę-
ciu jej części wstępnej może zrezygnować z dalszego jej sprawowania. Na 
zaniechanie dalszego sprawowania może mieć wpływ sama świadomość 
popełnienia przestępstwa (pojawienie się wyrzutów sumienia) bądź też 
inne czynniki zewnętrzne bliżej nieokreślone, np. sprawca zostaje roz-
poznany przez wiernych jako ten, kto nie posiada święceń kapłańskich. 
Do zaistnienia przestępstwa nie ma znaczenia, czy usiłujący przewodni-
czy Mszy św. albo ją współkoncelebruje z innymi ważnie wyświeconymi 
kapłanami. W przypadku koncelebry wystarczy sam fakt przystąpienia 
do tej formy celebracji liturgii Ofi ary eucharystycznej, bez konieczności 
jakiegokolwiek czynnego w niej udziału czy też wypowiadania słów sa-
mej konsekracji. Sam fakt przystąpienia do koncelebry przez przywdzia-
nie przepisanych prawem szat liturgicznych oraz nawet bierny udział 
w niej wzbudza, tak u współkoncelebransów, jak i u wiernych uczestni-
ków Mszy św., przekonanie jej rzeczywistego sprawowania przez wszyst-
kich koncelebransów23. 

Sprawcą przestępstwa usiłowania sprawowania liturgii eucharystycz-
nej jest bez żadnych wątpliwości kobieta, gdyż nie może ona przyjąć waż-
nie świeceń (kan. 1024 KPK/83 oraz kan. 754 KKKW)24. 

Przestępstwa usiłowania nie popełnia natomiast diakon, który przed 
przyjęciem święceń kapłańskich uczy się odprawiania Mszy św., bądź też 
aktor teatralny czy fi lmowy, pozorujący czynności Ofi ary eucharystycz-
nej. W tym ostatnim przypadku jest wykluczony zamiar wprowadzenia 
widzów w błąd uczestniczenia w jej rzeczywistym sprawowaniu, z racji 

23 Por. B.F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 389.
24 Więcej na temat niemożliwości święcenia kobiet mówi list apostolski Jana Pawła II Ordinatio Sa-

cerdotalis o udzieleniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom z 22 maja 1994 roku, opubli-
kowany w AAS 86 (1994), s. 545–548. Ponadto należy dodać, że osoba usiłująca udzielić święceń 
kapłańskich kobiecie, jak i sama kobieta usiłująca te święcenia przyjąć, podlegają karze ekskomuni-
ki wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej. Dekret w tej sprawie wyda-
ła 19 grudnia 2007 roku, na mocy specjalnego papieskiego uprawnienia, Kongregacja Nauki Wiary 
zarówno dla wiernych Kościoła łacińskiego, jak i dla katolickich Kościołów wschodnich. 
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ich świadomości pozoru gestów wykonywanych przez aktora, który nie 
posiada święceń kapłańskich25. 

Sprawca przestępstwa usiłowania sprawowania liturgii Mszy św., jeśli 
jest osobą świecką, zaciąga w myśl kan. 1378 § 2,1° KPK/83 karę interdyk-
tu latae sententiae. Natomiast osobie duchownej, a  więc w  tym przy-
padku diakonowi, prawodawca wymierza karę suspensy wiążącej mocą 
samego prawa. Uwolnienie od przepisanych cenzur nie jest zastrzeżo-
ne Stolicy Apostolskiej. W zależności od ciężkości przestępstwa, jak za-
kłada kan. 1378 § 3 KPK/83, do wymienionych kar mogą być dołączone 
inne kary ferendae sententiae, nie wyłączając ekskomuniki, wymierzonej 
zgodnie z przepisami prawa26. Natomiast deklaracja zaciągniętych wspo-
mnianych cenzur oraz wymierzenie innych kar, w  zależności od cięż-
kości przestępstwa, będzie uzależniona od decyzji Kongregacji Nauki 
Wiary, którą należy powiadomić o fakcie usiłowania.

Ponadto przestępca, jeśli jest mężczyzną, zaciąga w myśl kan. 1041,6º 
KPK/83 nieprawidłowości do przyjęcia święceń. Natomiast jeśli jest dia-
konem, jest także nieprawidłowym do wykonywania święceń (kan. 1044 
§ 1,3 KPK/83). Nieprawidłowości te nie są zarezerwowane Stolicy Apo-
stolskiej, pod warunkiem że nie zostały wprowadzone na forum sądowe 
(kan. 1047 § 1 KPK/83).

Jak to już zostało wspomniane wcześniej, sam KKKW nie przewidu-
je przestępstwa usiłowania sprawowania liturgii Ofi ary eucharystycznej, 
lecz ma mocy motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela zosta-
ło ono dołączone do katalogu przestępstw, które mogą być popełniane 
przez katolików Kościołów wschodnich, bez określenia sankcji karnej za 
jego popełnienie27. Do Kongregacji Nauki Wiary, zgodnie z założeniami 
motu proprio, należy kompetencja podania procedury wymierzenia wła-
ściwej kary, w zależności od ciężkości przestępstwa. Ponadto mężczyzna 
usiłujący sprawować Eucharystię jest związany przeszkodą do przyjęcia 
święceń (kan. 762 § 1,6 KKKW), a jeśli jest duchownym, także przeszko-
dą do ich wykonywania (kan. 763, 2 KKKW).

Od przestępstwa usiłowania sprawowania liturgicznej czynności Ofi a-
ry eucharystycznej prawodawca w motu proprio Sacramentorum sancti-
tatis tutela wyraźnie odróżnia przestępstwo symulacji tej Ofi ary. 

25 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, dz. cyt., s. 104; D. Borek, Ordynariusz a delicta gravio-
ra…, dz. cyt., s. 106–107; T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., s. 138. 

26 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, dz. cyt., s. 104–105.
27 Por. B.F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 391.



214 Studia Redemptorystowskie

Należy zauważyć, że kodeksowe przestępstwo symulacji sakramen-
tów dotyczy nie tylko sakramentu Eucharystii czy pokuty. Prawodaw-
ca określeniem ogólnym w kan. 1379 KPK/83 oraz w kan. 1443 KKKW 
obejmuje wszystkie przypadki symulacji pozostałych sakramentów, 
a szczególnie udzielania sakramentu chrztu, bierzmowania, namaszcze-
nia chorych i sakramentu święceń. Normy te nie dotyczą zaś innych ak-
tów kultu publicznego, takich jak błogosławieństwa czy poświęcenia28. 

Symulacji udzielania sakramentu dopuszcza się każdy jego szafarz, 
który sprawując obrzęd sakramentalny, ma świadomość nieważności 
jego sprawowania, z racji braku intencji czynienia tego, co czyni Kościół, 
albo nie stosuje w  tym obrzędzie przepisanej prawem materii lub for-
my sakramentalnej, bądź usiłuje go udzielić podmiotowi niezdatnemu do 
jego przyjęcia29. Trzeba podkreślić, że symulacja jest ciężkim przestęp-
stwem uderzającym przede wszystkim w godność sakramentu30.

W  przypadku sakramentu Eucharystii symulacja polegać będzie na 
celebracji Ofi ary eucharystycznej przez kapłana, który nie ma w danym 
momencie wewnętrznej intencji jej ważnego sprawowania. Wykroczenie 
to może popełnić tylko kapłan ważnie wyświęcony, a więc właściwy sza-
farz sprawowania Eucharystii. Ten kapłan symuluje sprawowanie Ofi a-
ry eucharystycznej, także gdy świadomie używa do konsekracji materii, 
które nie mogą być ważnie konsekrowane31. Ponadto przestępstwo sy-
mulacji może popełnić prócz kapłana także inny szafarz udzielania Ko-
munii św., a mianowicie diakon, akolita czy nadzwyczajny szafarz. Ich 
przestępstwo symulacji będzie polegać na świadomym podaniu niekon-
sekrowanych hostii wiernym, którzy są mylnie przekonani o przyjęciu 
Ciała Chrystusa32. 

Za popełnienie przestępstwa symulacji udzielania sakramentów 
sprawca przynależący do Kościoła łacińskiego powinien być ukara-
ny sprawiedliwą karą (kan. 1379 KPK/83). Natomiast będąc członkiem 
któregokolwiek Kościoła wschodniego, powinien być ukarany odpo-
wiednią karą, nie wyłączając ekskomuniki większej (kan. 1443 KKKW). 

28 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, dz. cyt., s. 107.
29 Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 332–333; T. Pawluk, Prawo kanoni-

czne…, dz. cyt., s. 139.
30 Por. V. De Paolis, D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa…, dz. cyt., s. 332.
31 Do popełnienia przestępstwa symulacji wystarczy użycie jednej materii, która nie może być ważnie 

konsekrowana (np. sok owocowy zamiast wina), natomiast druga spełnia wszystkie warunki kon-
sekracji. Por. B.F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 396.

32 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, dz. cyt., s. 108; B.F. Pighin, Diritto penale canonico, 
dz. cyt., s. 396–397; A. Marzoa, Commento al c. 1379, w: Comentario exegético al Código de Derecho 
Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. IV/1, Pamplona 2002, s. 536.
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W obydwu przypadkach są to kary ferendae sententiae. Jednak zgodnie 
z postanowieniami motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, do 
rozpatrywania Kongregacji Nauki Wiary jest zarezerwowane jako delic-
tum gravius tylko symulacja Mszy św. Nie jest zarezerwowana tej dyka-
sterii przestępstwo polegające na symulowaniu udzielania pozostałych 
sakramentów, w tym także symulowanie udzielania Komunii św. 

3. Sprawowanie Ofi ary eucharystycznej z szafarzami 
akatolickimi

Prawodawca w kan. 908 KPK/83 oraz w kan. 702 KKKW zabrania ka-
tolickim kapłanom, a  więc prezbiterom i  biskupom, koncelebrowania 
Eucharystii z kapłanami czy też szafarzami kościołów lub wspólnot ko-
ścielnych, które nie są w pełnej jedności z Kościołem katolickim. Zakaz 
ten jest bezpośrednią konsekwencją samego prawa Bożego, które zabra-
nia współudziału w  czynnościach liturgicznych (communicatio in sa-
cris) szkodzących jedności Kościoła albo zawierających w sobie formalne 
przylgnięcie do błędu lub też niebezpieczeństwo zbłądzenia w  wierze, 
zgorszenia i indyferentyzmu33. 

Nie jest możliwe współkoncelebrowanie Ofi ary eucharystycznej 
z prostej przyczyny: Eucharystia jest sakramentem pełnej jedności po-
między poszczególnymi wierzącymi, której aktualnie brak wśród chrze-
ścijan34. Jest także widzialnym znakiem jedności prezbiterium z własnym 
biskupem, a przez niego z Biskupem Rzymu. Pomimo znaczących postę-
pów w dialogu ekumenicznym po Soborze Watykańskim II wciąż istnie-
ją pewne rozbieżności doktrynalne pomiędzy religiami chrześcijański-
mi, które w efekcie nie pozwalają na wspólne sprawowanie Eucharystii. 
Prawodawca dopuszcza tylko, przy zachowaniu warunków określonych 
prawem powszechnym i partykularnym, możliwość przyjęcia Komunii 

33 Sobór Watykański II, Dekret o Kościołach Wschodnich katolickich Orientalium ecclesiarum, 
21 listopada 1964, nr 26.

34 O tej przyczynie wspomina papież Jan Paweł w nr. 44 encykliki Ecclesia de Eucharistia opublikowa-
nej 17 kwietnia 2003 roku: „Ponieważ właśnie jedność Kościoła, którą Eucharystia urzeczywistnia 
przez ofiarę i komunię z Ciałem i Krwią Pana, koniecznie domaga się pełnej komunii w zakresie wy-
znania wiary, sakramentów i władzy kościelnej, nie jest możliwe koncelebrowanie tej samej liturgii 
eucharystycznej, dopóki nie będzie na nowo przywrócona w pełni ta więź. Tego rodzaju koncelebra-
cja nie byłaby ważnym środkiem, a wręcz mogłaby okazać się p r z e s z k o d ą  d o  o s i ą g n i ę c i a 
p e ł n e j  k o m u n i i, pomniejszając poczucie dystansu dzielącego nas od celu i wprowadzając lub 
uwiarygodniając nieścisłości w rozumieniu takiej czy innej prawdy wiary. Droga ku pełnej jedno-
ści może być realizowana tylko w prawdzie. W tym zakresie zakaz zawarty w prawie Kościoła nie 
zostawia miejsca na niepewności, z poszanowaniem normy moralnej ogłoszonej przez Sobór Wa-
tykański II”.
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św. od szafarza akatolickiego oraz jej udzielenia wiernemu niekatoliko-
wi przez szafarza katolickiego (kan. 844 § § 1–5 KPK/83 oraz kan. 671 
§ § 1–5 KKKW)35. Natomiast współkoncelebrowanie Eucharystii przez 
szafarzy katolickich oraz akatolickich będzie możliwe wówczas, gdy na-
stąpi pełny powrót do jedności chrześcijan. Stąd też wspólna koncelebra-
cja Eucharystii stanowi szczyt jedności w wierze i ostateczny cel ruchu 
ekumenicznego. Dopóki ta pełna jedność w wyznawaniu wiary, sprawo-
waniu sakramentów i pozostawaniu pod jednym zwierzchnictwem ko-
ścielnym nie zostanie osiągnięta, wspólne sprawowanie Eucharystii nie 
tylko jest niemożliwe, ale prawnie zakazane36. Złamanie owego zakazu 
z  racji duszpasterskich czy jakichkolwiek innych przyczyn, choćby po 
ludzku racjonalnych, m.in. z okazji corocznego Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan, może prowadzić do błędu lub indyferentyzmu37. 

Kapłan katolicki, który dopuścił się przestępstwa polegającego na 
sprawowaniu Najświętszej Ofi ary z kapłanami lub szafarzami wspólnot 
kościelnych niebędących w pełnej jedności z Kościołem katolickim, po-
winien zostać ukarany sprawiedliwą karą (kan. 1365 KPK/83 i kan. 1440 
KKKW)38. Rozróżnienie dwóch kategorii współkoncelebransów akato-
lickich, tak w kan. 908 KPK/83, jak i w kan. 702 KKKW, ma bardzo ważne 
znaczenie zarówno dla samej oceny sprawowanej liturgii Ofi ary euchary-
stycznej, jak i dla określenia procedury wymierzenia kary kapłanowi Ko-
ścioła katolickiego naruszającemu zakaz współkoncelebrowania. 

Eucharystia sprawowana przez kapłanów ważnie wyświęconych 
w Kościołach, które zachowały sukcesję apostolską, jest ważnym sakra-
mentem. Jednak będzie celebrowana w sposób niegodziwy ze względu 
na brak zachowania pełnej wspólnoty z  Kościołem katolickim. Nato-

35 Wspomniane kanony nawiązują do wcześniejszych dyspozycji ujętych w soborowym Dekrecie o Ko-
ściołach wschodnich katolickich Ecclesiarum Orientalium, Dyrektorium Ekumenicznym z 1967 ro-
ku oraz Deklaracji Sekretariatu Jedności Chrześcijan Dans ces derniers temps z 7 stycznia 1970 roku. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że nieuwzględnienie wymogów prawnych, określonych przez pra-
wodawcę w kan. 844 §1–5 KPK/83 oraz kan. 671 §§1–5 KKKW, co do przyjmowania Komunii św. 
od szafarza niekatolickiego lub co do jej udzielenia przez szafarza katolickiego wiernemu akatolic-
kiemu, może stanowić działanie przestępne podlegające sankcjom karnym, o których mowa w kan. 
1365 KPK/83 i kan. 1440 KKKW. Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, dz. cyt., s. 38–39. 

36 Por. D. Mussone, L’Eucaristia nel Codice di diritto canonico. Commento ai Can. 897–958, Città del 
Vaticano 2002, s. 62; M. Bajcar, Delitti contro la religione e l’unità della Chiesa con particolare riferi-
mento alla „communicatio in sacris” (c. 1365), confronto tra il CIC 1983 e il CCEO 1990, Roma 1998, 
s. 218–219.

37 Por. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico…, dz. cyt., s. 138.
38 Por. J. Arrias, Commento al can. 1365, w: P. Lombardía, J.I. Arrieta, Codice di diritto canonico, t. 2, 

Roma 1987, s. 976–977; V. De Paolis, Le sanzioni nella chiesa, w: Gruppo Italiano Docenti di Dirit-
to Canonico, Il diritto nel mistero della chiesa, t. 3, Roma 1992, s. 506–507; T.J. Green, Sanctions in 
the Church, w: J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New Commentary on the Code of Canon Law, New 
York 2000, s. 1577; D. Mussone, L’Eucaristia nel Codice…, dz. cyt., s. 61–62. 
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miast celebracja eucharystyczna sprawowana wyłącznie przez szafarzy, 
którzy są pozbawieni ważnych świeceń kapłańskich z racji nieposiadania 
przez ich wspólnoty sukcesji apostolskiej, nie będzie miała mocy sakra-
mentalnej39. Ta niemożliwość ważnej konsekracji przez owych szafarzy 
stała się podstawą bardziej rygorystycznego podejścia prawodawcy ko-
ścielnego prawa powszechnego do ewentualnej współkoncelebry Ofi ary 
eucharystycznej przy udziale kapłana Kościoła katolickiego, niezależ-
nie od miejsca i czasu jej sprawowania. Należy zauważyć, że dzięki jego 
uczestnictwu w takiej koncelebrze następuje ważna konsekracja mate-
rii. Wspomniane już wcześniej Normy, promulgowane przez motu pro-
prio Sacramentorum sanctitatis tutela, w art. 2 § 1 nr 3 kwalifi kują ten 
przypadek sprawowania Eucharystii jako delicta graviora, rezerwując 
tym samym Kongregacji Nauki Wiary określenie procedury wymierze-
nia sprawiedliwej kary kapłanowi Kościoła katolickiego. Ordynariusz jest 
zobowiązany zgłosić fakt sprawowanej w ten sposób koncelebry tej Kon-
gregacji, od której zależeć będzie określenie sposobu ukarania przestępcy. 
Natomiast nie jest zarezerwowane wymienionej dykasterii rozpatrywa-
nie faktu współkoncelebrowania jedynie z szafarzami tych niekatolickich 
Kościołów, które posiadają sukcesję apostolską i uznają godność sakra-
mentalną święceń kapłańskich (np. Kościół prawosławny czy polsko-ka-
tolicki). W tej sytuacji kompetentny ordynariusz, bez odniesienia się do 
Stolicy Apostolskiej, powinien kapłanowi Kościoła katolickiego łamią-
cemu zakaz koncelebrowania wymierzyć zgodnie z prawem sprawiedli-
wą karę40. 

Prawodawca, po wejściu w  życie wspomnianych Norm, przewiduje 
dwa rodzaje przedawnienia przestępstwa sprawowania Ofi ary euchary-
stycznej z kapłanami bądź szafarzami akatolickimi. W przypadku spra-
wowania jej z  kapłanami ważnie wyświęconymi w  Kościołach, które 
zachowały sukcesję apostolską i uznają godność sakramentalną święceń 
kapłańskich, przestępstwo to ulegnie przedawnieniu po upływie trzech 
lat od dnia jego popełnienia (kan. 1362 § § 1–2 KPK/83 oraz kan. 1152 § 
§ 2–3 KKKW). Natomiast w przypadku jej współkoncelebrowania z sza-
farzami wspólnot kościelnych, które nie posiadają sukcesji apostolskiej 
i nie uznają godności sakramentalnej święceń kapłańskich, to przestęp-
39 Por. B.F. Pighin, Diritto penale canonico, dz. cyt., s. 324–325.
40 Por. V. De Paolis, Norme „De Gravioribus delictis” riservati alla Congregazione per la Dottrina del-

la Fede, „Periodica” 91 (2002), s. 302–303; B.E. Ferme, Graviora delicta: the apostolic letter M.P. sa-
cramentorum sancitatis tutela, w: Il processo penale canonico, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 376; 
P. Steczkowski, Normy De gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis – wy-
brane aspekty, „Annales Canonici” 3 (2007), s. 250.
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stwo jako zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary ulega przedawnie-
niu, zgodnie z  art. 5 § 1 Norm promulgowanych przez motu proprio 
Sacramentorum sanctitatis tutela, dopiero po dziesięciu latach liczonych 
według zasady określonej w kan. 1362 § 2 KPK/83 oraz w kan. 1152 § 3 
KKKW. 

4. Konsekrowanie in sacrilegum fi nem tylko jednej postaci 
eucharystycznej bez drugiej albo obydwu postaci poza Mszą św. 

Prawodawca w kan. 927 KPK/83 postanawia, że „nawet w ostatecznej 
konieczności nie godzi się dokonać konsekracji jednej postaci bez dru-
giej albo obydwu postaci poza sprawowaniem Eucharystii”. Kategorycz-
nie zakazuje więc konsekrowania tylko jednej postaci, chleba lub wina, 
podczas Mszy św. lub poza nią, a także konsekrowania obydwu postaci 
poza Mszą św. 

Jezus Chrystus ustanowił Najświętszą Ofi arę pod dwiema postaciami, 
przeistaczając chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Przeistoczenie należy 
więc do istoty Mszy św. Zatem konsekracja dwóch postaci eucharystycz-
nych stanowiących materię Najświętszej Eucharystii musi nastąpić – 
według prawa Bożego – osobno, jedna po drugiej, ale jedynie podczas 
obrzędu Mszy św.41. Stąd też przepisy kościelne nakazują dokonanie kon-
sekracji wina, bez powtórnego konsekrowania chleba, w sytuacji kiedy 
kapłan zauważył już po odmówieniu modlitwy eucharystycznej, a nawet 
w  czasie Komunii św., że do konsekracji zamiast wina podana została 
woda. Wówczas jeszcze w czasie trwania Mszy św. jest zobowiązany do 
dopełnienia konsekracji drugiej materii42.

Konsekracja jednej postaci bez drugiej w czasie Mszy św. czy poza nią 
oraz obydwu postaci poza liturgią Eucharystii będzie czynnością waż-
ną43, ale zakazaną ze względu na absolutną niegodziwość jej sprawowa-
nia w tych przypadkach. Ten kategoryczny zakaz wynika ze słów użytych 
przez prawodawcę w kan. 927 KPK/83. Stanowczo podkreśla on, że nie 
godzi się (nefas est) dokonywać tychże konsekracji nawet wówczas, gdy-

41 Por. B.F. Pighin, Diritto sacramentale, Venezia 2006, s. 248; M. Pastuszko, Obrzędy i ceremonie spra-
wowania Eucharystii, „Prawo Kanoniczne” 36 (1993), nr 1–2, s. 101. 

42 Por. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nowe Ogólne Wprowadzenie do Msza-
łu Rzymskiego, Poznań 2004, nr 324.

43 Chociaż można mieć – jak zauważają niektórzy autorzy – poważne wątpliwości co do ważności 
takiej konsekracji, gdyż taki sposób jej sprawowania nie jest intencją Kościoła. Por. Commento al 
Codice di diritto canonico, red. P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 567; D. Salachas, Teologia e di-
sciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo, Bologna 
1999, s. 190. 
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by zachodziła ostateczna konieczność (extrema necessitas). Wynika stąd, 
że nikt na ziemi, włącznie z najwyższą władzą kościelną, nie może uspra-
wiedliwić bądź też przyzwolić – i to nawet z poważnych przyczyn – na 
konsekrację samego chleba lub samego wina44 w czasie Mszy św. lub poza 
nią, względnie obydwu tych postaci poza sprawowaniem liturgii eucha-
rystycznej. Zwykle – jak zauważa M. Pastuszko – prawo kanoniczne ła-
godzi swe przepisy wobec osoby znajdującej się w  niebezpieczeństwie 
śmierci45. Jednak w  przypadku Eucharystii nawet agonia wiernego nie 
usprawiedliwia samej tylko konsekracji chleba i wina z pominięciem ce-
lebracji pozostałych struktur Najświętszej Ofi ary przepisanych prawem 
liturgicznym, bądź też konsekracji tylko jednej materii, spowodowa-
nej brakiem drugiej postaci. W tej sytuacji kapłan powinien umierają-
cemu umożliwić skorzystanie z sakramentalnej spowiedzi i sakramentu 
namaszczenia chorych, a także udzielić odpustu zupełnego na godzinę 
śmierci. 

Należy zauważyć, że KPK/83 nie przewiduje wprost sankcji karnej za 
złamanie zakazu ustanowionego w kan. 927 KPK/83. Braku jej określenia 
w kodeksowych normach prawa karnego nie należy odczytywać w sen-
sie ścisłym jako lacuna iuris. Prawodawca raczej doszedł do wniosku, 
że wystarczy już samo wyraźne sformułowanie absolutnego zakazu tych 
sposobów konsekracji, bez konieczności przypisania ewentualnemu wy-
kroczeniu sankcji karnej. Ponadto jak zauważa De Paolis, przekroczenie 
owego zakazu przez kapłana jest spowodowane raczej jego lekkomyśl-
nością, nieuwagą czy też niekiedy niezawinioną ignorancją46. Niemniej 
jednak kapłan, który z  jakiegokolwiek powodu świadomie łamie tenże 
kategoryczny zakaz, powinien być ukarany dowolną karą ferendae sen-

44 Nie jest dopuszczalna konsekracja jednej materii bez drugiej w czasie Mszy św., nawet w przypadku 
kapłanów dotkniętych alkoholizmem lub inną chorobą uniemożliwiającą przyjęcie nawet minimal-
nej ilości alkoholu, bądź też chorych na celiachię. Otóż według zasad ustalonych przez Kongregację 
Nauki Wiary kapłan, który z racji choroby nie może spożywać alkoholu, powinien przyjąć Komunię 
św. tylko pod samą postacią chleba bądź za zgodą ordynariusza pod postacią moszczu. W obydwu 
przypadkach ów kapłan może tylko współkoncelebrować Mszę św., w przypadku użycia moszczu 
nie może również przewodniczyć Mszy św. koncelebrowanej, poza wyjątkami określonymi w dys-
pozycjach Kongregacji. Natomiast kapłan dotknięty chorobą celiachi może, za zgodą ordynariusza, 
użyć do konsekracji hostii z niewielką zawartością glutenu. Pozwolenie ordynariusza na zastoso-
wanie moszczu, jak i hostii z minimalną ilością glutenu konieczną do wypieku chleba powinno być 
oparte na odpowiednich zaświadczeniach lekarskich. Ponadto Kongregacja stanowczo stwierdza, 
że kandydaci do święceń chorzy na celiachię lub dotknięci alkoholizmem nie mogą być dopuszcza-
ni do święceń, zważywszy na centralne miejsce celebracji Ofiary eucharystycznej w życiu kapłań-
skim. Por. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera circolare ai Presidenti delle Conferenze 
episcopali circa l’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, Prot. 
n. 89/78, 19 giugno 1995, „Notitiae” 31 (1995), s. 608–610. 

45 Por. M. Pastuszko, Obrzędy i ceremonie…, dz. cyt., s. 103. 
46 Por. V. De Paolis, Norme „De gravioribus delictis” …, dz. cyt., s. 304.
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tentiae według kan. 1384 KPK/83. Norma ta stanowi podstawę ukarania 
tego kapłana, który „niezgodnie z prawem sprawuje zadania kapłańskie 
lub inną świętą posługę”.

Wydaje się jednak, że sam tylko kodeksowy zakaz konsekracji jednej 
materii bez drugiej, albo też dwóch materii poza celebracją eucharystycz-
ną, wyrażony w kan. 927 KPK/83 normatywnie niewystarczająco zabez-
pieczał godne sprawowanie Eucharystii, skoro te absolutnie niegodziwe 
akty konsekracji stały się podstawą określenia przez prawodawcę nowe-
go przestępstwa w porządku kanonicznym. Art. 2 § 2 wspomnianych już 
Norm promulgowanych przez motu proprio Sacramentorum sanctita-
tis tutela defi niuje jako przestępstwo akt konsekracji jednej postaci eu-
charystycznej bez drugiej, albo też obydwóch materii poza liturgią Mszy 
św., w  celu świętokradczym. Mamy więc do czynienia z  nowym prze-
stępstwem wraz z  określoną obowiązkową sankcją karną. Kapłan jako 
sprawca tego przestępstwa powinien być ukarany stosownie do ciężko-
ści przestępstwa odpowiednią karą, nie wyłączając także jego wydalenia 
ze stanu duchownego. Przestępstwo to może być popełnione także przez 
kapłanów katolickich Kościołów wschodnich, których KKKW nie zawie-
ra regulacji odpowiadającej normie kan. 927 KPK/83. Wyraźnie wskazu-
je na to użycie w art. 2 § 2 słów non exclusa dimissione vel depositione. 
Depozycja (łac. depositio) w katolickich Kościołach wschodnich, tak jak 
wydalenie (łac. dimissio) w Kościele łacińskim, jest karą polegającą na 
wydaleniu sprawcy ciężkiego przestępstwa ze stanu duchownego (kan. 
1410 KKKW i 1336 § 1,5 KPK/83). 

Prawodawca jednoznacznie postanawia, że przestępstwem, i to zare-
zerwowanym Kongregacji Nauki Wiary, są te zakazane akty konsekracji, 
których dokonano wyłącznie z  zamiarem popełnienia świętokradztwa 
(in sacrilegum fi nem). Nie stanowi przedmiotu tego przestępstwa kon-
sekrowanie postaci eucharystycznych wbrew postanowieniom kan. 927 
KPK/83 z jakichkolwiek innych przyczyn, poza zamiarem okazania znie-
ważenia Eucharystii. Nie oznacza to jednak, że świadome łamanie tego 
zakazu z innych powodów nie podlega żadnym sankcjom karnym. Otóż 
kapłan przekraczający ten zakaz może być, jak to zostało wcześniej za-
znaczone, ukarany przez ordynariusza w Kościele łacińskim na podsta-
wie kan. 1384 KPK/83.

Nie są bliżej znane motywy, jakimi kierował się prawodawca, okre-
ślając przestępstwem tylko te przypadki konsekracji jednej materii bez 
drugiej, albo też dwóch materii poza celebracją eucharystyczną, które są 
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dokonywane z zamiarem popełnienia świętokradztwa. Czyżby po pro-
mulgacji KPK/83 i  KKKW zdarzyły się sporadyczne przypadki konse-
kracji postaci eucharystycznych w  formie absolutnie zakazanej w  celu 
świętokradczym, które wymusiły na prawodawcy tak rygorystyczną 
ochronę sakramentu Eucharystii poprzez wprowadzenie sankcji karnych 
dla sprawcy takiej konsekracji? Warto w tym miejscu podkreślić, że waż-
nej konsekracji może dokonać tylko kapłan ważnie wyświęcony (kan. 
900 § 1 KPK/83 oraz kan. 699 § 1 KKKW). Konsekracja ta będzie niego-
dziwa, ale ważna, jeśli została dokonana przez kapłana, któremu prawo 
zabroniło sprawowania Eucharystii (kan. 900 § 2 KPK/83). Trudno jest 
sobie wyobrazić, aby kapłan mógł dopuścić się tak ciężkiego przestęp-
stwa konsekracji w celu świętokradczym. Niemniej jednak należy wziąć 
pod uwagę to, że współcześnie żyjemy w kulturze postmodernistycznego 
relatywizmu, nihilizmu i laicyzmu, sprzyjającej rozwojowi różnych sekt 
satanistycznych, które nie wahają się wykorzystać słabości czy trudności 
osobistych kapłana do profanacji Eucharystii. Sekty te mogą pozyskać do 
konsekracji postaci eucharystycznych także tych kapłanów, którym z ja-
kichkolwiek powodów zostało zabronione sprawowanie Eucharystii. Są 
to m.in. kapłani związani nieprawidłowością lub przeszkodą do wykony-
wania święceń (kan. 1044 KPK/83 oraz kan. 763 KKKW), a także sankcją 
karną zabraniającą sprawowania Eucharystii. W tym ostatnim przypad-
ku są ekskomuniki (kan. 1331 § 1,1 KPK/83 oraz kan. 1434 § 1 KKKW), 
interdykt (kan. 1322 KPK/83) czy suspensa (kan. 1333 § 1,1 KPK/83 oraz 
kan. 1432 § 1 KKKW). Ponadto istnieje niebezpieczeństwo konsekracji 
wbrew postanowieniom kan. 927 KPK/83, a  także w  celu świętokrad-
czym, postaci eucharystycznych przez kapłana, który utracił już przyna-
leżność do stanu duchownego. Możliwość dokonania przez niego ważnej 
konsekracji, ale w sposób niegodziwy, mogła mieć także wpływ na okre-
ślenie w  kanonicznym porządku prawnym tego nowego przestępstwa. 
Kapłan ten przez sam fakt utraty wspomnianego stanu ma zakaz spra-
wowania władzy święceń (kan. 292 KPK/83 oraz kan. 395 KKKW), a tym 
samym celebracji Najświętszej Ofi ary47, z wyjątkiem udzielenia rozgrze-
szenia wiernemu znajdującemu się w niebezpieczeństwie śmierci (kan. 
976 KPK/83 oraz w kan. 725 KKKW).

Zgodnie z art. 5 § 1 wspomnianych już Norm promulgowanych przez 
motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela przestępstwo polega-
47 Por. Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, Dichiarazione sulla retta inter-

pretazione del can. 1335, seconda parte, del CIC, 19 maggio 1997, AAS 90 (1998), s. 63–64; Redem-
p tionis sacramentum, 168.
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jące na konsekracji jednej postaci eucharystycznej bez drugiej, albo też 
obydwóch materii poza liturgią Mszy św. w zamiarach świętokradczych, 
ulega przedawnieniu, tak w Kościele łacińskim, jak i w katolickich Ko-
ściołach wschodnich, dopiero po upływie dziesięciu lat, licząc od dnia 
jego popełnienia. 

Zakończenie

Kościół wydał w ciągu ostatnich lat wiele ważnych dokumentów do-
tyczących sakramentu Eucharystii. Jest to przejaw jego troski o uszano-
wanie tego najbardziej czcigodnego sakramentu, w  którym sam Jezus 
Chrystus jest obecny pod postaciami chleba i wina, ofi aruje się za zba-
wienie każdego człowieka i daje się wierzącym jako pokarm. Jest obo-
wiązkiem i  zarazem stałym zadaniem Kościoła, aby Eucharystia była 
należycie sprawowana, przyjmowana, przechowywana i adorowana. Ta 
wielka odpowiedzialność przejawia się także w ustawodawstwie karnym 
Kościoła, ochraniającym Eucharystię przed ewentualnymi wykrocze-
niami, za których popełnienie przewidziano odpowiednie sankcje karne 
obowiązkowe bądź fakultatywne. Wśród tych wykroczeń są także cięż-
kie przestępstwa, wiążące ich sprawcę ekskomuniką latae sententiae, od 
której uwolnienie jest w niektórych przypadkach zarezerwowane Stoli-
cy Apostolskiej. Nie ma żadnej wątpliwości, że zdefi niowane w KPK/83 
oraz w  KKKW przestępstwa przeciwko Eucharystii należą do najcięż-
szych wykroczeń przeciwko jednemu z  najważniejszych sakramentów 
Kościoła. Ich przedmiotem są poważne nadużycia dyscyplinarne, a tak-
że akty pogardy i  sprofanowania, popełnione z nienawiści do i w celu 
zniewagi Najświętszego Sakramentu. Te ostatnie są popełniane często 
pod wpływem rozwijających się sekt czy ruchów satanistycznych. Czyny 
zniewagi stanowią bez wątpienia ciężką winę moralną świętokradztwa. 
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „świętokradztwo jest 
grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, 
ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Ciało 
samego Chrystusa” (nr 2120). 

Aby przestrzec tych wiernych, którzy kierując się różnymi uczuciami, 
schodzą na bezdroża i celowo znieważają Najświętszy Sakrament, oraz 
by jeszcze bardziej uwrażliwić tych, którzy tego nieocenionego daru, jaki 
Chrystus pozostawił swemu Kościołowi, strzegą i adorują go, Czcigodny 
Sługa Boży Jan Paweł II w motu proprio Sacramentorum sanctitatis tute-
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la zarezerwował pięć ciężkich przestępstw do rozpatrywania tylko przez 
Kongregację Nauki Wiary. 

Zasadnicza nowość tego dokumentu polega na wyłączeniu spod kom-
petencji ordynariusza bądź hierarchy katolickiego Kościoła wschod-
niego prawa osądzania sprawcy przestępstw, które są zarezerwowane 
owej dykasterii. Jej zadaniem jest określenie procedury w celu deklara-
cji już zaciągniętych kar kościelnych mocą samego prawa bądź ich wy-
mierzenie zgodnie z przepisami prawa. Zanim to nastąpi, ordynariusz 
bądź wspomniany hierarcha, po sprawdzeniu wiarygodności doniesie-
nia o  popełnieniu ciężkiego wykroczenia, jest zobowiązany przesłać 
Kongregacji odpowiednią dokumentację wraz z faktami i okolicznościa-
mi tegoż przestępstwa. Od tej decyzji zależeć będzie dalszy tok postę-
powania. Prawodawca, w przypadku ciężkich przestępstw popełnionych 
przez duchownych, nie wyklucza ich bezpośredniego wydalenia ze sta-
nu duchownego. Może to nastąpić po przeprowadzeniu procesu karne-
go lub administracyjnego, a w ciężkich przypadkach, gdy wina sprawcy 
jest poza wszelką wątpliwością, a sam czyn przestępczy przynosi wielką 
szkodę Kościołowi, decyzję o wydaleniu może podjąć papież. Jednak za-
nim nastąpi przedłożenie sprawy Ojcu świętemu, najpierw Kongregacja 
sugeruje sprawcy, za pośrednictwem ordynariusza, rozważenie dobro-
wolnego skierowania prośby o zwolnienie z obowiązków wypływających 
z przyjętych święceń, łącznie z dyspensą od celibatu kapłańskiego. 

Ponadto Normy promulgowane przez motu proprio Sacramentorum 
sanctitatis tutela postanawiają, że actio criminalis w przypadku popeł-
nienia przestępstw przeciwko świętości sakramentu Eucharystii i poku-
ty zarezerwowanych Kongregacji wygasa po dziesięciu latach liczonych 
zgodnie z normami kan. 1362 § 2 KPK/83 i kan. 1152 § 3 KKKW.
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Riassunto

I delitti contro l’Eucaristia siano senza dubbio „delicta graviora” contro il più impor-
tante dei sacramenti della Chiesa. Siamo di fronte di una materia di grande rilevanza 
nella vita della Chiesa, giacché riguarda l’azione liturgica della celebrazione della San-
ta Messa con la consacrazione delle specie e la venerazione del sacramento permanen-
te dell’altare. I fedeli verso l’Eucaristia devono tributare la massima venerazione. Questa 
venerazione è protetta anche da una prospettiva penale. Nel presente studio sono stati 
presentati i delitti contro l’Eucaristia elencati nel Motu proprio Sacramentorum sancti-
tatis tutela. Questo documento fi rmato da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001 defi nisce 
i delitti più gravi (delicta graviora) commessi contro la morale e nella celebrazione dei 
due sacramenti Eucaristia e penitenza, per i quali la competenza rimane esclusiva della 
Congregazione per la Dottrina della Fede. Per quanto riguarda i delicta graviora contro 
l’Eucaristia vengono recensiti cinque delitti: primo – la profanazione delle specie euca-
ristiche, previsto già dal CIC/83 e dal CCEO nelle sue diverse fattispecie, integrato poi 
con l’interpretazione autentica del Pontifi cio Consiglio per i Testi Legislativi rilasciata il 
4 giugno 1999, che includeva sotto il verbo abicere „quamlibet actionem Sacras Species 
volontarie et graviter despicientem”; secondo – la tentata celebrazione liturgica del Sa-
crifi cio eucaristico da parte di una persona che non è insignita del sacerdozio; terzo – la 
simulazione della celebrazione liturgica della Santa Messa; quarto – la concelebrazione 
del Sacrifi cio eucaristico con i ministri di comunità ecclesiali che non hanno la succes-
sione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale; 
quinto – la consacrazione in sacrilegum fi nem di una specie eucaristica senza l’altra o di 
ambedue fuori della celebrazione eucaristica.

Marek Stokłosa, sercanin, ur. 1966 w  Tarnowie. W  latach 1986–1992 odbył stu-

dia fi lozofi czno-teologiczne w  Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów 

w Stadnikach, a w 1993–1997 studia z zakresu prawa kanonicznego i cywilnego na 

Lateranum w Rzymie, zakończone doktoratem utroque iure w 2006 roku. W latach 

1997–2006 pełnił funkcję sekretarza generalnego Zgromadzenia Księży Najświęt-

szego Serca Jezusowego. Aktualnie wykładowca prawa kanonicznego WSM Księ-

ży Sercanów w Stadnikach, adiunkt w Katedrze Prawa o Sakramentach na Wydziale 

Prawa Kanonicznego UKSW. Sekretarz redakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”, 

członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.



Marcin Nowakowski 
UKSW – Warszawa 

Czym jest rytuał?

Całe życie człowieka nacechowane jest wydarzeniami o charakterze ry-
tualnym. Poniżej podejmę próbę ukazania, co należy rozumieć pod tym 
pojęciem, jakie elementy się na nie składają i co tak naprawdę oznacza dla 
badaczy, którzy zajmowali się tym zjawiskiem społecznym. Zazwyczaj 
w potocznym myśleniu rytuał może np. oznaczać powtarzalne działanie 
pozbawione sensu. Tłumaczenie tego zjawiska jako rutyny bez treści jest 
według mnie niewłaściwe. Podyktowane jest to brakiem wiedzy o rzeczy-
wistości, w jakiej bytuje człowiek. Postaram się więc przybliżyć, czym wła-
ściwie są rytuały, w których każdy z nas bierze udział. 

1. Wybrane defi nicje rytuału

W  literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele defi nicji rytuału, które 
tworzone były w zależności od nurtów, potrzeb czy zainteresowań. Jedną 
z nich jest defi nicja Roberta Bococka. Charakteryzuje on rytuał jako „sym-
boliczne użycie fi zycznego ruchu lub gestu w społecznej sytuacji dla wyra-
żenia i artykułowania znaczenia”1. 

Wojciech Burszta pod tym pojęciem określa „czynności symboliczne, 
spełniane według ściśle określonych, sformalizowanych reguł, które stano-
wią formę aktu o społecznie doniosłym znaczeniu”2. Natomiast w ujęciu 
Victora Turnera rytuał to „określone zachowania formalne, wykonywane 
przy okazjach nieobejmujących zwykłej technologii, mające odniesienie do 
wierzeń w istoty mistyczne”3. Podczas wykonywania rytuału zawieszeniu 
ulegają zasady, jakimi kieruje się życie codzienne, czas i miejsce przestają 
mieć znaczenie – dzięki temu zabiegowi jednostka może w pełni przeżyć 
doświadczenie religijne. Taki stan określa mianem communitas4.

1 R. Bocock, Ritual in Industrial Society. A sociological analysis. A ritualism in modern England, Lon-
don 1974, s. 37.

2 M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Leksykon socjologii religii, Warszawa 2004, s. 353.
3 Tamże, s. 354.
4 Por. A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 39.
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Według Jacka Goode’a, w świadomości ludzi „rytuały często funkcjo-
nują jako zewnętrzne przejawy tego, co nadnaturalne”5, czego potwier-
dzeniem jest ujęcie rytuału jako „pozatechnicznego, zestandaryzowanego 
działania społecznego o charakterze religijno-magicznym”6.

Encyklopedia PWN przez rytuał rozumie „zespół czynności stanowią-
cy ustaloną formę zewnętrzną społecznie doniosłego aktu, uroczystości, 
ceremonii”7. Za to Sławomir Kadrow kładzie nacisk na formalne działania 
w wymiarze symbolicznym8. W ujęciu Roya A. Rappaporta poprzez rytu-
ał można rozumieć „wykonanie mniej lub bardziej niezmiennych sekwen-
cji formalnych czynów i wypowiedzi, zakodowanych bynajmniej nie przez 
wykonujących”9. Defi nicja Rappaporta, w której brak odniesienia do czyn-
ności religijnych, uświadamia, iż nie każdy rytuał ma charakter religijny, 
jak i nie wszystkie akty religijne są rytuałem10. 

Eric Walter Rothenbuhler natomiast wskazuje na rytuał jako na kluczo-
wy element życia społecznego11. Stanowi on dla niego „dobrowolne wy-
konanie odpowiednio uwzorowanego zachowania w celu symbolicznego 
oddziaływania na życie poważne lub uczestnictwa w nim”12. 

Kolejnym autorem zajmującym się tą tematyką jest Jean Maisonneu-
ve. Według niego rytuał oznacza wszelkie powtarzalne zachowania, które 
podlegają określonym regułom13. Zwraca on także w swoich rozważaniach 
uwagę na uniwersalny charakter różnych czynności rytualnych występują-
cych na całym świecie14. W ujęciu Bruce’a Kapferera rytuał to „pewien ro-
dzaj defi nicji [rytuału] zbudowany na tych typach czynników, które leżą 
u podłoża uznania przez członków kulturowych swych działań za »rytual-
ne«; co uwzględnia zarówno uniwersalny, jak i etnografi cznie partykularny 
charakter tego zjawiska, lecz nie wypacza możliwości przedstawienia tego 
zjawiska lokalnie lub sytuacyjnie”15.

Następnie Philip Manning określa rytuał jako „mechanizm, dzięki któ-
remu ci, którzy są usytuowani niżej, uznają wyższość tych, którzy są po-
nad nimi”16.
5 W.J. Goode, Religia a magia, w: Socjologia religii, oprac. F. Adamski, Kraków 1983, s. 25.
6 Por. W. Burszata, M. Buchowski, O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992, s. 47.
7 Encyklopedia PWN, t. 4, Warszawa 1976, s. 102.
8 Por. M. Filipiak, Rytuał: przeszłość i teraźniejszość, red. M. Filipiak, M. Rajewski, Lublin 2006, s. 12.
9 R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, tłum. A. Musiał, T. Sikora, A. Szyjewski, Kra-

ków 2007, s. 52.
10 Por. tamże.
11 Por. E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna, Kraków 2003, s. 19.
12 Tamże, s. 45.
13 Por. J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, tłum. M. Mroczek, Gdańsk 1995, s. 10.
14 Por. tamże.
15 B. Kapferer, A Celebratrion of Demons, Bloomington 1983, s. 194.
16 P. Manning, Erving Goffman and Modern Sociology, Cambridge 1992, s. 133.
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W przeciwieństwie do wyżej wspomnianych autorów Erving Goff man 
przedstawia rytuał w zupełnie innym świetle. Analizuje go w aspekcie in-
terakcji, skupiając się na jego roli w budowaniu wzajemnych relacji po-
między jednostkami. Autor wprost stwierdza, że porządek rytualny ma 
charakter przystosowawczy, a wszelkie zachowania rytualne umożliwiają 
jednostkom samokontrolowanie się podczas spotkań – takie jak spostrze-
gawczość, duma, honor, godność, panowanie nad sobą itp.17. 

Ostatnią defi nicją podaje Leksykon kultury religijnej w  Polsce, który 
określa rytuał jako „wsparcie obyczaju i zwyczaju. Składają się nań opisy 
(historycznie zmienne) gestów, słów, rekwizytów, które nadają normalnej 
czynności czy zachowaniu sens symbolu albo znaku komunikującego waż-
ność i powagę sytuacji”18.

2. Analiza wybranych elementów defi nicji rytuałów 

Każda defi nicja zbudowana jest z  szeregów elementów składowych, 
które wymagają dokładniejszego wyjaśnienia, aby móc w pełni zrozumieć 
znaczenie pojęcia. 

W każdym rytuale odnaleźć można świadome i dobrowolne działanie 
ludzkie. Nie jest to jednak reguła, ponieważ w zdarzeniach odnoszących 
się do życia codziennego osoba może nie zdawać sobie sprawy ze znacze-
nia wykonywanych czynności (np. powitanie). 

Rytuał prawie zawsze ma formę społecznego przymusu, a niewykona-
nie go powoduje implikacje moralne, czyli wyrzuty sumienia. Traktowanie 
go jako formy przymusu społecznego może więc sprawiać, że w jednost-
ce rodzi się poczucie wewnętrznej powinności, która zmusza ją do takie-
go a nie innego działania. I właśnie dlatego niektórzy badacze uważają, 
że nie można traktować działania rytualnego jako dobrowolnego. Jednak 
większość popiera pogląd, który wychodząc od pojęcia „przymusu spo-
łecznego”, kładzie nacisk na jego akceptację. To oznacza, że jednostka, któ-
ra wykonuje rytuał, zarazem akceptuje przymus społeczny, a to prowadzi 
bezpośrednio do świadomości i dobrowolności zachowania człowieka19.

Kolejnym elementem jest zbiorowy i społeczny charakter rytuału. Ry-
tuał zazwyczaj jest skierowany w stronę grupy, co decyduje o jego społecz-
nym charakterze (nawet jeśli jest wykonywany tylko przez jedną osobę). 
Język, tradycja czy normy moralne (zawsze obecne komponenty rytuałów) 
17 Por. E. Goffman, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 43–44.
18 M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce, Warszawa 1999, s. 483.
19 Por. E.W. Rothenbuhler, Komunikacja…, dz. cyt., s. 26–27.
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stają się nośnikami wszystkich wartości społecznych, które są przekazy-
wane jednostkom – można więc stwierdzić, iż każdy rytuał nosi znamiona 
procesów socjalizacyjnych. Takie ujęcie reprezentuje Władysław Piwowar-
ski, który stwierdził wprost: „bez rytuałów życie społeczne staje się uty-
litarne, wyrachowane i  zatomizowane. Z  drugiej strony, jest on jednym 
z najbardziej skutecznych sposobów socjalizacji, która obejmuje nie tylko 
przekaz dziedzictwa kulturowego, ale także przystosowanie się do warto-
ści i sposobów życia narzucanych przez tradycję i społeczeństwo”20.

Każdy rytuał, aby mógł zostać utrwalony, podlega nieustannemu pro-
cesowi powielania i powtarzania, których nawet śmierć jednostki nie jest 
w stanie przerwać. Zawsze znajdą się osoby, które będą w stanie go od-
tworzyć, a jest to niezbędny warunek do zachowania treści i formy rytuału 
w dłuższym przedziale czasowym. W jednej z defi nicji pada stwierdzenie, 
iż nawet jednostka „niebędąca wykonawcą rytuału zarazem go koduje”21. 
Podejmując analizę tego stwierdzenia, należy wyjść od samych uczest-
ników rytuału, którzy mają własną wizję tego wydarzenia. Istotne jest to 
w  momencie, kiedy istnieje możliwość pojawienia się próby stworzenia 
nowych rytuałów, ale osoby będące świadkami nowych wydarzeń mogą 
je uznać za narzucone siłą lub zakłamane. Jednostka patrząca na rytuał 
może nie zechcieć wziąć w nim udziału. Dzieje się tak wtedy, gdy jednostka 
nie dysponuje wiedzą na temat oczekiwań związanych z danym rytuałem 
lub też wymogi jego twórców jej nie odpowiadają. Przyczyną takiego sta-
nu rzeczy może być brak elementów zachowań rytualnych, które nie zosta-
ły zakodowane w jednostce22. Oznacza to, że każdy „rytuał skonstruowany 
wyłącznie z nowych składników nie ma więc wielkich szans na skutecz-
ne utrwalenie”23. Zgodność z obyczajem wynika z samej natury rytuału, 
w którym „istnieje zawsze coś stereotypowego, standaryzowanego, stylizo-
wanego, stosunkowo niezmiennego, formalnego. (…) Obyczaje są norma-
mi zewnętrznymi, służącymi osądzaniu zachowania. Zachowanie zgodne 
z obyczajem staje się zatem imperatywem stanowiącym o ładzie estetycz-
nym i społecznym”24. 

Każde wydarzenie, jakiego jesteśmy uczestnikami, zostanie przez nas 
uznane za rytuał, gdy będzie spełniało kryterium formalności, czyli prze-
strzegało narzuconej formy, którą cechują drobiazgowość i powtarzalność 

20 W. Piwowarski, Socjologia…, dz. cyt., s. 203–204.
21 R.A. Rappaport, Rytuał i religia…, dz. cyt., s. 62.
22 Por. tamże, s. 62–63.
23 Tamże.
24 Por. E.W. Rothenbuhler, Komunikacja…, dz. cyt., s. 38.
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zachowań rytualnych. Przykładem są wszelkie podniosłe gesty i pozy, bę-
dące stałą i niezmienną częścią wykonywanych wydarzeń25.

Kolejnym elementem rytuału są czynności rytualne. Wyróżnia się ry-
tuały krótkotrwałe, w których takie czynności mogą pojawiać się sponta-
nicznie (np. powitanie), i rytuały długotrwałe, które muszą przejść przez 
kilka etapów (np. rytuały opisane w księgach liturgicznych stają się rytuała-
mi w dopiero momencie zajścia – trwania26). Przez wykonanie rytuału mo-
żemy również rozumieć pewien typ komunikacji, który kładzie nacisk na 
czytelną próbę przekazu treści skonstruowanej w odpowiedni sposób dla 
odbiorców27. Co za tym idzie, rytuały, stanowiąc formę komunikacji mię-
dzyludzkiej, stają się zarazem „symbolicznymi zachowaniami w sytuacjach 
społecznych, stąd też są one jak gdyby podane do czytania. Bez względu na 
to, czym może być rytuał, pozostaje on zawsze również sposobem wypo-
wiadania się”28. Wszelkie sygnały rytualne będą prawidłowo odbierane tyl-
ko wtedy, gdy zaczną się różnić od zwyczajnych zachowań. Oznacza to, że 
sygnały i układy rytualne muszą być w pewien sposób odmienne od co-
dzienności, czyli abstrakcyjne, nieprawdopodobne29.

Rytuał zawsze podlega mniejszej lub większej zmianie, wskutek czego 
bardzo trudno jest za każdym razem tak samo odtworzyć daną czynność 
rytualną. Owa zmiana może być podyktowana tym, iż każdy człowiek jest 
inny, a ta jego odmienność wpływa na proces kształtowania rytuału. Cza-
sami rytuał może dopuszczać swobodę działania w niektórych kwestiach, 
np. przystąpienia do komunii podczas Mszy św. – wierni mogą to zrobić, 
ale nie muszą30. 

3. Pojęcia związane z rytuałami

Analizując zagadnienie rytuału, należy się odnieść do innych terminów 
dotyczących tej samej materii.

Pierwszym z nich jest ‘sacrum’. Oznacza ono wszystkie rzeczy świę-
te, które w  sposób istotny różnią się od sfery objętej profanum. Jed-
nym z pierwszych badaczy zajmujących się tym zagadnieniem jest Emil 
Durkheim. Uznał on te dwa pojęcia za przeciwstawne sobie kategorie, 

25 Por. R.A. Rappaport, Rytuał i religia…, dz. cyt., s. 64.
26 Por. tamże, s. 70.
27 Por. R. Bauman, Performance, w: Internationale Encyclopedia of Communications, red. E. Barnouw, 

t. 3, New York 1989, s. 262.
28 E.W. Rothenbuhler, Komunikacja…, dz. cyt., s. 73.
29 Por. R.A. Rappaport, Rytuał i religia…, dz. cyt., s. 87.
30 Por. tamże, s. 67–68.
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z  których pierwsza związana jest ze społeczeństwem, tworzącym rze-
czy powszechne i  stałe, czyli święte. W  skład pojęcia sacrum wchodzą 
więc m.in. wierzenia religijne i przedmioty o największej wartości. Sfera 
profanum natomiast koncentruje się na elemencie jednostkowym, czy-
li świeckim. Oznacza to, że jednostka kształtuje swoją rzeczywistość po-
przez własne poznanie i doświadczenie31. Warto podkreślić, że „profanum 
w świadomości ludzi jest niższe od sacrum co do godności i mocy. Wobec 
sacrum człowiek przyjmuje specjalną postawę – podziwu i lęku, szacun-
ku i trwogi, miłości i winy; natomiast wobec profanum nie przyjmuje tego 
typu postawy”32. To właśnie obrzędy, „które ukierunkowane są na trans-
cendencję (sacrum), określa się mianem religijnych, czyli rytuałów. Te zaś, 
które odnoszą się do sfery świeckiej (profanum), nazywa się obrzędami 
świeckimi, czyli ceremoniami”33.

Kolejnym terminem związanym z rytuałem jest ‘zwyczaj’, jako „ustalona 
forma zachowania się w określonych sytuacjach, przyjęta przez daną zbio-
rowość społ[eczną]; może mieć charakter trwały, oparty na długoletniej 
tradycji lub być przejściową modą; z[wyczaj] nie jest opatrzony formal-
nymi sankcjami negatywnymi, jego przestrzeganie polega na uznawa-
niu słuszności określonego zachowania się przez daną grupę społ[eczną]; 
z[wyczaj] z czasem może przekształcić się w obyczaj (chroniony formal-
ną sankcją), wejść w zakres moralności, a nawet prawa”34. Według Jeana 
Maisonneu ve’a  rytuał można ponadto sprowadzić do pewnych funk-
cji, które mają znamiona rutyny i stereotypu: „rytuał jest sprowadzany do 
pewnych funkcji lub zachowań mających charakter rutynowy i stereotypo-
wy; mówi się np. o rytuałach administracyjnych lub pedagogicznych, ma-
jąc na myśli przestarzałe formalności i procedury”35. Warto zauważyć, że 
zwyczaj tworzony jest spontanicznie (przez długi czas), najczęściej przez 
grupę, a jego normy stają się przedmiotem głębokiej i powszechnej inter-
nalizacji (uwewnętrznienia, przyjęcia przez jednostkę jako własne)36. 

Następnym elementem jest ‘kod’ rozumiany jako „system umownych, 
wcześniej ustalonych sygnałów służących do przekazywania wiadomości 
od nadawcy do odbiorcy”37. Trzeba pamiętać, że kody w każdej sferze życia 

31 Por. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Leksykon…, dz. cyt., s. 358.
32 W. Piwowarski, Socjologia…, dz. cyt., s. 215.
33 H. Zimoń, Rytuały doroczne w sanktuariach ziemi u ludu Konkomba z północnej Ghany, w: Rytuał: 

przeszłość…, dz. cyt., s. 220.
34 Encyklopedia PWN, t. 4, dz. cyt., s. 102.
35 J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 10.
36 Por. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 135.
37 J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 10.
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człowieka podlegają rytualizacji i różnią się od samego pojęcia rytuału. Ry-
tuał jako podłoże funkcjonowania kodów jest stały, zaś jego umowne kody 
podlegają różnym modyfi kacjom (np. moda)38. Warto zauważyć także, że 
„każda próba zmiany kolejności, jak i treści elementów w szczegółowym 
programie rytuału deformuje jego sens i doniosłość”39.

Pojęciem bliskim rytuałowi jest ‘ceremonia’ jako „uroczysty akt, obrzęd 
przebiegający wg ustalonego planu, zwykle z zachowaniem tradycyjnych 
symbolicznych form”40. W każdej ceremonii można znaleźć odniesienie do 
konkretnego rytuału, a każdy rytuał jest związany z zachowaniem ceremo-
nialnym41. W ujęciu Raymonda Firtha ceremonia jest wprost utożsamiana 
z rytuałem (stanowi jego gatunek), „w którym nacisk położony jest jednak 
bardziej na symboliczne uznanie i przedstawienie sytuacji społecznej niż 
na skuteczność procedur tę sytuację modyfi kujących”42.

Kolejnym hasłem jest ‘kult’. Ma on wiele znaczeń, jednak na potrzeby 
tego artykułu zostaną omówione jedynie trzy wybrane. W pierwszym zna-
czeniu kult to wyjątkowy rodzaj praktyk o podłożu religijnym; przykładem 
może być czczenie obrazów. W drugim ujęciu oznacza pewien określony 
sposób zachowania religijnego wśród jednostek lub większej zbiorowości, 
np. czynienie znaku krzyża. Trzecie określenie dotyczy oceny postaw osób 
lub większej liczby ludzi w stosunku do wybranych rzeczy, osób lub war-
tości, które wymagają odpowiedniego szacunku, np. uczeni, gwiazdy kina, 
kult bogactwa43.

Terminem związanym z rytuałem jest także słowo ‘tabu’, które wywo-
dzi się z Polinezji. Tabu jest czymś świętym, a równocześnie niebezpiecz-
nym, nietykalnym, zakazanym i nieczystym. Terminami podobnymi są: 
rzymskie sacer, greckie agos i hebrajskie kadosz44. Tabu oznacza każdą 
rzecz, która „została wycofana z ogólnego użytku, więc jest zabroniona, 
nienaruszalna. Może dotyczyć przedmiotów, miejsc, czynów, osób lub 
zwierząt. Badania etnografi czne pokazują, że zakazy tego rodzaju istnie-
ją we wszystkich znanych systemach religijnych w bardzo różnorodnych 
formach”45. Ponadto tabu może być dane, ponieważ można je przekazy-
wać z jednej osoby na drugą, podobny schemat dotyczy przedmiotów46. 

38 Por. tamże.
39 Tamże, s. 11.
40 Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 107.
41 Por. J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 11.
42 R. Firth, Tikopia Ritual and Belief, Boston 1967, s. 13.
43 Por. E. Ciupak, Kult religijny i jego społeczne podłoże, Warszawa 1965, s. 25–26.
44 Por. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Leksykon…, dz. cyt., s. 418.
45 J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 24.
46 Por. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Leksykon…, dz. cyt., s. 418.
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Termin ten występuje w kontekście obrzędów religijnych zakazujących 
„kapłanowi, który sprawuje obrzęd, wykonywania w tym czasie czynno-
ści, które mogłyby zakłócić przebieg czynności rytualnych. (…) Przed-
mioty wykorzystywane podczas rytuału mogą zostać zbrukane, jeśli 
dotknie ich ktoś nieuprawniony”47.

Ostatnim terminem jest ‘magia’, będąca „sztuką wykonywania zaklęć 
i rytuałów oraz rzucania uroku, której celem jest kontrola nad zdarzeniami 
bądź kierowanie działaniem sił naturalnych i nadprzyrodzonych”48. Może 
być postrzegana w aspekcie etnologicznym i antropologicznym, jako „ro-
dzaj praktyk, które są oparte na nieracjonalnych przekonaniach właści-
wych społeczeństwom pierwotnym i warstwom ludowym społeczeństw 
cywilizowanych, jako zespół czynności o charakterze rytualnym, spełnia-
nych przez maga, jako zespół technik, mających oddziaływać na naturalne 
bądź nadnaturalne moce obecne w naturze w celu spowodowania pożąda-
nych skutków w świecie realnym”49. Magia jest nierozłącznym elementem 
kultury tradycyjnej i nie ma możliwości badania jej bez odniesienia do re-
ligii, ponieważ związana jest z wierzeniami danego ludu50. Może być także 
interpretowana w ujęciu socjologicznym jako zjawisko społeczne powstałe 
na bazie wyobrażeń zbiorowych. Jest zjawiskiem ponadjednostkowym, ale 
w momencie zaistnienia i przekazania przez tradycję może zachować się 
jak zjawisko indywidualne51.

4. Rozumienie rytuału w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych

Sposób interpretacji rytuałów może zależeć od dyscypliny naukowej, 
która podejmuje tę problematykę. Poniżej zostaną przedstawione wybrane 
ujęcia odnoszące się do rytuałów pojmowanych w różny sposób w zależ-
ności od dziedziny, jaka się nimi zajmuje. 

Zadaniem archeologii jest odkrywanie historii i kultury człowieka dzię-
ki wydobywaniu przedmiotów materialnych znajdujących się w  ziemi52. 
Archeologia zmienia swoje podejście do wartości znalezisk. Odchodzi się 
obecnie od podejścia ekonomicznego lub politycznego, a zaczyna domino-
wać rytualne znaczenie wykopywanych przedmiotów53.

47 Tamże, s. 419.
48 Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005, s. 178.
49 Por. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, Leksykon…, dz. cyt., s. 227.
50 Por. A. Szyjewski, Etnologia…, dz. cyt., s. 90.
51 Por. tamże.
52 Por. H. Waldenfels, Leksykon religii, tłum. F. Königa, Warszawa 1997, s. 14.
53 Por. S. Kadrow, Studia nad rytuałem w archeologii, w: Rytuał: przeszłość…, dz. cyt., s. 138.
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Psychologia społeczna w kwestii rytuału skupia się na interakcji, która 
związana jest z życiem codziennym i doświadczeniami osobistymi jedno-
stek, oraz na świadomości tych jednostek54.

Psychologia kliniczna koncentruje się natomiast na zachowaniach pa-
cjentów chorych psychicznie i defi niuje je jako czynności o charakterze ry-
tualnym. Mogą to być nerwice natręctw, np. uczucie przymusu mycia rąk 
w  celu przywrócenia własnego bezpieczeństwa poprzez powtarzalność 
wykonywanych czynności55. Podobnie psychoanaliza koncentruje się na 
codziennych zachowaniach ludzi powodowanych przymusem powtarzal-
ności lub obsesjami o podłożu neurotycznym56.

Etiologia z  kolei postrzega czynności rytualne poprzez mechanizmy 
ewolucyjne człowieka i zwierząt w aspekcie archaicznych zachowań po-
legających na adaptowaniu się jednostek do zaistniałej sytuacji w aspekcie 
funkcji komunikacji (zaloty lub gody)57.

5. Typy i rodzaje rytuałów

Badacze zajmujący się analizowanym tutaj zagadnieniem stworzyli 
włas ne podziały rytuałów ze względu na różne kryteria. Warto zauważyć, 
że w niektórych wypadkach pokrywają się one ze sobą.

5.1. Typologia Władysława Piwowarskiego

Społeczeństwa można podzielić na dwa bardzo ogólne typy: pierwot-
ne i przemysłowe. W pierwszym rytuał charakteryzuje całościowe podej-
ście jednostek do niego, ponieważ te społeczności są w niewielkim stopniu 
zróżnicowane i mają homogeniczną kulturę. Natomiast w drugim typie 
występuje heterogeniczność, co prowadzi bezpośrednio do specjaliza-
cji życia codziennego. Taka sytuacja ma ogromny wpływ na rytuał, który 
przestaje być zwarty i jednolity58.

Rytuały można sklasyfi kować ze względu na trzy kryteria: „rodzaj do-
świadczenia, dziedzina życia i społeczna struktura wspierająca rytuały”59. 
Wszystkie trzy terminy są ze sobą powiązane i częściowo nakładają się na 
siebie. Na doświadczenie ma wpływ dziedzina życia, np. rytuały cyklów 

54 J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 9.
55 Por. B. Kaczmarek, Rytuały z punktu widzenia psychologii, w: Rytuał: przeszłość…, dz. cyt., s. 117.
56 Por. J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 9–10.
57 Por. tamże, s. 10.
58 Por. W. Piwowarski, Socjologia…, dz. cyt., s. 208.
59 Tamże, s. 209.
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życia są związane ze sferą życia rodzinnego. Społeczna struktura kształtu-
je dziedzinę i doświadczenie (np. teatry tworzące estetyczne rytuały i do-
świadczenia). Odnosząc się do powyższego kryterium, wyróżnić można 
cztery typy rytuałów: religijne; estetyczne; cywilne; rytuały cyklów i kryzy-
sów życiowych60.

Pierwszym typem są rytuały religijne, które „wiążą się z sakralną dy-
mensją ludzkiego doświadczenia, urzeczywistniają się w dziedzinie życia 
religijnego (dymensja rytualistyczna) oraz są wytwarzane, wspierane i roz-
wijane przez struktury religijne, a także – w zależności od kontekstu spo-
łeczeństwa – przez struktury cywilne”61. Rytuały religijne dzielą się na trzy 
grupy: rytuały roku kościelnego; rytuały związane z przyjmowaniem sa-
kramentów świętych; sakramentalia. Pierwsze występują w rytmie corocz-
nym lub sporadycznie w  wyjątkowych okolicznościach. Ze względu na 
miejsce można dokonać podziału rytuałów roku kościelnego na kościelne, 
lokalne i rodzinne62. Pierwsze występują w Kościele i odnoszą się do takich 
świąt, jak: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Boże Ciało, 
odpust parafi alny, Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, Wniebowzięcie 
Matki Boskiej, Matki Boskiej Gromnicznej itd.63. Kolejne występują w spo-
łecznościach lokalnych, np. lany poniedziałek, kolędnicy. Ostatnie dotyczą 
domu rodzinnego, jak wspólne śpiewanie kolęd, ubieranie choinki64. 

Druga grupa rytuałów religijnych dotyczy przyjmowania sakramentów 
świętych. Dzielą się one na dwie podgrupy: rytuały kościelne i religijno- 
-kultowe. Pierwsze funkcjonują w oparciu o przepisy kościelno-liturgicz-
ne (chrzest, bierzmowanie, namaszczenie chorych)65. Według Kościoła 
sakramenty są „świętymi znakami i środkami uświęcenia człowieka, jaki-
mi z woli swego Założyciela posługuje się Kościół; są znakami, przez które 
Chrystus spełnia to, co one oznaczają, czyli udziela łaski”66. Drugie, religij-
no-kultowe, opierają się na lokalnych zwyczajach – chrzest, wesele, stypa. 

Trzecia grupa to sakramentalia, które wiążą w różnorodny sposób co-
dzienne życie ludzi wierzących z  życiem religijnym. Mają one na celu 
wzmacniać wiarę jednostek wierzących w Boga. Przykładem może być 
poświęcenie domów, samochodów i  przedmiotów kultu religijnego67. 

60 Por. tamże.
61 Tamże.
62 Por. tamże.
63 Por. tamże.
64 Por. tamże, s. 210.
65 Por. tamże.
66 T. Pawluk, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 2002, s. 222.
67 Por. W. Piwowarski, Socjologia…, dz. cyt., s. 210.
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Sakramentalia „zostały ustanowione przez Kościół. Dzięki znakom ze-
wnętrznym, złożonym zwykle z  materii i  formy, a  więc na pewne po-
dobieństwo sakramentów (ad aliquam sacramentorum imitationem), 
wyrażają one pewne skutki i powodują je; są to skutki albo doczesne, albo 
duchowe, np. oddalenie grożącego zła lub niebezpieczeństwa, albo du-
chowe, które jednak nie utożsamiają się z łaską uświęcającą czy odpusz-
czeniem grzechów”68.

Drugi typ to rytuały estetyczne, w których skład wchodzi doświadcze-
nie estetyczne, dziedzina życia estetycznego i  instytucje kulturalne. Do-
tyczą one różnych aspektów kultury: teatru, malarstwa, muzyki i  tańca. 
Rytuał w sztuce teatralnej najczęściej występuje w przedstawieniach do-
tyczących mitów i symboli, które tworząc widowisko, pośrednio wpływają 
na odczucia aktorów i widzów, budując między nimi więź. Malarstwo na-
tomiast, mimo swojego indywidualnego charakteru, może nieść ze sobą 
określone symbole i wartości obecne w społeczeństwie. Obrazy zawiera-
jące motywy religijne pokazują wiernym, jak mają postępować podczas 
czynności rytualnych. Muzyka i taniec również dostarczają uczestnikom 
przeżyć emocjonalnych, które mogą mieć różny wymiar69.

Do trzeciego typu należą rytuały cywilne. Pod tym pojęciem należy 
rozumieć wszelkie rytuały polityczne, narodowe, społeczno-zawodowe, 
regionalne i lokalne. Dotyczą one świeckiego wymiaru ludzkiego doświad-
czenia oraz instytucji z nim związanych. Polityczne rytuały zależą od syste-
mu politycznego, w jakim funkcjonują (np. święto pracy 1 maja w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, którego jednym z celów było wpajanie społe-
czeństwu wartości zawierających się w ustroju politycznym). Narodowe 
rytuały skupiają uwagę na wartościach o charakterze narodowym i zachę-
cają cały naród do respektowania ich, np. święto narodowe 3 maja. Na-
leży pamiętać, że obecnie telewizja umożliwia pośrednie uczestnictwo 
w obchodach rocznicowych, wcześniej możliwe było tylko uczestnictwo 
społeczne, czyli pełne zaangażowanie jednostek. Wydarzenia sportowe, 
zachowania grup zawodowych i specyfi ka regionalna też mogą reprezen-
tować zachowania rytualne, np. mecz reprezentacji narodowej, dożynki, 
juwenalia. Ich celem nie jest tylko sama rozrywka uczestników, ale również 
możliwość wspólnego przeżywania uczuć, ugruntowania więzi społecznej, 
podtrzymania wartości wewnątrzgrupowych70.

68 T. Pawluk, Lud Boży…, dz. cyt., s. 394.
69 Por. W. Piwowarski, Socjologia…, dz. cyt., s. 211.
70 Por. tamże, s. 211–212.



236 Studia Redemptorystowskie

Czwarty, ostatni typ stanowią rytuały rodzinne, czyli rytuały cyklów 
i kryzysów życiowych. Łączą się one z „symboliczną dymensją ludzkiego 
doświadczenia z dziedziną życia indywidualnego i rodzinnego oraz z in-
stytucją rodziny małej, ale także wielkiej, która z racji najbliższych powią-
zań z jednostką jest zaangażowana w spełnianie rytuałów rodzinnych”71. 
Wyróżnić tu można rytuały przejścia; rytuały dotyczące kryzysów życio-
wych i walki z nimi; rytuały określające funkcję mężczyzny i kobiety. Każdy 
z nich odnosi się sfery biologicznej człowieka, jego przemijania i egzysto-
wania. Społeczeństwo poprzez rytuały pomaga jednostce się odnaleźć 
i  umożliwia akceptację zastanej sytuacji. Każdy człowiek niezależnie od 
przynależności religijnej i klasowej bierze udział w tych rytuałach72. 

5.2. Typologia Emila Durkheima

Sacrum i profanum tworzą „podział świata na dwie dziedziny, jedną za-
wierającą wszystko, co święte, drugą zaś wszystko, co świeckie”73 – co za 
tym idzie, ma to wpływ na sposób wykonywania rytuałów. Durkheim okre-
ślił dwie kategorie kultu: negatywną i pozytywną. Pierwszą nazwał kultem 
negatywnym złożonym z tabu i zakazów, których zadaniem jest tworzenie 
wyraźnego rozdziału pomiędzy sacrum i profanum. Rola kultu negatywne-
go polega na umożliwieniu dostępu do pozytywnego np. za pomocą rytu-
ałów o charakterze ascetycznym. Zadaniem drugiego kultu, pozytywnego, 
jest budowanie związku z sacrum – ma to miejsce za pomocą rytuałów 
polegających na składaniu ofi ar74. Istnieją również rytuały upamiętniają-
ce i reprezentujące, ich funkcja polega na tworzeniu różnorodnych uro-
czystości (jak rocznice). Kolejną grupą są rytuały świeckie, odtwarzane 
podczas imprez masowych lub przedstawień. Ostatnie wyróżnione przez 
Durkheima to rytuały pokutne, pełne żalu i goryczy, ich zadanie polega na 
odstraszeniu śmierci i niepowodzenia75.

5.3. Typologia Jeana Cazeneuve’a

Jean Cazeneuve wyróżnił trzy zastosowania rytuału. Po pierwsze, ma 
on za zadanie pomagać w sytuacjach niebezpiecznych i pełnych zagrożeń, 

71 Tamże, s. 12.
72 Por. tamże.
73 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, w: Socjologia religii. Wybór tekstów, oprac. F. Adam-

ski, Kraków 1983, s. 9.
74 Por. J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 18–19.
75 Por. tamże.
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szczególnie tych przekraczających możliwości ludzkiego pojmowania. Ry-
tuały mają więc chronić, oczyszczać, przygotować do zmian w życiu (ry-
tuały przejścia). Drugie zastosowanie polega na próbie kontaktu z mocami 
nadprzyrodzonymi za pomocą magii i szamanizmu, nawet za cenę włas-
nego bezpieczeństwa (samookaleczenia). Ważne są specjalne przedmioty, 
przekroczenie tabu i udział wyjątkowych osób – czarownika lub szama-
na. Trzecie ujęcie rytuału polega na kontakcie z transcendentalnym bó-
stwem, które stwarzając ludzi, daje im możliwość odróżniania tego, co 
święte i świeckie. Zastosowanie tu mają przedstawione przez Durkheima 
obrzędy negatywne i pozytywne, np. post lub modlitwa76.

5.4. Typologia Jeana Maisonneuve’a

Maisonneuve wyróżnił dwie kategorie rytuałów. Pierwszą stanowią ry-
tuały magiczno-religijne, czyli tabu, zakazy oddzielające, rytuały oczysz-
czające, odwrócenia i wypędzenia. Druga to rytuały świeckie77.

Do pierwszej kategorii należy zaliczyć tabu, którego podział zapropo-
nował J. Frazer, umieszczając „na pierwszym miejscu czyny tabu – zwłasz-
cza współżycie seksualne pomiędzy bliskimi krewnymi oraz z niektórymi 
obcymi, następnie zakazy spożywania pewnych potraw, napojów, resz-
tek jedzenia. Dalej wymienił tabu dotyczące przywódców, królów, kobiet 
w czasie menstruacji i połogu, a także związane z wojnami, trupami i za-
bójcami. Wreszcie tabu dotyczące pewnych substancji i  przedmiotów: 
żelazo, broń sieczna, szczątki ciał. W końcu słowa-tabu: imiona własne, 
nazwiska krewnych, zmarłych i imiona bogów”78. 

Kolejnym rodzajem rytuałów są zakazy oddzielające, które umożliwiają 
odróżnienie zachowań zwyczajnych od tych mających miejsce w wyjątko-
wych okolicznościach, np. święta ku czci bogów w starożytnym Rzymie, na-
kaz postu itp.79. Następnie autor wyróżnia rytuały oczyszczające polegające 
na „eliminacji efektów zgubnego kontaktu (bezpośredniego lub pośrednie-
go) z nieczystością poprzez dotyk, widok lub nawet słowo czy medium, 
gdyż ryzyko przenosi się na wszystko, co mogło mieć styczność z przed-
miotem lub osobą sprawcy”80. Dzielą się one na rytuały: ablucji, spowie-
dzi, odwrócenia, wpędzenia. Ablucja ma miejsce w każdej religii; polega 
na przywróceniu stanu czystości – jak chrzest mający na celu zmycie grze-

76 Por. tamże.
77 Por. tamże.
78 Tamże, s. 24.
79 Por. tamże, s. 25–26.
80 Tamże, s. 26.



238 Studia Redemptorystowskie

chu pierworodnego i wprowadzenie nowego członka do Kościoła81. Tade-
usz Pawluk podaje, że „sakrament chrztu może być udzielony ważnie tylko 
raz przez obmycie prawdziwą wodą, przy jednoczesnym zastosowaniu od-
powiedniej formy słownej. Rytuał, jak wiemy, każe polać wodą lub zanu-
rzyć (trzykrotnie) i wymówić przy tym (tylko raz) słowa: Ja ciebie chrzczę 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”82. Celem spowiedzi jest nie tylko 
przywrócenie „pojednania z Bogiem, ale także pojednanie z braćmi oraz 
zabliźnienie rany zadanej Kościołowi”83. 

Kolejnym jest rytuał odwrócenia polegający na wykonaniu w odwrotnej 
kolejności gestu lub wydarzenia powodującego nieszczęście84.

Ostatnim rytuałem magiczno-religijnym jest rytuał wypędzenia, któ-
ry służy przeniesieniu własnej winy na kogoś lub coś innego. Może się od-
bywać za pomocą składania ofi ary – przykładem jest obarczanie winą za 
włas ne niepowodzenia innych osób85. 

Drugą grupę tworzą rytuały świeckie, dzielące się na trzy podgrupy: 
masowe; kontaktów międzyludzkich; cielesne. Wśród rytuałów maso-
wych wyróżnić można zdarzenia sportowe i koncerty. Rytuały sportowe 
cechują: świecki charakter czasu i  miejsca spotkań, zasady rywalizacji, 
określone umiejętności zawodników, reguły86. Należy zauważyć, że sport 
nacechowany jest elementami ceremonialnymi, ma określone zasady po-
stępowania i jest pełen symboli. Zawodnicy zmieniają swój rytm życia, aby 
się odpowiednio przygotować do widowisk sportowych. Gracz przecho-
dzi w swoim życiu zawodowym kolejne etapy, co bezpośrednio wskazuje 
na występowanie różnorodnych etapów przejścia – najpierw jest mło-
dzikiem, a pod koniec kariery ma możliwość zostać trenerem. Widzowie 
również biorą czynny udział w spektaklach sportowych, noszą emblema-
ty klubów, malują się, śpiewają i tańczą po zwycięstwie swoich reprezen-
tantów. Zawodnicy walczą o chwałę, która jest potwierdzana symbolem 
zwycięstwa – pucharem. Do obrzędów masowych można również zaliczyć 
koncerty rockowe i muzyki pop87. 

Rytuały codziennych kontaktów międzyludzkich odnoszą się do bo-
gatej gamy wszelkiego rodzaju interakcji międzyludzkich. Ervin Goff man 
wyróżnił szereg rytuałów interakcyjnych, m.in. rytuały unikania i obdaro-

81 Por. tamże.
82 T. Pawluk, Lud Boży…, dz. cyt., s. 326.
83 Tamże, s. 362–363.
84 Por. J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 26.
85 Por. tamże.
86 Por. tamże, s. 59.
87 Por. tamże, s. 61–64.
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wywania. Pierwsze pełnią funkcję punktu odniesienia, dzięki któremu jed-
nostki wiedzą, w jakiej relacji mają pozostawać w stosunku do drugiego 
człowieka, np. tylko matce przystoi wytarcie nosa dziecku88. Rytuał obda-
rowywania polega na czynnościach, które są wyrazem szacunku względem 
danej jednostki. Takie praktyki rytualne cechują się nakazami, w przeci-
wieństwie do rytuałów unikania opartych na zakazach89. Warto również 
wspomnieć o obdarowywaniu prezentami, które są zazwyczaj ofi arowane 
przy różnych okazjach (urodziny, śluby, narodziny itp.). Dawane są w celu 
okazania przyjaźni lub aby obdarowana osoba miała poczucie wdzięczno-
ści90. Skrajnym przykładem obdarowywania jest zjawisko potlaczu, który 
jest „obrzędową ucztą, ogłaszaną z ważnych dla członków danego klanu 
powodów, stanowiącą pretekst do pochwalenia się swoim bogactwem”91. 
Takie zachowanie motywowane było przez każdego naczelnika wioski, 
który „czuł się zobowiązany uzasadnić swoje pretensje do przywództwa. 
Zwyczajowym środkiem do osiągnięcia tego celu było urządzenie potla-
czy. (…) Naczelnik sowicie obdarowywał rywala i jego stronników. Goście 
umniejszali wartość tego, co otrzymali, i obiecywali uroczyście, że zrewan-
żują się potlaczem, na którym ich własny naczelnik dowiedzie, że jest więk-
szy od poprzedniego gospodarza, rozdając więcej bardziej wartościowych 
darów”92. Warto zauważyć, że rytuały o charakterze codziennym, których 
wykonawcami są ludzie, mają wyrażać poczucie własnego „ja”, kształtować 
poczucie dumy i godności oraz pozytywne podejście do innych93. Przy-
kładem rytuału codziennego jest biesiadowanie. W ramach tego pojęcia 
mieszczą się różnorodne towarzyskie spotkania pozwalające odpocząć od 
codzienności (przyjęcia), często ma na nich miejsce dobrowolna wymiana 
prezentów. Dzięki takim relacjom umacniana jest więź społeczna i mogą 
się wytwarzać pozytywne uczucia, jak przyjaźń94.

Grupę rytuałów świeckich zamykają rytuały cielesne, które są obecne 
w każdej kulturze i mają wiele funkcji. Mogą one być tworzone poprzez 
wykonanie odpowiednich znaków na ciele lub poprzez dbanie o ciało95. 
Znaki na ciele dzielą się na tatuaże oraz makijaże. Tatuaż wywodzi się z po-
linezyjskiego tatau, sprowadzonego do Europy przez marynarzy w XVIII 

88 Por. E. Goffman, Rytuał…, dz. cyt., s. 63–64.
89 Por. tamże, s. 71.
90 J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 65.
91 A. Szyjewski, Etnologia…, dz. cyt., s. 57.
92 M. Harris, Potlacz, w: Świat człowieka – świat kultury, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, War-

szawa 2007, s. 684–685.
93 Por. J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 63.
94 Por. tamże, s. 65.
95 Por. tamże.
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wieku – jest to znakowanie ciała człowieka za jego zgodą (rysunki, in-
skrypcje)96. Makijaże natomiast dawniej były dostępne tylko dla elit, do-
piero w późniejszym czasie stały się dostępne dla każdego. Rytualny aspekt 
makijażu polega na dążeniu przez kobiety do symbolicznego piękna. Jest 
on powtarzalnym rytuałem umożliwiającym kobiecie budowanie ocze-
kiwanych relacji z otoczeniem. Ma imitować uzdrowicielską moc natury 
niczym magiczne mikstury, na czym koncentruje się większość reklam ko-
smetyków97. 

Współczesna kultura konsumpcyjna promuje ciało jako „paszport do 
wszystkiego, co dobre w życiu, dbałość o  siebie opiera się na dbałości 
o ciało”98. Rytuały pielęgnacyjne polegają na wytwarzaniu reguł „na po-
ziomie prywatnym i publicznym, którym te czynności podlegają, oraz 
na systemie przekonań i wartości dotyczących higieny, jaki rozwinął się 
na przestrzeni dziejów”99. Również ubieranie się człowieka związane jest 
z rytuałem (elegancki strój na ślub czy do teatru)100.

5.5. Typologia Arnolda van Gennepa 

Arnold van Gennep wychodzi od podzielenia rzeczywistości człowieka 
na sfery sacrum i profnum, które różnią się między sobą w sposób bardzo 
istotny. Samo przejście pomiędzy tymi dwoma stanami wymaga odpo-
wiedniego stadium pośredniego – przykładem mogą być święcenia ka-
płańskie poprzedzone specjalnymi rytuałami. Autor wyróżnia wiele grup 
rytuałów, m.in. sympatyczne (imitacyjne) oraz przenośne101. Pierwsza gru-
pa rytuałów jest oparta na przeświadczeniu o oddziaływaniu takiego sa-
mego na to samo, innego na inne, pojemnika na zawartość, fragmentu na 
całość, obrazu na przedmiot, gestu na czyn102. Rytuały przenośne pole-
gają na „przekonaniu, iż cechy wrodzone lub nabyte mają charakter ma-
terialny i mogą być przenoszone w drodze kontaktu fi zycznego albo na 
odległość”103. Istnieją również rytuały pozytywne i  negatywne. Pierwsze 
charakteryzują się aktem woli skierowanym na wykonywany rytuał, na-

96 Por. tamże, s. 67.
97 Por. tamże, s. 68–69.
98 M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, w: Antropologia ciała, oprac. A. Chałupnik, M. Szpa-

kowska, Warszawa 2008, s. 115.
99 J. Maisonneuve, Rytuały dawne…, dz. cyt., s. 69.
100 Por. tamże, s. 71.
101 Por. A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tłum. B. Białek, Warszawa 2006, s. 29–31.
102 Por. tamże, s. 31.
103 Tamże, s. 34.



241Teologia

tomiast negatywne polegają na zastosowaniu tabu, czyli zakazu104. Gen-
nep również przedstawia rytuały bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze mają 
moc tworzenia oczekiwanych skutków od razu (klątwa, zaklęcie), bez ko-
rzystania z pomocy sił zewnętrznych105. Pośrednie polegają na przekaza-
niu jakiegoś impulsu, który powoduje cały splot wydarzeń oczekiwany 
przez inicjatora, np. potarcie strzały specjalnym kamieniem w celu nada-
nia jej siły magicznej106. Wszystkie wymienione sposoby sprawowania 
rytuałów mogą razem istnieć w sposób animistyczny (osobowy), jak i dy-
namiczny (nieosobowy). Tworzą się sieci określonych rytuałów, np. w ra-
mach ciąży mogą istnieć rytuały dynamiczne, przenośne, bezpośrednie 
i negatywne; z drugiej strony odnośnie do samego porodu występują ry-
tuały animistyczne (przypisanie duszy człowieka zwierzętom, roślinom, 
minerałom i żywiołom), sympatyczne, pośrednie i pozytywne. Istotna jest 
tutaj sekwencyjność zdarzeń, którą autor rozpatruje w ramach rytuałów 
przejścia stanowiących główną kategorię107. Podkategorie to: rytuały wy-
łączenia (separacji), rytuały okresu przejściowego (marginalnego) i rytuały 
włączenia (integracji). Pierwsza faza wyłączenia zawiera w sobie zachowa-
nia symboliczne, polegające na odjęciu jednostki od grupy – od określo-
nego miejsca w strukturze społecznej108. Natomiast pośredni okres, tzw. 
liminalny, powoduje nieokreśloność podmiotu obrzędu; są tu obecne ele-
menty zarówno z poprzedniego etapu, jak i z mającego nastąpić (może ich 
również w ogóle nie być). Ostatni element jest zakończeniem całego przej-
ścia109. Pierwsze obecne są w ceremoniach pogrzebowych, rytuały wyłą-
czenia w zaślubinach, a zdarzenia dotyczące okresu przejściowego mogą 
zaistnieć podczas ciąży i zaręczyn110. Przykładem praktycznym rytuałów 
przejścia jest narzeczeństwo, które stanowi okres przejściowy pomiędzy 
stanem wolnym a małżeństwem. Związane jest z całą sekwencją różnych 
rytuałów wyłączenia i włączenia111.

104 Por. tamże, s. 34–35.
105 Por. tamże, s. 34.
106 Por. tamże.
107 Por. tamże, s. 36.
108 Por. V. Turner, Las symboli: aspekty rytuałów u ludu Ndembu, tłum. A. Szyjewski, Kraków 2006, 

s. 112.
109 Por. A. van Gennep, Obrzędy…, dz. cyt., s. 36.
110 Por. tamże.
111 Por. tamże. 37.
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5.6. Typologia Henryka Zimonia

Henryk Zimoń wyróżnia trzy rodzaje rytuałów: przejścia; dorocz-
ne; kryzysowe. Pierwsze zostały opisane w  ramach typologii van Gen-
nepa i nie ma potrzeby ponownego ich omawiania. Rytuały doroczne są 
kalendarzowe, sezonowe i periodyczne. Polegają na cykliczności różnych 
wydarzeń, jak pory roku lub zdarzenia historyczne (w ten sposób ludzie 
w społeczeństwach pierwotnych byli w stanie wyznaczać czas)112. Rytuały 
wykonywane są „przez społeczności w ważnych okresach roku agrarnego, 
najczęściej na ich początku lub końcu. Oznaczają one zmiany cyklu klima-
tycznego i są inauguracją takich czynności sezonowych, jak: zasiewy i sa-
dzenie, dożynki, zmiana pastwisk zimowych na letnie”113. Rytuały agrarne 
są silnie związane z cyklem wegetacyjnym roślin i mają miejsce z począt-
kiem zimy i  jej końcem114. Ostatnie są rytuały kryzysowe, które cechują 
okazjonalność i zastosowanie w momentach kryzysowych. Odprawiane są 
w momentach destabilizacji rzeczywistości jednostek lub całych społecz-
ności. Ich zadaniem jest przywrócenie stanu sprzed kryzysu (zakończenie 
suszy lub wyzdrowienie członka grupy)115. W ramach rytuałów kryzyso-
wych funkcjonują: rytuały lecznicze; nawiedzenia ducha; antyczarowni-
cze. Pierwsze polegają na zmianie złego fatum (np. taniec deszczu), drugie 
związane są z oczyszczeniem czarowników, a ostatnie mają chronić przed 
kradzieżą i gniewem116.

Powyższa analiza ukazuje jednoznacznie bogactwo i różnorodność ry-
tuałów, a wielość ujęć naukowych i typologii świadczą, jak ważne staje się 
to pojęcie. Człowiek przecież od momentu narodzin aż do śmierci nie-
ustannie jest uczestnikiem wydarzeń o charakterze rytualnym, co pozwala 
mu się odnaleźć w otaczającym go świecie. Świadczy to o dużym zapotrze-
bowaniu człowieka na uporządkowanie rzeczywistości, w  jakiej istnieje. 
Byt ludzki nie jest tylko ciałem żyjącym z dnia na dzień. Istnieje w obrębie 
sfery sacrum i profanum, tego, co święte i świeckie, a kluczem do działania 
pomiędzy nimi są właśnie rytuały. 

112 Por. H. Zimoń, Rytuały doroczne…, dz. cyt., s. 219–220.
113 Tamże, s. 220.
114 Por. A. Szyjewski, Etnologia…, dz. cyt., s. 455.
115 Por. H. Zimoń, Rytuały doroczne…, dz. cyt., s. 220.
116 Por. tamże.
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Summary

All rituals are very important in human life, because society is using them to make 

connection between things direct at the transcendent (sacrum) and things which are refer 

to secular sphere (profanum), but what it really means for us? Th e fi rst part shows a great 

variety of ritual defi nitions presented in literature. Th e second part will try to explain, 

what selected items of defi nition means. Th e third part focuses on terminology connected 

to the rituals, as sacrum, profanum, ceremony, magic, tabu, code and cult. Th e fourth will 

show what archeology, psychology and etiology understands by „ritual”. Th e last part is 

about typology of rituals: E. Durk heim, A. van Gennep, W. Piwowarski, H. Zimoń, J. Ca-

zeneuve, J. Maisonneuve, to show how many types of rituals we can meet in our lives. 

Marcin Nowakowski, ur. 1984 w Warszawie, w latach 2004–2009 odbył studia z prawa 

kanonicznego i cywilnego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna-

ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie jest studentem V roku socjologii na 

Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W roku akademickim 2009/10 

na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW rozpoczął przewód doktorski z dziedziny 

prawa małżeńskiego w aspekcie niezdolności do zawarcia.



Andrzej Kukła CSsR 
WSD Redemptorystów – Tuchów

Przemoc seksualna wobec dzieci 

Wykorzystywanie seksualne, molestowanie seksualne, nadużycie sek-
sualne, krzywdzenie seksualne – to tylko niektóre z wielu sformułowań 
stosowanych w literaturze przedmiotu na określenie przemocy seksualnej 
wobec dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) terminem, 
który najlepiej określa zjawisko wykorzystywania dzieci przez osoby doros-
łe dla uzyskania przyjemności seksualnej, jest p r z e m o c  s e k s u a l n a. 
Należy przy tym zaznaczyć, że jakąkolwiek aktywność seksualną pomię-
dzy dorosłym a dzieckiem zawsze powinno się traktować z ogromną po-
wagą, pamiętając, że należy ją uznać za nadużycie. Defi nicja proponowana 
przez Standing Committee on Sexually Abused Children wskazuje, że za 
dziecko wykorzystane seksualnie można uznać każdą jednostkę w wieku 
bezwzględnej ochrony (wiek ten określa prawo), którą osoba dojrzała sek-
sualnie naraża na jakąkolwiek aktywność natury seksualnej w celu osiąg-
nięcia seksualnego zaspokojenia1. 

Pedofi lią określa się dewiację seksualną polegająca na skłonności do 
kontaktów seksualnych z  dziećmi lub popęd płciowy do dzieci i  mło-
dzieży obojga płci. Zdecydowanie rzadziej dewiacji tej ulegają kobiety 
niż mężczyźni, przy czym efekty poczynań kobiet-pedofi lów są znacznie 
groźniejsze, ponieważ zachowania dewiacyjne spowodowane są u nich 
nie tylko chęcią zaspokojenia potrzeb i  przyjemności seksualnych, ale 
także dążeniem do udowodnienia swojej dominacji. Zasadniczo zakła-
da się, że ponad 90% przestępstw z zakresu pedofi lii popełnianych jest 
przez mężczyzn.

W Stanach Zjednoczonych coraz częściej w wyrokach sądowych praw-
nicy używają sformułowania predatory pedophile, co można by przetłu-

1 Definicja podana w 1984 roku przez The Standing Committee on Sexually Abused Children (SCO-
SAC) brzmi: „any child below the age of consent may be deemed to have been sexually abused when 
a sexually matured person has engaged or permitted the engagement of that child in any activity 
of a sexual nature which is intended to lead to sexual gratification of the sexually mature person”. 
S. Malhotra, Behavioral and psychological assessment of child sexual abuse in clinical practice, „Inter-
national Journal of Behavioral Consultation and Therapy”, wiosna 2006. Behavior Analyst Online 
2006. 
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maczyć jako „drapieżny pedofi l, łowca, zdobywca ofi ary”2. Dziecko jako 
jednostka ufna i  łatwowierna jest dla pedofi la ofi arą idealną. Dodatko-
wo pedofi l może być spokojny i niejako ubezpieczony w swoich działa-
niach, ponieważ dziecko z obawy przed rodzicami oraz z poczucia winy 
stara się utrzymać w tajemnicy kontakty seksualne z dorosłymi. W takiej 
sytuacji niezwykle ważną rolę w procesie demaskowania zachowań pedo-
fi lskich odgrywa uświadamianie dzieci, aby nie ufały bezgranicznie do-
rosłym i  sygnalizowały wszelkie dziwne lub nietypowe ich zachowania. 
Należy przy tym pamiętać, że nie każde zachowanie dorosłego względem 
dzieci musi być widziane przez pryzmat zachowań złych moralnie i sto-
jących w sprzeczności z prawem. Określanie pedofi lem trenera, który po 
udanym meczu obejmuje czy ściska swoich podopiecznych, lub księdza, 
który głaszcze po głowie dziecko dające pieniążek na tacę, jest typowym 
błędem, spowodowanym brakiem informacji lub informacją niepełną, ale 
przede wszystkim uleganiem zbiorowej histerii. 

Aby czyn uznać za pedofi lny lub człowieka określić pedofi lem, należy 
dokładnie poznać motywy kierujące określonym postępowaniem. Pedo-
fi lią jest bowiem każde zachowanie osoby dorosłej wobec dziecka służące 
podnieceniu i zaspokojeniu własnych potrzeb seksualnych. W celu zaspo-
kojenia dorosły podejmuje aktywność seksualną z dziećmi lub fantazjuje 
o niej, traktując to jako preferowany lub wyłączny sposób osiągnięcia pod-
niecenia seksualnego i orgazmu. Czynów pedofi lnych mogą dokonywać 
również osoby, które mają trudności w nawiązaniu kontaktów seksualnych 
z dorosłymi. Dziecko w tym przypadku jest bardziej dostępnym, łatwiej-
szym w pozyskaniu partnerem seksualnym niż osoba dorosła, choć nie jest 
idealnym i najbardziej pożądanym erotycznie obiektem. 

1. Jak rozpoznać pedofi la i kiedy zachowania dorosłego wobec 
dziecka są zagrożeniem?

W USA wśród wielu programów chroniących dzieci przed pedofi lami 
jest również program „Protecting God’s Children”. Powstał on, by wspierać 
parafi e, organizacje, szkoły i inne instytucje pracujące z dziećmi. Jednym 
z jego założeń jest właściwe o d c z y t y w a n i e  z n a k ó w  wskazujących 
na zachowania osób trzecich mogące zagrozić bezpieczeństwu dzieci. Nie-
które zachowania osób mających skłonności do zachowań pedofi lnych są 
łatwe do odczytania, niektóre zaś bardzo dobrze zakamufl owane. 
2 Por. wyrok sądu w Lucas (Ohio, USA) w sprawie skazanego John Fraizera, akta sprawy: State v. Fra-

zier, 2005-Ohio-3356.
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• Pierwszym i najczęściej zauważanym sygnałem ostrzegawczym jest 
fakt, że człowiek o skłonnościach pedofi lnych chce być jak najczę-
ściej sam w towarzystwie dziecka. Niestety często mogą to być na-
wet osoby spokrewnione z dzieckiem. 

• Drugim elementem jest dawanie dziecku podarunków bez przy-
zwolenia rodziców. Oczywiście trzeba tu zachować rozsadek i wła-
ściwy dystans, ale gdy osoba dorosła daje dziecku prezenty lub 
zabiera je na zakupy w tajemnicy przed rodzicami i dodatkowo su-
geruje, by dziecko nie mówiło o tym rodzicom, to sprawa jest po-
dejrzana.

• Trzecim elementem w pozyskiwaniu sympatii dziecka jest pozwa-
lanie mu na robienie rzeczy, na które rodzice nie dają pozwolenia. 
Oczywiście nie chodzi tu o klasyczne rozpieszczanie przez dziad-
ków czy ciocie i wujków. Jednak gdy mamy do czynienia np. z po-
zwalaniem na oglądanie fi lmów lub granie w  gry komputerowe, 
których zakazują rodzice, wówczas możemy mówić o dużym za-
grożeniu3.

Wczesne wykrycie oznak zainteresowania dzieckiem przez osoby mają-
ce nie do końca czyste intencje jest tu sprawą zasadniczą. Pozwoli to w wie-
lu przypadkach uniknąć przestępstwa pedofi lii. 

2. Typy pedofi lów

Pedofi lia ma wiele różnych odcieni w zależności od typu i preferencji 
osoby pedofi lnej. Rozróżnić można następujące typy: 

• Infantylny – to osobowość niedojrzała: jest łagodny, preferuje nie 
tyle ostry seks, ile zabawy seksualne z dziećmi (dotykanie, głaskanie, 
całowanie, przytulanie).

• Dewiant – jest biologicznie zaprogramowany jedynie na seks 
z dziećmi. Kontaktów z nieletnimi poszukuje już w wieku dojrze-
wania. Preferuje kontakty oralno-genitalne.

• Regresywny – traktuje dziecko jak osobę dorosłą: dziewczynka jest 
dla niego kobietą. Doprowadza do pełnych stosunków seksualnych.

• Sadysta – osiąga pełną satysfakcję seksualną jedynie poprzez brutal-
ny gwałt na dziecku.

3 Por. Sh. Doty, The Warning Signs and Family-based Abuse, broszura: A Plan to Protect God’s Chil-
dren™ – „Know the Warning Signs”.
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3. Jak zapobiegać pedofi lii?

Przede wszystkim należy uświadamiać zarówno dzieci, jak i rodziców, 
czym jest pedofi lia i jakie zachowania można uznać za pedofi lne. Faktem 
jest, że większość czynów lubieżnych nie zostaje ujawniona przez ofi arę, 
lecz wychodzi na jaw na skutek przypadkowego wykrycia przez osoby trze-
cie. Czasem ujawnienie przemocy seksualnej pociąga za sobą negatywne 
reakcje otoczenia w stosunku do ofi ary, takie jak: złość na pokrzywdzone-
go, brak wiary w jego słowa, dążenie do pomniejszenia skali jego cierpie-
nia i  zaprzeczenie wpływu przemocy seksualnej na jego życie. Czasami 
nawet sami rodzice – na skutek wstydu przed opinią otoczenia – nie re-
agują albo starają się winę przypisać dziecku. W związku z tym najważniej-
szą rolę w ujawnieniu, a następnie zapobieganiu pedofi lii ma r o d z i n a, 
u ś w i a d o m i o n a  i   s t a j ą c a  p o  s t r o n i e  p o k r z y w d z o n e g o 
d z i e c k a.

Molestowane dziecko nie może być w żadnym razie uznane za ciężar dla 
własnej rodziny. To nie ono przynosi wstyd i nie ono powinno być nega-
tywnie ocenione przez rodzinę i otoczenie. Jedynie bezwzględne uświado-
mienie sobie faktu, że to właśnie dziecku wyrządzono ogromną krzywdę, 
może doprowadzić je do skutecznej terapii i  zaleczenia doznanych ran, 
a pedofi la do wymierzenia mu zasłużonej kary. Bardzo ważne jest, by ro-
dziny dzieci molestowanych nie były izolowane i by same nie izolowały się 
od społeczeństwa. 

Trzeba stwierdzić, że niestety coraz częściej dochodzi do usprawiedli-
wiania dewiacyjnych zachowań pedofi lów. Pedofi lię próbuje się czasem 
nazywać niegroźną słabością elit, znaną już w  starożytnej Grecji, gdzie 
stosunki seksualne między dorosłymi mężczyznami a chłopcami należały 
wręcz do kanonu wychowania. Pedofi lia nie jest także – jak chcieliby nie-
którzy – chorobą. Jest to dewiacja i bez względu na to, czym została spo-
wodowana, musi być tak traktowana. Pedofi lem niekoniecznie musi być 
osoba zaniedbana, bezdomna, bezrobotna, wychodząca z  więzienia po 
odbyciu kary. Częściej są to osoby, które najmniej o takie skłonności po-
dejrzewamy. Może to być lekarz, nauczyciel, prawnik, bankowiec, kierow-
ca autobusu szkolnego, pracownik socjalny, policjant, duchowny itp. Jeśli 
chodzi o duchownych, to warto tu zaznaczyć, że pedofi l może się trafi ć 
w każdej religii. Nie jest rzeczą uczciwą medialnie sprowadzanie tego pro-
blemu tylko i wyłącznie do duchownych Kościoła katolickiego, choć cza-
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sami można odnieść takie wrażenie. Takim samym pedofi lem może być 
duchowny muzułmański, żydowski czy chrześcijański. 

Wraz z rozwojem technik multimedialnych, a w szczególności Interne-
tu, w ostatnich latach pedofi lia w cyberprzestrzeni stała się zjawiskiem ma-
sowym. Istnieją już całe grupy przestępcze działające w cyberprzestrzeni 
i zarabiające na pedofi lii ogromne pieniądze. Nie jest ona już tylko zbocze-
niem nielicznych maniaków, ale prawdziwą przestępczością zorganizo-
waną na skalę światową. Należy dodać, że p e d o p o r n o g r a f i a, jako 
niezwykle dochodowy biznes, jest opanowana przez różnego rodzaju ma-
fi e działające w cyberprzestrzeni z przełożeniem na świat realny. Istnieją 
też całe grupy zorganizowane na poziomie danego kraju, jak choćby dzia-
łająca w Ameryce Północnej NAMBLA (North American Man/Boy Love 
Association).

Obecnie w  sieci funkcjonuje ogromna liczba stron skierowanych 
do pedofi lów. Można powiedzieć, że w  Internecie istnieje prawdziwa 
w s p ó l n o t a  p e d o f i l ó w, złożona z  organizacji ponadnarodowych, 
narodowych i lokalnych. Pedofi l-nowicjusz poprzez precyzyjne instrukcje 
na forach internetowych otrzymuje wszechstronną pomoc. Praktycznie 
każdy może dowiedzieć się, jak bezpiecznie i anonimowo żeglować w sieci, 
gdzie znaleźć najlepsze strony, jak w razie czego wyczyścić twardy dysk bez 
pozostawiania śladów dokonanego przestępstwa, czego unikać, aby nie zo-
stać namierzonym przez policję. 

Powstanie cyberprzestrzeni spowodowało niesamowity rozwój wirtu-
alnego seksu. W takiej rzeczywistości powszechnego dostępu do najdal-
szych zakątków świata dom rodzinny, w którym dziecko powinno czuć się 
pewnie i bezpiecznie, przestał być niedostępną twierdzą, oazą bezpieczeń-
stwa dla dzieci i miejscem ucieczki przed natrętnymi pedofi lami. 

Pedofi l sieciowy, po angielsku zwany predator, czyli „łowca, drapieżnik”, 
czuje się dominujący i pewny swojego zwycięstwa nad potencjalną ofi arą. 
D z i e c k o  w i e r z y  b e z g r a n i c z n i e  w   i n f o r m a c j e  p o d a-
w a n e  p r z e z  p r e d a t o r a. Stąd potrzeba kontroli sieci internetowej 
przez organy ścigania, ale także rodzice powinni dyskretnie, aczkolwiek 
w bardzo zdecydowany sposób sprawdzać, z kim dziecko przyjaźni się wir-
tualnie. Problem polega na tym, że często rodzice są szczęśliwi, że dziecko 
ma zajęcie przed komputerem i im nie przeszkadza. Tu często dochodzi 
do rodzinnych tragedii, gdyż dziecko fi zycznie będąc w domu, emigruje 
w niebezpieczny świat wirtualny. 
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Robert Hugh Farley w swojej broszurze o zawstydzaniu i wprowadza-
niu w zakłopotanie przez Internet (ang. cyber-bullying) pisze o zagroże-
niach, jakie niesie nieograniczane używanie przez najmłodszych Internetu. 
Dziecko może otrzymywać e-maile z treściami pornografi cznymi i pedo-
fi lskimi. Pedofi le często wysyłają do nieletnich SMS-y i MMS-y o treści pe-
dofi lskiej, czekając na ich reakcję4. Potencjalna nieletnia ofi ara cyberataku 
chętnie nawiązuje kontakt z pedofi lem, nie widząc zagrożenia. 

Cyber-bullying może przybierać wiele form. Najbardziej znane to:
• nieprzyzwoite e-maile wysyłane do nieletnich,
• często wysyłane SMS-y o treści z pogranicza lub wprost pedofi l-

skiej,
• tworzenie stron internetowych, które zawierają treści i  fotografi e 

upokarzające konkretne osoby. Często są one przetwarzane kom-
puterowo z zupełnie niewinnych zdjęć,

• wysyłanie prywatnych fotografi i innym uczniom.
U ofi ar takiego ataku z cyberprzestrzeni dochodzi często do załamania, 

ucieczki w samotność, depresji i zaniżania swojej wartości. Po takim przy-
krym doświadczeniu agresji seksualnej przez Internet nawet otwarte na 
świat dorosłych dzieci zamykają się w sobie i czują się zdruzgotane5.

Coraz częściej zaczyna pojawiać się pytanie, czy walka z pedofi lią może 
być skuteczna. Wydaje się, że zbyt często w sprawach sądowych o pedofi -
lię zapadają wyroki w zawieszeniu czy wręcz sprawy są umarzane. Pomimo 
powszechnej wiedzy internautów, gdzie można znaleźć treści pedofi lskie, 
nie likwiduje się serwerów zawierających je. 

W cyberprzestrzeni niestety coraz częściej pedofi lię promuje się, jako 
pewnego rodzaju styl życia, wywierając przy tym nacisk na opinię publicz-
ną, aby zachowania erotyczne pedofi lów traktować jak jedną z normal-
nych skłonności seksualnych człowieka. 

P r z e m o c  s e k s u a l n a  wobec dzieci w   ś w i e c i e  r e a l n y m 
zaczyna się najczęściej od pocałunków, które nie mają nic wspólnego z nie-
winnymi pocałunkami dzieci, ale są bardziej pocałunkami w stylu doro-
słych partnerów. Zwykle pedofi l sprawdza młodą ofi arę, stosując różnego 
rodzaju testy na wrażliwość seksualną dziecka. Potrafi  np. w  obecności 
dziecka załatwiać swoje potrzeby fi zjologiczne w łazience, obnażając się 
przy nim, prowokując je do podobnych zachowań. Testuje, jaka będzie 

4 Por. R.H. Farley, Cyber-Bullying: Protecting Young People from Technology Dangers, broszura.
5 Tamże.
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reakcja dziecka. Jeżeli ono, zamiast poskarżyć się rodzicom albo okazać 
swoją dezaprobatę lub wstręt czy niepokój, odwróci się jedynie wstydliwie 
i udaje, że nie widzi, co się dzieje, to dla pedofi la jest to znak, że może ono 
być potencjalną ofi arą.

Formy przemocy w zakresie nadużyć seksualnych względem dzieci są 
bardzo różne. Niekiedy jest to:

• prowokowanie do dotykania narządów płciowych dorosłego,
• nakłanianie dziecka do oglądania onanizującego się dorosłego,
• pełne stosunki seksualne z dzieckiem. 
Niemiecka socjolog i psycholog dr Gisela Bleibtreu-Rhrenberg, idąc za 

większością amerykańskich specjalistów z tej dziedziny6, dzieli pedofi lię na: 
• nepiofi lię, zwaną też infantofi lią – gdy obiektem zainteresowania 

jest dziecko w wieku przedszkolnym,
• pedofi lię – zainteresowanie dzieckiem w wieku szkolnym, ale przed 

okresem dojrzewania,
• efebofi lię – obiektem zachowań pedofi lnych jest osoba w wieku doj-

rzewania7.
W większości ujawnionych przypadków obiektem zainteresowania pe-

dofi lów są dziewczęta w wieku 8–11 lat i chłopcy w wieku 11–15 lat8. 
U pedofi lów niekiedy stwierdza się zmiany organiczne w mózgu, które 

prowadzą do tego typu zachowań, ale w większości przypadków o rozwo-
ju pedofi lii decydują czynniki psychiczne i rozwojowe, takie jak zaburzone 
relacje z rodzicami, doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie, 
odczuwanie lęku wobec kobiet, kompleksy, niepowodzenia w życiu seksu-
alnym. Niemal codziennie prasa donosi o przypadkach pedofi lii. Pedofi la-
mi często okazują się ludzie znani i cieszący się powszechnym szacunkiem. 

4. Pedofi lia w polskim prawie cywilnym

W Polsce przemoc seksualna dokonana wobec dziecka przez osobę do-
rosłą była do tej pory przestępstwem ściganym z art. 200 kodeksu karne-
go, par. 1, który stwierdzał: „Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 
do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej 

6 Por. G. Bleibtreu-Ehrenberg, The Paedophile Impulse: Toward the Development of an Aetiology of 
Child-Adult Sexual Contacts from an Ethological and Ethnological Viewpoint, „Paidika – Journal of 
Paedophilia” 1988, nr 2.

7 N. McConaghy, Sexual Behaviour: Problems and Management, New York 1993, s. 312.
8 Por. H. Vogt, Pädophilie – Leipziger Studie zur gesellschaftlichen und psychischen Situation pädophi-

ler Männer, Lengerich 2006, oraz B. Frits, Pedophilia: A factual report, Enclave (Rotterdam) 1985.
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(czynności lubieżne) albo wykonywania takiej czynności, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat”.

5 listopada 2009 roku prezydent Lech Kaczyński podpisał zmiany 
w ustawie dotyczącej m.in. pedofi lii. Zmiany te weszły w życie 8 czerw-
ca 2010 roku i  zaostrzają odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko 
wolności seksualnej popełnione wobec osób poniżej 15 roku życia (kwa-
lifi kowane są one jako gwałt pedofi lski) oraz osób będących najbliższymi 
członkami rodziny (tzw. gwałt kazirodczy). Te czyny po nowelizacji oce-
niane są o wiele surowiej. Kwalifi kowane są teraz nie tylko jako przestęp-
stwo, ale mają już charakter z b r o d n i, co zmienia też wymiar kary (dolna 
granica: od trzech lat więzienia). Wprowadza się też l e c z e n i e  p e d o-
f i l a, o którym ma zadecydować sąd na sześć miesięcy przed przewidywa-
nym zwolnieniem warunkowym lub też przed wykonaniem kary. Ponadto 
osoby skazane za gwałt na osobie poniżej 15 roku życia lub za gwałt ka-
zirodczy m u s z ą  być umieszczane w zakładach zamkniętych lub kie-
rowane na leczenie ambulatoryjne. Nowela wprowadza też nowe pojęcie 
w polskich kodeksach, a mianowicie karanie za promowanie tzw. d o b r e j 
p e d o f i l i i. Pod tym pojęciem kryją się działania mające przekonać spo-
łeczeństwo, że dzieci wykorzystywane seksualnie nie muszą być uznawa-
ne za osoby skrzywdzone. Czyny z zakresu tzw. dobrej pedofi lii zagrożone 
są karą pozbawienia wolności do lat dwóch. G r o o m i n g, czyli składa-
nie osobie poniżej 15 roku życia propozycji pedofi lskich przez Internet, za-
grożony jest karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Karalne jest również 
utrwalanie i rozpowszechnianie obrazów i fi lmów mających znamiona pe-
dofi lskie. Statystyki pokazują, że ofi arami pedofi lów są trzy razy częściej 
dziewczynki niż chłopcy. 

S k u t k i  p e d o f i l i i, szczególnie gdy dochodzi do kontaktu fi zycz-
nego, są gorsze niż skutki gwałtu, bo jest to niejako gwałt permanentny. 
Pedofi lia jest najbardziej okrutnym doświadczeniem człowieka, ponie-
waż zabija najważniejszą istotę dzieciństwa: n i e w i n n o ś ć, powodu-
jąc u  molestowanego dziecka ruinę życia emocjonalnego, której często 
nie można naprawić do końca życia. Osoby wykorzystywane seksualnie 
w dzieciństwie cierpią już wówczas na różnego rodzaju lęki, mają skłonno-
ści samobójcze, nie odczuwają radości życia, często płaczą, nie wychodzą 
z domu, boją się ciemności. W późniejszym okresie cierpią na depresje, 
różnego rodzaju nerwice, obsesje seksualne, mają trudności ze znalezie-
niem życiowego partnera czy też swojego miejsca w życiu. Ofi ary nadużyć 
seksualnych stają się emocjonalnymi kalekami, nastawionymi raczej na to, 
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by przetrwać, a nie realizować własne pragnienia i plany życiowe. W daw-
nych czasach dzieci pokrzywdzone przez pedofi lów często wybierały ży-
cie w klasztorze, z reguły o najostrzejszym rygorze, czyli bez kontaktów ze 
światem zewnętrznym. Izolując się w ten sposób, odnajdywały iluzorycz-
ne bezpieczeństwo.

Oczywiście pożywką dla różnego rodzaju pism brukowych, a przede 
wszystkim przeciwników Kościoła katolickiego, są pojawiające się od czasu 
do czasu doniesienia o przypadkach pedofi lii wśród księży. Watykan przez 
długi czas powstrzymywał się od komentarzy w sprawie pedofi lii księży 
m.in. w Irlandii. Papież Benedykt XVI użył bardzo mocnych słów, komen-
tując te przypadki i zwracając się 20 marca 2010 roku do irlandzkich ka-
tolików w skierowanym do nich specjalnym liście. Papież pisze m.in.: „Od 
czasu kiedy po raz pierwszy zrozumiano powagę i rozmiary problemu sek-
sualnego wykorzystywania dzieci w instytucjach katolickich, Kościół wy-
konał ogrom pracy w wielu częściach świata, aby go rozwiązać i naprawić. 
Chociaż nie należy szczędzić wysiłków w zakresie ulepszania i uaktual-
niania istniejących procedur, to jestem podbudowany faktem, że obecne 
praktyki bezpieczeństwa, stosowane przez Kościoły lokalne, są postrzega-
ne w niektórych częściach świata jako wzór, który powinny naśladować 
inne instytucje”.

Katechizm Kościoła Katolickiego (kan. 2389) stwierdza: „Do kazirodz-
twa zbliżone są nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzie-
ciach lub młodzieży powierzonych ich opiece. Grzech ten jest jednocześnie 
gorszącym zamachem na integralność fi zyczną i moralną młodych, którzy 
będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzial-
ności wychowawczej”.

Ojciec święty Benedykt XVI, udając się 15 kwietnia 2008 roku z wizytą 
apostolską do USA, zapowiedział już na pokładzie samolotu „wykluczenie 
pedofi lów z kapłaństwa” i „zrobienie wszystkiego, by podobne przypadki 
nie powtarzały się w przyszłości”. W USA skandale związane z seksualnym 
wykorzystywaniem dzieci przez kapłanów doprowadziły do procesów, 
w których wyniku amerykańskie diecezje musiały wypłacić w sumie ponad 
2 mld dolarów odszkodowań. Jednakże nie można ulec presji medialnej. 
Nadużycia seksualne wobec dzieci to nie tylko problem Kościoła. Raport 
przygotowany przez Charol Shakeshaft z Hofstra University and Interacti-
ve, Inc. w Huntington (New York, USA) we wrześniu 2004 roku na zlece-
nie Departamentu Edukacji w USA potwierdza, że pedofi lskie nadużycia 
seksualne nauczycieli i wychowawców są kilkadziesiąt razy liczniejsze od 
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nadużyć duchownych i osób związanych z Kościołem katolickiem. Jednak-
że nie są one nagłaśniane medialnie9.

W Stanach Zjednoczonych wprowadzono w 1994 roku prawo znane 
pod powszechnie używaną nazwą Megan’s Law (p r a w o  M e g a n a). 
Zgodnie z nim, instytucje odpowiedzialne za porządek publiczny i bez-
pieczeństwo obywateli mają prawo, a w niektórych sytuacjach nawet obo-
wiązek informowania o osobach oskarżonych o przestępstwa seksualne na 
nieletnich. Informacje te mogą ukazywać się w lokalnych mediach i na ofi -
cjalnych stronach internetowych instytucji publicznych w USA10.

Zakończenie 

Wszystko wskazuje na to, że świat dzisiejszy nie uporał się z problemem 
pedofi lii. Ogromne starania wielu instytucji mają pomóc we wspólnym bu-
dowaniu bezpiecznej przestrzeni publicznej i prywatnej dla dzieci. Wy-
daje się jednak, że żadne instytucje nie poradzą sobie z tym problemem, 
działając jedynie na własną rękę i unikając rozwiązań systemowych. Pra-
wo ma pomagać w ochronie dzieci i w ściganiu tych, którzy zabierają im 
wolność i niewinność. Kościół na pewno stoi przed wielkim wyzwaniem 
i nie unika tego gorszącego tematu. Liczne środki prewencyjne i współpra-
ca wielu instytucji mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. 

9 Policy and Program Studies Service, Educator Sexual Misconduct: A Synthesis of Existing Literature 
Prepared for the U.S. Department of Education Office of the Under Secretary, U.S. Department of 
Education, doc # 2004-09. Por. także: D.H. Wishnietsky, Reported and unreported teacher-student 
sexual harassment, „Journal of Educational Research” 1991, nr 3, s. 164–169; Ch. Shakeshaft, Edu-
cator sexual abuse, „Hofstra Horizons”, wiosna 2003, s. 10–13.

10 Por. J.S. Levenson, L.P. Cotter, The Effect of Megan’s Law on Sex Offender Reintegration, „Journal of 
Contemporary Criminal Justice” 21 (2005), nr 1, s. 49–66; oraz: J.S. Levenson, D.A. D’Amora, A.L. 
Hern, Megan’s law and its impact on community re-entry for sex offenders, „Behavioral Sciences & 
the Law” 25 (2007), nr 4, s. 587–602.
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Summary

Pedophilia is defi ned sexual deviation involving the tendency to sexual intercourse with 

children or sexual desire for children and adolescents of both sexes. Basically, it is assumed 

that over 90% of crimes of pedophilia are committed by men. In the United States more 

often in court judgments, lawyers use the wording of predatory pedophile. Child as an in-

dividual trusting and gullible victim of a pedophile is ideal. In addition, the pedophile can 

be somewhat relaxed and insured in their activities because of fear of the child and the pa-

rents feel guilty trying to keep a secret sexual relationship with adults. In the U.S., among 

the many programs that protect children from pedophiles is also the program „Protecting 

God’s Children”. Th is program was created to support parishes, organizations, schools and 

other institutions working with children. One of the assumptions is appropriate reading 

the signs pointing to the conduct of third parties which may endanger the safety of chil-

dren. Some behaviors of persons with a tendency to behave pedofi lnych are easy to read, 

some of them very well camoufl aged. 

Pedophile is not necessarily the person neglected, homeless, unemployed, coming out 

of prison after serving their sentences. More often they are people who least suspect such 

a tendency. Th is could be a doctor, teacher, lawyer, banker, school bus driver, social wor-

ker, policeman, priest, etc. In cyberspace, unfortunately, is increasingly being promoted 

pedophilia, as a kind of life style, putting the emphasis on public opinion, to preserve sex-

ual pedophiles be treated as one of the normal human sexual orientation. In this reality, 

universal access to the farthest corners of the world family home where the child should 

feel safe and secure, no longer inaccessible say, an oasis of safety for children and a place 

to escape from predators intrusive. 

November 5, 2009, President Lech Kaczynski signed the amendments to the Law con-

cerning a pedophilia.

Andrzej Kukła, redamptorysta, ur. 1963, święcenia kapłańskie 1989, obronił dokto-

rat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie w 1997 roku. 

Obecnie proboszcz i przełożony wspólnoty w Krakowie, sędzia Sądu Metropolitalne-

go w Krakowie, wykładowca w WSD Redemptorystów w Tuchowie.
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Zewntrzna i wewntrzna struktura 
eskiego Zakonu Najwitszego 

Odkupiciela

Wprowadzenie

Pośród wielkiego bogactwa instytutów życia konsekrowanego istnie-
jących w Kościele znaczące i wyjątkowe miejsce zajmują zakony kontem-
placyjne. Ten rodzaj życia Bogu poświęconego jest wyraźnie zauważany 
i doceniany przez kolejnych papieży. Ojciec święty Paweł VI powiedział 
do sióstr kamedułek, które odwiedził w czasie odprawiania Stacji wielko-
postnej u Świętej Sabiny 23 marca 1966 roku: „Kościół patrzy na was, po-
nieważ poświęciłyście się temu rodzajowi życia, aby trwać w nieustannej 
rozmowie z Panem, aby uzdalniać się do coraz lepszego rozumienia Jego 
głosu. (…) Wy, zakonnice kontemplacyjne, oddałyście się Bogu, który 
was całkowicie pochłonął. A więc, w was Kościół wypowiada się w spo-
sób najdoskonalszy. Można powiedzieć, że znajdujecie się jakby u jego 
szczytu”1. Na szczególną uwagę w życiu Kościoła tych zakonnych insty-
tutów bardzo często zwracał uwagę Jan Paweł II. W adhortacji apostol-
skiej Vita consecrata pisał, że „życie mniszek klauzurowych, oddających 
się przede wszystkim modlitwie, ascezie i gorliwej trosce o rozwój życia 
duchowego, nie jest niczym innym, jak dążeniem do niebieskiego Jeru-
zalem, zapowiedzią Kościoła eschatologicznego, trwającego niezmiennie 
w posiadaniu i kontemplacji Boga”2. Wymowne są także inne słowa tego 
papieża: „Zakony nie utrudniały mi życia. Ze wszystkimi miałem dobre 
kontakty, uznając w nich wielką pomoc w misji biskupa. Mam tu na my-
śli także to wielkie zaplecze duchowe, jakie stanowią zakony kontempla-

1 Paweł VI, Na Górze Przemienienia. Przemówienie do kamedułek, 23 marca 1966, w: Paweł VI, Cha-
ryzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, wybór i oprac. A. Żuchowski, T. Sułowska, Po-
znań–Warszawa 1974, s. 102.

2 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata, O życiu konsekrowanym i jego misji w Koście-
le i w świecie, 25 marca 1996, nr 59.
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cyjne. (…) Jestem przekonany, że nieustannie, na całym globie ziemskim, 
(…) nie przestają służyć Kościołowi powszechnemu przez swe oddanie, 
milczenie i głęboką modlitwę”3. Benedykt XVI również poświęca im uwa-
gę w swoich wystąpieniach. Nade wszystko podkreśla ich ciągłą i wspól-
notową modlitwę, poprzez którą nieprzerwanie wstawiają się do Boga za 
całą ludzkość4. Papież ten celowo powtarza pojawiające się często pyta-
nia o sens takiego zamkniętego życia, o pozbawianie w ten sposób innych 
wsparcia i niewykorzystanie swoich umiejętności i doświadczeń, by im 
przyjść z pomocą. Pyta dalej o skuteczność modlitwy wobec tylu ludz-
kich problemów. Powtarzanie takich pytań jest prowokacją, aby pokre-
ślić wartość życia w klasztorach i pustelniach. Ojciec święty wyjaśnia, że 
dla takiego skarbu, jakim jest Ewangelia, warto zostawić wszystko. Pod-
kreśla, że dzisiaj właśnie takie miejsca, jakby oazy, są potrzebne, pozor-
nie bezużyteczne, a jednak korzystają z nich nawet ci, którzy nie wiedzą 
o ich istnieniu5. Papież uznaje ten rodzaj życia za bardzo atrakcyjny i po-
ciągający, biorąc pod uwagę stresujący styl życia dzisiejszego człowieka6.

O  tym wyjątkowym miejscu zakonów kontemplacyjnych w  Ludzie 
Bożym świadczą także liczne kościelne dokumenty im poświęcone. Na-
leży tutaj wymienić nade wszystko instrukcję o życiu kontemplacyjnym 
i o klauzurze mniszek Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich Ve-
nite seorsum7, dokument Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich 
dotyczący kontemplacyjnego wymiaru życia zakonnego Dimensio con-
templativa8, czy też instrukcję Kongregacji Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o życiu kontemplacyjnym 

3 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 97. Warto tutaj wspomnieć, że papież Bene-
dykt XVI podczas przemówienia do polskich biskupów przywołał te słowa swego poprzednika, co 
z pewnością należy odbierać jako wzięcie ich za swoje. Zob. Benedykt XVI, Ewangelizacja zadaniem 
wszystkich. Przemówienie do II grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą ad limina Apostolo-
rum, 3 grudnia 2005, Rzym, „L’Osservatore Romano” 2 (2006), s. 32.

4 Por. Benedykt XVI, Powołania w służbie Kościoła misyjnego. Orędzie na XLV Dzień Modlitw o po-
wołania, Watykan, 3 grudnia 2007, „L’Osservatore Romano” 3 (2008), s. 7.

5 Por. tenże, Znaczenie zakonów kontemplacyjnych. Rozważnie podczas niedzielnej modlitwy Anioł 
Pański, Rzym, 19 listopada 2006, „L’Osservatore Romano” 1 (2007), s. 46.

6 Por. tenże, Spotkanie z duchowieństwem diecezji Aosta, Introd, 25 lipca 2005, „L’Osservatore Roma-
no” 10 (2005), s. 39.

7 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i o klauzurze 
mniszek Venite seorsum, 15 sierpnia 1969, AAS 61 (1969), s. 674–690. Tekst polski w: Paweł VI, Cha-
ryzmat życia zakonnego. Przemówienia i dokumenty, dz. cyt., s. 283–302.

8 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Kontemplacyjny wymiar życia zakonnego, Dimen-
sio contemplativa, 12 sierpnia 1980, w: Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, collegit, 
digessit notisque ornavit X. Ochoa, t. VI, Roma 1987, nr 4790. Tekst polski w: Jan Paweł II, O życiu 
zakonnym. Przemówienia. Listy apostolskie. Instrukcje, wybór i oprac. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–
Warszawa 1984, s. 401–419.
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i klauzurze mniszek Verbi sponsa9. Ponadto w wielu dokumentach po-
święconych różnym zagadnieniom życia konsekrowanego znaleźć moż-
na odwołania wprost odnoszące się do życia kontemplacyjnego. Jest więc 
ono istotną częścią Kościoła, pokazującą, jak łączyć apostolstwo z kon-
templacją10.

W Polsce istnieją 84 wspólnoty kontemplacyjne należące do różnych 
instytutów zakonnych11. Pośród nich znajdujemy żeński Zakon Najświęt-
szego Odkupiciela – Ordo Sanctissimi Redemptoris (OSsR), którego 
członkinie popularnie nazywane są redemptorystkami. Zakon Najświęt-
szego Odkupiciela został założony w  Scali w  ówczesnym Królestwie 
Neapolitańskim 31 maja 1731 roku przez siostrę Marię Celeste Crosta-
rosę12. Ona to właśnie zredagowała reguły tego zakonu, dlatego też słusz-
nie można nazywać ją założycielką. Kierownikiem powstającego dzieła 
był biskup Castellammare Tomasz Falcoia, a św. Alfons Maria de Liguori 
niezastąpionym współpracownikiem. Matka Celeste zmuszona była do 
opuszczenia Scali i przybyła do Foggii, gdzie w 1738 roku założyła klasz-
tor Najświętszego Zbawiciela, w którym zachowywano pierwotną regu-
łę. Równolegle do zakonu mniszek św. Alfons założył w 1732 roku w tej 
samej miejscowości męskie Zgromadzenie Najświętszego Zbawiciela13. 

9 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja 
o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek Verbi sponsa, 13 maja 1999, Pallottinum 1999.

10 Por. Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego 
Perfectae caritatis (dalej: PC), nr 5.

11 Według ostatnich danych Sekretariatu Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 
Zakonnych w Polsce istnieją następujące żeńskie klasztory kontemplacyjne: SS. Benedyktynki (Dro-
hiczyn, Jarosław, Krzeszów Kamiennogórski, Łomża, Przemyśl, Sierpc, Niepołomice, Wołów, Kro-
kowa), SS. Benedyktynki Sakramentki (Siedlce, Warszawa, Wrocław), SS. Bernardynki (Brzeziny, 
Chęciny, Kraków, Łowicz, Łódź, Bodzentyn, Warta, Wieluń, Zakliczyn), SS. Dominikanki (Kra-
ków, Grodzisk Mazowiecki, Przyrów), SS. Kamedułki (Tyszowice, Złoczew), SS. Kapucynki (Brwi-
nów, Kraków, Lipniki, Ostrów Wielkopolski, Przasnysz, Szczytno), SS. Karmelitanki Bose (Borne 
Sulinowo, Częstochowa, Ciecierzyn, Elbląg, Gdynia–Orłowo, Gniezno, Katowice, Kielce, Kodeń, 
Kraków – dwa klasztory, Łasin, Łódź, Kalisz, Miński Mazowiecki, Oświęcim, Poznań, Przemyśl, 
Rzeszów, Dywity k. Olsztyna, Szczecin–Golęcino, Tarnów, Koronowo, Warszawa, Ełk, Włocławek, 
Wrocław, Zakopane), SS. Klaryski (Kalisz, Kraków, Wiskitki, Sandomierz, Skaryszew, Stary Sącz, 
Zamość), SS. Klaryski od W.A. (Bydgoszcz, Elbląg, Hajnówka, Kęty, Kłodzko, Pniewy, Słupsk, Ząb-
kowice Śląskie), SS. Norbertanki (Trzyciąż, Kraków), SS. Redemptorystki (Bielsko-Biała), SS. Słu-
żebnice Ducha Świętego od W.A. (Nysa), SS. Szensztackie W.A. (Świder k. Warszawy), SS. Wizytki 
(Jasło, Kraków, Rybnik, Warszawa). Zob. Konferencje Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych 
w Polsce, Warszawa, wrzesień 2009, s. 21–27.

12 Dostępne w języku polskim publikacje dotyczące życia i duchowości Matki Celeste Crostarosy: M.C. 
Crostarosa, Autobiografia, Bielsko-Biała 1997; M.C. Crostarosa, Rozmowy duszy z Jezusem. Stopnie 
modlitwy, Kraków 1997; Duchowość s. Marii Celeste Crostarosa, Kraków 2000; D. Capone, Historia 
pewnej duszy, Kraków 2005.

13 Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Congregatio Sanctissimi Redemptoris), w Polsce znane 
jako redemptoryści, założone zostało przez św. Alfonsa Marię de Liguoriego w 1732 roku w Scali 
koło Neapolu we Włoszech. 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 gło-
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Stolica Apostolska w  roku 1749 zmieniła tę nazwę na „Zgromadzenie 
Najświętszego Odkupiciela”, by je odróżnić od innego istniejącego już 
zgromadzenia zakonnego, które miało taką właśnie zatwierdzoną wcześ-
niej nazwę. Ze względu na wspólne początki i analogiczny cel obydwu 
instytutów Stolica Apostolska, zatwierdzając 8 czerwca 1750 roku zakon 
żeński, również zmieniła jego nazwę na „Zakon Najświętszego Odkupi-
ciela”14.

Jak każdy instytut życia konsekrowanego, tak i omawiany zakon ma 
swoje godło. Godło Zakonu Najświętszego Odkupiciela stanowi „krzyż 
łaciński, na niebieskim tle, z włócznią i gąbką na trzcinie, ustawionym 
na trzech pagórkach; po prawej stronie monogram Jezusa (IS), a po lewej 
Maryi (MA). Nad krzyżem znajduje się oko otoczone złocistymi promie-
niami, a nad nim koronka markizów. Całość otaczają: gałązka laurowa 
i  gałązka oliwna oraz napis: »Copiosa apud Eum Redemptio« (Obfi te 
u Niego Odkupienie)”15.

Siostry należące do Zakonu Najświętszego Odkupiciela noszą habit 
zakonny, który ma być znakiem konsekracji, a także świadectwem ślubo-
wanego ubóstwa16. „Strój redemptorystek składa się z sukni ciemnoczer-
wonej, niebieskiego szkaplerza i płaszcza oraz dwóch welonów – białego 
i czarnego”17. Każdy jednak klasztor, czy też region, ma określić, co z tego 
stroju należy zachować, tutaj jednak pojawia się w Statutach istotna uwa-
ga, by w  miarę możliwości zachowywać jednolitość stroju w  postaci 
ciemnoczerwonej sukni i czarnego welonu18.

Ten założony we Włoszech zakon ma w  Polsce niedługą historię, 
gdyż siostry przybyły do naszego kraju w 1991 roku i do tej pory mają 
jedyną wspólnotę powstałą w Bielsku-Białej. Ze względu na jego specy-
fi kę, tak zewnętrzną, jak i wewnętrzną, odróżniającą go od innych za-
konów, warto bliżej spojrzeć na prawodawstwo charakteryzujące Zakon 
Najświętszego Odkupiciela, a obrazujące jego misję i kształt w Kościele. 

sić Ewangelię ubogim” (por. Łk 4, 18; 61, 1). Czyni to, głosząc z misyjnym zapałem Ewangelię i wy-
chodząc naprzeciw naglącym potrzebom duszpasterskim ludzi najbardziej opuszczonych, a przede 
wszystkim ubogich.

14 Por. Konstytucje Zakonu Sióstr Najświętszego Odkupiciela, w: Konstytucje i Statuty Zakonu Sióstr 
Najświętszego Odkupiciela, Rzym 1985 (dalej: K), s. 7–9.

15 Tamże, s. 11.
16 Por. Statuty Zakonu Sióstr Najświętszego Odkupiciela, w: Konstytucje i Statuty Zakonu Sióstr Naj-

świętszego Odkupiciela, Rzym 1985 (dalej: S), nr 060; Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli 
PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu, Pallottinum 1984 (dalej: KPK), kan. 669 § 1: „Zakonnicy powinni nosić strój instytu-
tu, wykonany zgodnie z przepisami własnego prawa, na znak swojej konsekracji i świadectwa ubó-
stwa”.

17 S, nr 060.
18 Por. tamże.
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W artykule tym zostaną więc przedstawione podstawowe prawne i teo-
logiczne elementy tego kontemplacyjnego zakonu, zawarte nade wszyst-
ko w jego prawie własnym, czyli w Konstytucjach i Statutach.

1. Misja redemptorystek w Kościele

Każdy instytut życia konsekrowanego ma swoje ściśle określone miej-
sce w Kościele, które nierozerwalnie związane jest z jego naturą, celem, 
duchem i charakterem, wywodzące się z myśli i zamierzeń założyciela 
oraz zdrowych tradycji instytutu, a zatwierdzone przez kompetentną ko-
ścielną władzę19. 

Miejsce redemptorystek w  Kościele określa pierwszy rozdział ich 
prawa fundamentalnego, zatytułowany „Powołane przez Ojca, aby być 
w  dzisiejszym Kościele i  w  świecie żywą pamiątką Odkupiciela”20. Po-
wołując się na soborową Konstytucję o Kościele Lumen gentium, Kon-
stytucje stwierdzają, że „Bóg, zgodnie z planem zrodzonym od wieków 
z  tajemniczej i  absolutnie bezinteresownej względem nas miłości, ze-
chciał nas powołać do życia w zjednoczeniu z Nim, obdarzył swoim du-
chem miłości, by móc żyć z nami i w nas na zawsze”21. W dalszej części 
prawodawstwo to przypomina zbawczy plan Boga, zrealizowany po-
przez narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa oraz kon-
tynuację tego dzieła w Kościele i poprzez Kościół22. Powołując się na tę 
odwieczną tajemnicę Ojca, Zakon Najświętszego Odkupiciela odgrywa 
w Kościele szczególną rolę: ma „być jasnym i promieniującym świadkiem 
miłości, którą On nas umiłował w Chrystusie. To właśnie przez Chry-
stusa poznałyśmy i przyjęłyśmy Jego miłość, którą On ogarnia wszyst-
kich, najbardziej zaś ubogich. Aby nasi bracia i siostry doszli do pełnego 
poznania miłości, jaką zostali umiłowani, Ojciec wzywa nas, byśmy się 
stały dzisiaj, dla naszego świata, żywą pamiątką – nieustannym przypo-
mnieniem tego, co Syn w ciągu swego życia na ziemi uczynił dla nasze-
go zbawienia. W ten sposób Odkupiciel może kontynuować dzisiaj w nas 
i przez nas realizację dzieła zbawienia”23 – czytamy w Konstytucjach.

W dalszej części prawo fundamentalne tego instytutu przekonuje sio-
stry, że im bardziej myśli i uczucia Chrystusa będą ich myślami i uczucia-
19 Por. KPK, kan. 578.
20 Zob. K, s. 17.
21 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (dalej: LG), nr 2; por. 

K, nr 3.
22 Por. K, nr 3–4; LG, nr 3–4; Ef 1, 4–5.10; Flp, 6–11; 1 Kor 15, 2.
23 K, nr 5.
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mi, tym bardziej będą mogły być autentycznymi Jego świadkami24. Aby 
było to możliwe, mają ciągle starać się lepiej żyć Ewangelią. Niezastąpio-
ną pomocą ma być również dla nich Eucharystia, jako najwyższy stopień 
ofi ary miłości i uwielbienia. Ona właśnie pomoże im być dla świata i Ko-
ścioła „żywą Eucharystią”25.

W  tej części Konstytucji prawodawca wspomina także Najświętszą 
Maryję Pannę jako Tę, która najbardziej była zjednoczona z  tajemnicą 
Odkupienia. Z tego więc względu ma Ona być dla sióstr wzorem uległo-
ści wobec Bożego planu i inspiracją do rozważania wielkich dzieł w Niej 
uczynionych26. Duch wspólnoty redemptorystek ma opierać się na mi-
łości Chrystusa Odkupiciela. To będzie niejednokrotnie wymagało od 
nich zaparcia się siebie, myślenia o innych oraz przyjmowania i przeży-
wania codzienności w  prostocie i  duchu służby27. Postawa taka, będą-
ca nieustanną kontemplacją misterium Chrystusa, ma rozwijać w każdej 
z  nich postawę „uśmiechniętej i  promieniującej radości, szczerej pro-
stoty i prawdziwej miłości. Siostry wyraźnie podkreślają, że nie szukają 
twardego i surowego życia, ani też nadzwyczajnych umartwień, ale prag-
ną starać się żyć duchem ewangelicznych błogosławieństw, w skupieniu 
i modlitwie28. Ich kontemplacyjne życie ma być adoracją, uwielbieniem 
i wstawiennictwem, ma być ukryte i mało widoczne dla świata, ale z dru-
giej strony, w pełni apostolskie i misjonarskie. Takim stylem życia konse-
krowanego chcą wspomagać tych, „którzy poświęcają się ewangelizacji 
lub podejmują działalność zmierzającą do tego, by świat stawał się bar-
dziej sprawiedliwy i braterski”29.

Kolejny numer tego rozdziału poświęconego opisaniu ich misji w Ko-
ściele przyjmuje formę bardziej prawnej normy. Stanowi on, iż „Zakon 
Najświętszego Odkupiciela jest instytutem, którego członkinie poświę-
cają się Bogu przez uroczystą profesję rad ewangelicznych i prowadzą ży-
cie oddane kontemplacji paschalnej tajemnicy Odkupienia, dając w ten 
sposób konkretną odpowiedź na swoje powołanie w  Kościele”30. Dalej 
Konstytucje wyjaśniają, iż jest on instytutem na prawie papieskim i z pa-
pieską klauzurą. Od takiej reguły istnieje wyjątek, gdyż „klasztor, który 

24 Por. tamże, nr 6.
25 Tamże, nr 7; por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei verbum, 

nr 21; Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 10.
26 Por. K, nr 8; Łk 1, 49. 
27 Por. K, 9; Ga 2, 20.
28 Por. K, nr 10.
29 Tamże, nr 11; por. PC, nr 7.
30 K, nr 12.
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uzna to za właściwe, może przyjmować siostry nie związane ścisłą klau-
zurą, które by łączyły życie kontemplacyjne z posługą będącą dawaniem 
świadectwa, a nawet podejmowały działalność apostolską związaną jed-
nak z klasztorem. Ponadto każdy klasztor może ustalić konkretne formy 
uczestnictwa albo przyłączenia dla osób świeckich, które pragnęłyby żyć 
duchowością Zakonu”31.

Zakon Sióstr Redemptorystek ma ścisłe powiązania z męskim insty-
tutem zakonnym, czyli Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela. 
Swoje pochodzenie, nazwę i  duchowość łączy z  tym właśnie instytu-
tem. Razem zatem, stanowiąc jedną rodzinę redemptorystowską, mają 
się wzajemnie uzupełniać. Apostolska działalność redemptorystów jest 
podtrzymywana przez kontemplacyjne życie sióstr redemptorystek. One 
to wspomagają ich przez modlitwę i kontemplację, przez co same sta-
ją się misjonarkami32. Obydwa te instytuty „mają za zadanie być wierny-
mi świadkami miłości Ojca i w ten sposób, dzięki łasce Ducha Świętego, 
kontynuować misterium Jezusa narodzonego z Maryi Dziewicy dla zba-
wienia całej ludzkości”33.

2. Formacja zakonna

Rozdział czwarty Konstytucji Zakonu Najświętszego Odkupicie-
la został nazwany „Formacja”34. Jego tematyka widoczna jest już w na-
zewnictwie poszczególnych punktów: „Kandydatki”35, „Postulantki”36, 
„Nowicjuszki”37, „Profesja zakonna”38 oraz „Formacja neoprofesek i for-
macja ciągła”39.

Formacja jest zespołem takich czynności i oddziaływań odpowiednich 
ludzi, które zmierzają do wychowania i wykształcenia danego człowieka 
według określonego wzoru w ścisłej z nim współpracy. Kształcenie po-
lega na przekazaniu określonej wiedzy, co reguluje program nauczania, 
31 Tamże, nr 12.
32 Por. tamże, nr 13; KPK, kan. 674: „Instytuty nastawione tylko na kontemplację otrzymują zawsze 

w mistycznym ciele Chrystusa znakomity udział; składają bowiem Bogu doskonałą ofiarę chwały, 
Ludowi Bożemu dodają blasku przez obfite owoce świętości i pobudzają go przykładem oraz przy-
czyniają się do jego wzrostu dzięki tajemniczej płodności apostolskiej. Z tej to racji, choćby nawet 
nagliła konieczność czynnego apostolstwa, członkowie tych instytutów nie mogą być odwoływani 
do niesienia pomocy w wykonywaniu różnych posług pasterskich”.

33 K, nr 13.
34 Zob. tamże, s. 50–58. Zawiera się on w numerach 79–105.
35 Tamże, nr 79–81.
36 Tamże, nr 82–85.
37 Tamże, nr 86–94.
38 Tamże, nr 95–98.
39 Tamże, nr 99–105.
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natomiast wychowanie ma na celu doprowadzenie człowieka do pełnego 
rozwoju osobowości, a przez to osiągnięcie przez niego celu życia i wy-
pełnienie życiowych zadań40. Formacją zakonną zajął się Sobór Watykań-
ski II zwłaszcza w dekrecie Perfectae caritatis. Według tego dokumentu, 
formacja obejmuje całokształt przygotowania do życia i  działalności 
zgodnej z celem i charyzmatem instytutu zakonnego, a „przystosowana 
odnowa instytutów zależy najbardziej od formacji członków”41. Z dekre-
tem tym koresponduje dokument Kongregacji dla Zakonów i Instytutów 
Świeckich: Istotne elementy nauczania Kościoła na temat życia konsekro-
wanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej. 
W numerze 45 tego dokumentu czytamy: „Dla każdego zakonnika for-
macja oznacza proces stawania się coraz bardziej uczniem Chrystusa po-
przez wzrastanie w jedności z Nim i upodabnianie się do Niego. Polega 
to na coraz pełniejszym przyjmowaniu sposobu myślenia Chrystusa, co-
raz głębszym uczestnictwie w Jego oddaniu się Ojcu i w Jego braterskiej 
posłudze rodzinie ludzkiej i na zrealizowaniu tego wszystkiego zgodnie 
z charyzmatem założyciela”42.

Biorąc zatem pod uwagę ważność i  nieodzowność formacji zakon-
nej, prawo własne sióstr redemptorystek zagadnienie to rozpoczyna 
już od kandydatek, czyli osób, które potencjalnie mogą kiedyś wybrać 
taki sposób kontemplacyjnego życia. Na samym początku prawodawca 
stwierdza, iż dla zapewnienia ciągłości misji podejmowanej przez ten za-
kon w Kościele siostry będą usilnie prosić „Pana żniwa”, by nie zabrakło 
powołań do takiej misji43. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, iż ta proś-
ba najpierw dotyczy ich samych, by dawały świadectwo wspólnotowe-
go kontemplacyjnego życia, które będzie zdolne wzbudzić powołania, 
a  później dojrzale je wychować44. Kolejną treścią tej prośby jest zdol-
ność zrozumienia kandydatek, które noszą w sobie wyraźne znamiona 
ciągle przemieniającego się świata, oraz umiejętność przyjmowania ich 
w serdecznej otwartości. Tym kandydatkom, które wykazują oznaki po-
wołania, dają możliwość doświadczenia kontemplacyjnego życia w  ich 

40 Por. A. Żynel, Psychologiczne aspekty formacji zakonnej, w: Powołanie człowieka, t. 7: Apostolskie po-
słannictwo zakonów, red. L. Balter, Poznań 1987, s. 391.

41 PC, nr 18.
42 Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Istotne elementy nauczania Kościoła na temat życia 

konsekrowanego w zastosowaniu do instytutów oddających się pracy apostolskiej, 31 maja 1983, w: 
Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici…, t. VI, dz. cyt., nr 4978. Tekst polski w: Jan Paweł II, 
O życiu zakonnym…, dz. cyt., nr 45.

43 Por. K, nr 79.
44 Tamże.
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wspólnocie45. Należy im dać solidną formację, z jednej strony wierną tra-
dycji, a z drugiej przystosowaną do wymogów współczesności. Przede 
wszystkim zaś na tym etapie formacyjnym ma być kształtowana oso-
bowość ludzka i  chrześcijańska, by same świadomie dokonały wyboru 
Chrystusa w  tej formie życia konsekrowanego46. Siostry zaś odpowie-
dzialne za dzieło formacji w  danym klasztorze mają usilnie starać się 
rozpoznać w kandydatkach przymioty naturalne i duchowe, nieodzow-
ne w  życiu kontemplacyjnym redemptorystki, co będzie potwierdze-
niem ich powołania. W tym miejscu prawodawca czyni ważną uwagę, iż 
„przełożone nie powinny zbyt pospiesznie przyjmować ani odsyłać kan-
dydatek”47. Statuty zakonu podają, iż w okresie kandydatury, czyli przed 
wstąpieniem do postulatu, kandydatki mogą przebywać w klasztorze kil-
ka razy. Zaznaczają przy tym, by ich łączny pobyt nie przekroczył trzech 
miesięcy48. Zgodnie z prawem powszechnym Kościoła, przełożona może 
przyjąć siostrę, która chce przejść do redemptorystek z innego instytu-
tu. Tutaj jednak statuty klasztoru muszą dokładnie określić czas pobytu 
takiej siostry we wspólnocie przed rozpoczęciem nowicjatu49. Dla takich 
sióstr w nowicjacie ma powstać specjalny regulamin50.

Po okresie kandydatury następuje kolejny formacyjny etap, zwany po-
stulatem51. „Kandydatka, która prosi o przyjęcie do klasztoru z zamiarem 
uczestniczenia w życiu wspólnoty, jeśli zostanie przyjęta, staje się postu-
lantką”52. Do kompetencji każdego klasztoru należy określenie najniższej 
granicy wieku wymaganej od proszących o przyjęcie do postulatu. Wiek 

45 Tamże.
46 Tamże, nr 80.
47 Tamże, nr 81.
48 Por. S, nr 062, 041. 2b. 6.
49 Por. S, nr 065; K, nr 94; KPK, kan. 684 § 1: „Zakonnik po ślubach wieczystych nie może przejść 

z własnego do innego instytutu bez zezwolenia najwyższych przełożonych obydwu instytutów, któ-
rzy winni uzyskać zgodę własnej rady”. § 2: „Po odbyciu przynajmniej trzechletniej próby, zakonnik 
może być dopuszczony do profesji wieczystej w nowym instytucie. Jeśli zaś nie chce złożyć profesji 
lub nie został do niej dopuszczony przez kompetentnych przełożonych, powinien wrócić do dawne-
go instytutu, chyba że otrzymałby indult sekularyzacyjny”. § 3: „Na przejście zakonnika z niezależ-
nego klasztoru do innego klasztoru tegoż instytutu albo federacji lub konfederacji, wymagana jest 
i wystarcza zgoda przełożonego wyższego obydwu klasztorów oraz kapituły klasztoru przyjmujące-
go, z zachowaniem innych wymogów przepisanych we własnym prawie. Nie jest wymagana nowa 
profesja”. § 4: „Własne prawo winno określić czas i sposób próby, jaka powinna poprzedzić złożenie 
przez zakonnika profesji w nowym instytucie”. § 5: „Na przejście do instytutu świeckiego albo do 
stowarzyszenia życia apostolskiego, albo z nich do instytutu zakonnego, wymagane jest zezwolenie 
Stolicy Apostolskiej, której nakazom należy się podporządkować”.

50 Por. K, nr 94; S, nr 076.
51 Por. KPK, kan. 597 § 1: „Do instytutu życia konsekrowanego może być przyjęty każdy katolik, kie-

rujący się właściwą intencją, posiadający przymioty wymagane prawem powszechnym i własnym 
instytutu, niezwiązany żadną przeszkodą”. § 2: „Nikt nie może być dopuszczony bez odpowiednie-
go przygotowania”.

52 K, nr 82; por. S, nr 066.
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ten jednak nigdy nie może być niższy niż ukończony osiemnasty rok ży-
cia53. Innym jeszcze wymogiem przyjęcia do postulatu w  zakonie re-
demptorystek jest posiadanie odpowiednich przymiotów psychicznych, 
fi zycznych, moralnych i  duchowych, koniecznych do życia zakonnego 
kontemplacyjnego. Wymogów tych nie można zlekceważyć nawet w sy-
tuacji braku powołań54. Podjęcie przez przełożoną decyzji o wstąpieniu 
kandydatki do postulatu następuje po zapytaniu siostry odpowiedzialnej 
za postulat oraz rady, mającej w tej kwestii głos doradczy. Kandydatka do 
postulatu winna mieć zaświadczenie o badaniach lekarskich, a także inne 
dokumenty wymagane przez prawo kanoniczne od wstępujących do no-
wicjatu55. 

Postulat to czas poszukiwania i zbierania informacji o zakonie w celu 
jeszcze większego upewnienia się co do swojego powołania. Choć ten 
okres nie rozpoczyna jeszcze formalnie życia zakonnego, gdyż będzie to 
miało miejsce dopiero w nowicjacie, to jednak już teraz postulantka ma 
wyrzec się swojej niezależności i ukierunkować się na nowe życie. W tym 
trudnym okresie ma być wspierana przez całą wspólnotę. Postulantka 
musi być świadoma, czego Bóg oczekuje od osób, które wzywa do życia 
zakonnego. Sposób życia w postulacie ma także dopomóc jej odkryć, zro-
zumieć i stopniowo uczestniczyć we wspólnotowym i zarazem kontem-
placyjnym życiu redemptorystek. Każda postulantka jest również swego 

53 Por. S, nr 063.
54 Tamże, nr 064.
55 Tamże, nr 066; KPK, kan. 641: „Prawo przyjmowania kandydatów do nowicjatu należy do wyższych 

przełożonych, zgodnie z własnym prawem”. Kan. 642: „Przejęci czujną troską, przełożeni powinni 
przyjmować tylko tych, którzy, oprócz wymaganego wieku, mają zdrowie, odpowiedni charakter 
i wystarczające przymioty dojrzałości, konieczne do podjęcia życia właściwego danemu instytutowi. 
W razie potrzeby zdrowie, charakter i dojrzałość można stwierdzić również przy pomocy biegłych, 
z zachowaniem przepisu kan. 220”. Kan. 643 § 1: „Nieważnie jest przyjęty do nowicjatu: 1. kto nie 
ukończył jeszcze siedemnastu lat; 2. małżonek w czasie trwania małżeństwa; 3. kto jest aktualnie 
związany świętym węzłem z jakimś instytutem życia konsekrowanego albo przynależy do jakiegoś 
stowarzyszenia życia apostolskiego, z zachowaniem przepisu kan. 684; 4. kto wstępuje do instytutu 
pod wpływem przymusu, ciężkiej bojaźni albo kto został przyjęty przez przełożonego działającego 
pod takim samym wpływem; 5. kto zataił swoje włączenie do jakiegoś instytutu życia konsekrowa-
nego lub stowarzyszenia życia apostolskiego”. § 2: „Własne prawo może ustanowić jeszcze inne prze-
szkody unieważniające przyjęcie albo dołączyć inne warunki”. Kan. 644: „Przełożeni nie powinni 
przyjmować do nowicjatu duchownych diecezjalnych bez porozumienia się z własnym ich ordy-
nariuszem, jak również obciążonych długiem, którego nie są w stanie spłacić”. Kan. 645 § 1: „Przed 
przyjęciem do nowicjatu kandydaci powinni przedstawić świadectwo chrztu, bierzmowania oraz za-
świadczenie o stanie wolnym”. § 2: Gdy idzie o dopuszczenie duchownych albo tych, którzy byli już 
przyjęci do innego instytutu życia konsekrowanego, do stowarzyszenia życia apostolskiego albo do 
seminarium, to konieczne jest ponadto zaświadczenie odnośnego ordynariusza miejsca, wyższego 
przełożonego instytutu lub stowarzyszenia, bądź rektora seminarium”. § 3: „Własne prawo może się 
domagać jeszcze innych świadectw, stwierdzających wymaganą zdatność i wolność od przeszkód”. 
§ 4: „Przełożeni mogą prosić o inne jeszcze informacje, nawet z zachowaniem tajemnicy, jeśli wyda 
się im to konieczne”.
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rodzaju wyzwaniem dla samej wspólnoty zakonnej. Ma ona bowiem usi-
łować przyjąć znaki, jakie Duch Święty każdorazowo przekazuje jej przez 
nowe powołanie. To ma być także wezwaniem do ciągłej odnowy56. Po 
zakończeniu postulatu, który ma trwać przynamniej jeden rok, a rzadko 
dłużej57, postulantka, gdy będzie świadoma swego zakonnego powołania, 
na dwa miesiące przed rozpoczęciem nowicjatu składa pisemną prośbę 
o przyjęcie do niego. Prośba ta zostaje odczytana na zwyczajnej kapitu-
le przed przystąpieniem do głosowania58. Z kolei siostra odpowiedzialna 
za formację ma ocenić stopień dojrzałości postulantki, tak ludzkiej, jak 
i duchowej, wymaganej do rozpoczęcia następnego etapu formacyjne-
go59. O przyjęciu do nowicjatu decyduje przełożona za zgodą swej rady, 
wcześniej wysłuchawszy zdania siostry odpowiedzialnej za postulat, mi-
strzyni nowicjatu i kapituły zwyczajnej. Gdyby siostra odpowiedzialna za 
postulat nie była radną, nawet wtedy uczestniczy w zebraniu rady z gło-
sem decydującym60.

Nowicjat to ważny i niezastąpiony okres w formacji zakonnej. W nim 
to „rozpoczyna się życie w  instytucie, zmierza ku temu, żeby nowicju-
sze dokładniej rozpoznali Boże powołanie i to właściwe danemu instytu-
towi, by doświadczyli sposobu życia instytutu, uformowali umysł i serce 
jego duchem, a także by można było potwierdzić ich zamiar i zdatność”61. 
U redemptorystek ma on „wprowadzić nowicjuszkę w głęboki sens spe-
cyfi cznego życia kontemplacyjnego”62. Wzór takiego życia ma znaleźć 
w  Najświętszej Dziewicy Maryi, wraz z  którą ma rozważać tajemnicę 
Chrystusa i szukać zrozumienia celu i sensu ofi ary, do jakiej przygoto-
wuje się w  nowicjacie63. Przed jego rozpoczęciem odprawiane są pię-
ciodniowe rekolekcje64. Domem nowicjatu najczęściej jest klasztor, do 
którego kandydatka wstąpiła. Może nim być również inny, lepiej do tego 
przystosowany dom tego zakonu. W takiej sytuacji po zakończeniu pró-
by nowicjackiej neoprofeska powraca do swego klasztoru, chyba że w tej 
kwestii wspólnie postanowiono coś innego65. Czas tej próby we wspólno-
cie zakonnej redemptorystek trwa dwa lata, z których rok pierwszy jest 

56 Por. K, nr 83.
57 Por. S, nr 067.
58 Tamże, nr 070.
59 Por. K, nr 85; S, nr 071.
60 Por. S, nr 071.
61 KPK, kan. 646.
62 K, nr 86.
63 Por. K, nr 87.
64 Por. S, nr 072.
65 Tamże, nr 074.
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tak zwanym rokiem kanonicznym66. Tylko wyjątkowo przełożona może 
przedłużyć ten czas, jednak nie więcej niż o sześć miesięcy67. Także zgod-
nie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego „nieobecność w domu 
nowicjatu ponad trzy miesiące, czy to ciągła, czy przerywana, powodu-
je nieważność nowicjatu. Nieobecność przekraczająca piętnaście dni 
powinna być uzupełniona”68. Siostry przechodzące z  innego instytutu 
odbywają jeden rok nowicjatu. Zostają jednak dopuszczone do profesji 
wieczystej dopiero po upływie trzech lat od zakończenia nowicjatu69.

Na program nowicjatu składa się studium Objawienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem Misterium Chrystusa, studium Konstytucji i Statutów, 
teoria i  praktyka liturgii oraz modlitwy, pogłębienie życia chrześcijań-
skiego, a także wprowadzenie w życie wspólnotowe i pracę. W tym czasie 
nowicjuszki zapoznają się także z duchowością założycielki Matki Cele-
ste Crostarosy oraz św. Alfonsa Marii de Liguoriego70.

Konstytucje, mając na uwadze cel nowicjatu, zwracają uwagę na at-
mosferę, która winna tam panować. Ma być ona pełna zaufania, wolności 
ducha i wzajemnej miłości, otwartości na inne współsiostry, ma być prze-
niknięta zmysłem społecznym, dojrzałością uczuciową i prawością ser-
ca71. Dla takiego właśnie przebiegu tego etapu formacji ważna jest osoba 
mistrzyni nowicjatu, gdyż to na niej przede wszystkim spoczywa obo-
wiązek formowania72. Funkcja ta powierzona ma być siostrze, „która żyje 
w ścisłej łączności ze wspólnotą, wykazuje prawdziwą ludzką dojrzałość, 
jest dobra i wyrozumiała, umiejąca się przystosować i otworzyć na różne 
mentalności, doświadczona w życiu kontemplacyjnym, które w jej przy-
padku jest skutecznym dawaniem świadectwa”73. Przy jej wyborze nale-
ży ponadto kierować się przepisami prawa powszechnego Kościoła74. Ma 

66 Tamże, nr 075; KPK. kan. 648 § 1: „Nowicjat do ważności powinien trwać dwanaście miesięcy 
spędzonych we wspólnocie nowicjatu, z zachowaniem przepisu kan. 647, § 3”. § 2: „Dla ukształ-
towania nowicjuszy konstytucje, obok czasu, o którym w § 1, mogą przewidzieć jeden lub kilka 
okresów praktyki apostolskiej, podejmowanej poza wspólnotą nowicjatu”. § 3: „Nowicjatu nie należy 
przedłużać ponad dwa lata”.

67 Por. S, nr 075; KPK, kan. 653 § 2: „Jeśli po upływie nowicjatu uznano nowicjusza za zdatnego, na-
leży go dopuścić do czasowej profesji, w przeciwnym razie wydalić. Jeśli zaś co do jego zdatności 
istnieje wątpliwość, przełożony wyższy może przedłużyć okres próby, zgodnie z własnym prawem, 
nigdy jednak ponad sześć miesięcy”.

68 KPK, kan. 649 § 1; por. S, nr 075; KPK, kan. 647 § 3 i kan. 648 § 2.
69 Por. S, nr 076; KPK, kan. 684 § 4: „Własne prawo winno określić czas i sposób próby, jaka powinna 

poprzedzić złożenie przez zakonnika profesji w nowym instytucie”.
70 Por. K, nr 88.
71 Tamże, nr 89.
72 Tamże, nr 90.
73 Tamże, nr 91.
74 Por. S. nr 081; KPK, kan. 650 § 1: „Cel nowicjatu wymaga, aby nowicjusze byli kształtowani pod 

kierownictwem mistrza, zgodnie z programem kształtowania określonym własnym prawem”. § 2: 
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ona co sześć miesięcy w czasie trwania nowicjatu przekazywać przeło-
żonej pisemną opinię o każdej z nowicjuszek. Przedstawione opinie stają 
się przedmiotem posiedzeń rady klasztoru, w których bierze udział także 
mistrzyni nowicjatu, nawet wtedy, kiedy nie jest radną. Uczestniczy rów-
nież we wszystkich posiedzeniach rady, na których omawiana jest jaka-
kolwiek sprawa związana z nowicjatem75. Oprócz mistrzyni, również cała 
wspólnota jest odpowiedzialna za proces formacyjny we własnym klasz-
torze. Sposób życia każdej siostry „powinien być prawdziwą nauką dla 
nowicjuszek”76.

Na dwa miesiące przed zakończeniem nowicjatu, czyli przed złoże-
niem pierwszej profesji zakonnej, nowicjuszka ma przedstawić przełożo-
nej klasztoru pisemną, umotywowaną prośbę o dopuszczenie do złożenia 
tej profesji. Mistrzyni natomiast ma ze swojej strony przygotować pisem-
ną o niej opinię. Nowicjuszka zostaje dopuszczona przez przełożoną do 
pierwszej profesji po decyzji kapituły zwyczajnej wyrażonej poprzez gło-
sowanie, które ma charakter decydujący77. Nowicjuszka będąca w nie-
bezpieczeństwie śmierci może złożyć śluby zakonne według zwyczajnej 
formuły, nawet bez określania czasu, na jaki je składa. Po wyzdrowieniu 

„Kierownictwo nowicjuszy jest pod zwierzchnictwem wyższych przełożonych zastrzeżone tylko 
mistrzowi”. Kan. 651 § l: „Mistrzem nowicjuszy winien być członek instytutu, który złożył już śluby 
wieczyste i został zgodnie z prawem wyznaczony”. § 2: „Mistrzowi w razie potrzeby można przydzie-
lić pomocników, którzy podlegają mu w zakresie kierowania nowicjatem i programu kształtowania 
formacji”. § 3: „Kształtowanie nowicjuszy należy powierzać członkom starannie do tego przygotowa-
nym, którzy nieobciążeni innymi obowiązkami mogliby owocnie i na sposób stały wypełniać swoje 
zadanie”. Kan. 652 § 1: „Zadaniem mistrza oraz jego współpracowników jest rozpoznać i potwierdzić 
powołanie nowicjuszy, a także uformować ich stopniowo do prowadzenia właściwego instytutowi 
życia doskonałego”. § 2: „Nowicjusze powinni być doprowadzeni do zdobycia cnót ludzkich i chrześ-
cijańskich; przez modlitwę i samozaparcie mają być wprowadzani na drogę pełniejszej doskonałości. 
Należy ich wdrażać w kontemplowanie tajemnicy zbawienia, do czytania i rozważania Pisma Świę-
tego; przygotowywać do kultu Bożego sprawowanego w świętej liturgii; nauczyć sposobu praktyki 
życia konsekrowanego Bogu i ludziom w Chrystusie przez praktykowanie rad ewangelicznych. Mają 
być zaznajamiani z charakterem i duchem, celem i karnością, historią i życiem własnego instytutu, 
jak również przepajani miłością do Kościoła i jego pasterzy”. § 3: „Świadomi własnej odpowiedzi-
alności, nowicjusze niech tak współdziałają czynnie ze swoim mistrzem, ażeby wiernie odpowied-
zieć łasce powołania”. § 4: „Członkowie instytutu winni zatroszczyć się, ażeby we własnym zakresie 
wspierali dzieło kształtowania nowicjuszy przez przykład życia i modlitwę. § 5: „Okres nowicjatu, 
o którym w kan. 648, § 1, ma być przeznaczony na dzieło kształtowania w ścisłym znaczeniu, stąd 
nowicjusze nie powinni podejmować studiów albo innych zajęć, które nie służą bezpośrednio tej 
formacji”.

75 Por. S, nr 082, 0127.
76 K, nr 92.
77 Por. S, nr 079, 093; KPK, kan. 656: „Do ważności profesji czasowej wymaga się, aby: 1. składają-

cy ją ukończył przynajmniej osiemnasty rok życia; 2. nowicjat został odbyty ważnie; 3. dopuszcze-
nia dokonał w sposób wolny kompetentny przełożony po wysłuchaniu głosu swojej rady, zgodnie 
z prawem; 4. była ona wyraźna i złożona bez przymusu, ciężkiej bojaźni lub podstępu; 5. została 
przyjęta przez właściwego przełożonego, osobiście lub przez innego”.
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kontynuuje swój nowicjat, a w odpowiednim czasie składa profesję zgod-
nie z wymaganiami prawa78.

3. Profesja rad ewangelicznych

Odbywany nowicjat zakończony zostaje złożeniem pierwszej profesji 
zakonnej, jeśli dana nowicjuszka została do niej dopuszczona79. Do tego 
wydarzenia przygotowuje się poprzez co najmniej ośmiodniowe rekolek-
cje80. Przez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa profeska 
„oddaje się z miłością całkowicie Bogu na służbę Kościołowi w Zakonie 
Najświętszego Odkupiciela”81. Poprzez akt złożenia profesji zakonnej no-
wicjuszka staje się pełnoprawnym członkiem tego kontemplacyjnego za-
konu82. Prawodawstwo redemptorystek przewiduje następującą formuję 
profesji zakonnej:

Panie, Najukochańszy Ojcze, Ty mnie wezwałeś do życia na nowo 
tajemnicą Jezusa, Twego Umiłowanego Syna, do bycia Jego żywą 
pamiątką i do rozszerzania na świecie, pod tchnieniem Ducha Świętego, 
światła Twojej miłości, które jaśnieje na obliczu Chrystusa, Zbawiciela 
świata.

Aby dopełniło się we mnie zjednoczenie z  tajemnicą śmierci 
i  zmartwychwstania Chrystusa, rozpoczęte na chrzcie św., dla uwiel-
bienia Twego Świętego Imienia i dla odkupienia ludzkości, pragnę teraz 
potwierdzić moją pierwszą konsekrację nowym przymierzem.

Dlatego w  jedności z  całym Kościołem, ja, siostra… na ręce Mat-
ki (przełożonej, delegatki przełożonej) klasztoru N. składam na jeden 
rok, na trzy lata (śluby uroczyste) czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 
według Konstytucji i Statutów Zakonu Najświętszego Odkupiciela.

Od Twojego miłosierdzia, o mój Boże, za przyczyną macierzyńskiej 
pomocy Maryi, Matki Chrystusa i  naszej, oczekuję łaski pozostania 
wierną mojemu przymierzu83. 

Powyższy akt profesji, a także akt jej ponowienia ma być zredagowa-
ny przez sekretarkę84. Podpisuje go profeska, przełożona lub jej delegat-
ka, która przyjmowała profesję, oraz dwóch świadków85.

78 Por. S, nr 080.
79 Por. K, nr 95; S, nr 079.
80 Por. S, nr 083.
81 K, nr 95.
82 Por. tamże, nr 96.
83 Por. S, nr 087.
84 Tamże, nr 0131. Do wymienionych w Statutach obowiązków sekretarki należy także redagowanie 

aktu profesji zakonnej.
85 Tamże, nr 088, 085.



269Teologia

Przedmiotem składanej lub odnawianej profesji są trzy rady ewange-
liczne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ich praktyka jest elementem 
charakteryzującym osoby Bogu poświęcone. Są one darem Bożym dla 
Kościoła, opierają się na nauce i przykładzie Chrystusa86. Owe trzy rady 
w Konstytucjach Zakonu Sióstr Najświętszego Odkupiciela unormowa-
ne zostały w rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Odpowiedź na plan 
Ojca: pójście za Odkupicielem”87. Wymienione są w kolejności podanej 
przez Kodeks Prawa Kanonicznego, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeń-
stwo88. Zanim jednak prawodawca przystąpi do opisania ich w Konstytu-
cjach, najpierw podaje teologiczne wprowadzenie, które zajmuje cztery 
punkty89. Na początku przywołuje chrzest, pierwszą i podstawową kon-
sekrację, która przemienia życie człowieka, a siostry są wezwane do kon-
tynuowania tej przemiany w  bardziej radykalny sposób90. Następnie 
wymienia dobra, z  których osoba zakonna rezygnuje poprzez profesję 
zakonną, czyli małżeństwo, dobra materialne i  własną wolę91. Kolej-
ny numer wymienia Maryję, będącą wzorem łączności z Chrystusem92, 
a ostatni, jakby podsumowujący treść wcześniejszych, stanowi, iż „w ten 
sposób (…) wspólnota będzie wiernie postępować za Chrystusem”93. Po 
takim wprowadzeniu, a  jeszcze przed przejściem do konkretnych rad, 
prawodawca umieścił punkt pierwszy – o czterech numerach Konsty-
tucji – zatytułowany: „Jedność serca i wzajemna miłość”94. Zasadniczym 
ich tematem jest miłość, którą łączy Osoby Trójcy Świętej, miłość, którą 
należy miłować Boga i która polega na wypełnianiu Jego woli, miłość do 
innych, będąca owocem miłości Boga95.

Po tym dość obszernym wprowadzeniu trzy kolejne punkty tego roz-
działu dotyczą już poszczególnych rad ewangelicznych. W radzie czy-
stości początek stanowi kodeksowy cytat: „Ewangeliczna rada czystości 
podejmowana ze względu na Królestwo niebieskie, będąca znakiem przy-
szłego świata i źródłem obfi tej płodności w niepodzielnym sercu, zawiera 
w sobie obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie”96. Ten za-

86 Por. KPK, kan. 575: „Rady ewangeliczne, oparte na nauce i przykładzie Chrystusa-Nauczyciela, są 
darem Bożym, który Kościół otrzymał od Pana i z Jego łaski ustawicznie zachowuje”.

87 Zob. K, s. 24.
88 Zob. KPK, kan. 500, 600, 601.
89 Zob. K, nr 14–17.
90 Por. tamże, nr 14.
91 Tamże, nr 15; Mt 19, 12.21.50.
92 Por. K, nr 16; Ap 21, 1.
93 K, nr 17.
94 Zob. tamże, s. 25.
95 Por. tamże, nr 18–21; J 4, 34.8, 29; Dz 2, 42–47.
96 KPK, kan. 599; K, nr 22.



270 Studia Redemptorystowskie

konny ślub jest dla redemptorystek „pamiątką dziewiczej miłości, przez 
którą Chrystus poświęcił się bez reszty chwale Ojca i zbawieniu ludzko-
ści”97. Przymierze Chrystusa z Kościołem nie wyraża się tylko w małżeń-
stwie chrześcijańskim, ale także w tej właśnie ewangelicznej radzie, bo to 
ona wprowadza w tajemnicę miłości i dzięki niej można łatwiej z niepo-
dzielnym sercem oddać się Chrystusowi98. Zgodnie z prawem własnym 
Zakonu Redemptorystek, „tajemnica miłości zawarta w konsekrowanym 
dziewictwie nie ogranicza się jedynie do ślubu czystości. Jest ona bowiem 
przezwyciężeniem miłości własnej, aby wszystko miłować w Bogu, jest 
ową prostotą spojrzenia, które koncentruje się tylko na Chrystusie, jest 
czystością serca, które nie daje się zawładnąć zbyt łatwo ludzkim uczu-
ciom, stanowi miłosną kontemplację Tego, który jest samą miłością. Taką 
jest czystość dla Matki Marii Celesty: w jasności Chrystusa cały nasz byt 
staje się przejrzysty, bo On jest dla nas wszystkim”99. Statuty z kolei wy-
rażają postawę sióstr, które ciągle mają prosić Boga o łaskę zrozumienia 
tajemnicy czystości zakonnej. Pomocą w tym ma być także asceza i zdro-
wa uczuciowa równowaga, jak i dbałość o zdrowie fi zyczne i psychiczne, 
jako naturalne środki temu sprzyjające. Wreszcie cała wspólnota wraz 
z przełożoną ma być świadoma, iż życie w czystości bardzo ułatwia pa-
nująca we wspólnocie miłość100. 

Drugą ślubowaną radą jest ubóstwo. Tutaj także prawodawca zaczy-
na od przytoczenia tekstu z Kodeksu Prawa Kanonicznego: „Ewangelicz-
na rada ubóstwa do naśladowania Chrystusa, który będąc bogaty, stał 
się dla nas cierpiącym niedostatek, prócz życia w rzeczywistości i w du-
chu ubogiego, prowadzonego pracowicie w  trzeźwości i  dalekiego od 
ziemskich bogactw, niesie ze sobą zależność i ograniczenie w używaniu 
dóbr i dysponowaniu nimi, zgodnie z własnym prawem poszczególnych 
instytutów”101. W  temacie tym również pojawia się charakterystycz-
ne dla prawodawstwa redemptorystek pojęcie „pamiątki”. Poprzez ten 
ślub są one „pamiątką uprzywilejowania ubogich przez Jezusa”102. Bio-
rąc za wzór przykład życia Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny oraz 
pierwszych chrześcijańskich gmin, siostry pragną przypominać Kościo-

97 K, nr 22. 
98 Por. tamże, nr 23; Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelica testificatio, Wskazania na temat od-

nowy życia zakonnego według nauki Soboru Watykańskiego II, 29 czerwca 1971, nr 13; LG, nr 42, 
44.

99 K, nr 24.
100 Por. S, nr 02.
101 KPK, kan. 600; zob. K, nr 25.
102 K, nr 25.
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łowi i światu ich czyny i postawy, opuszczając wszystko i dokonując rady-
kalnego wyboru na rzecz ludzi najbardziej ubogich103. Chociaż czasowy 
ślub ubóstwa pozostawia prawo posiadania104, co konkretnie unormowa-
ne jest w Statutach105, to jednak wszystkie dobra praktycznie oddawane 
są do wspólnego użytku. Poprzez śluby uroczyste w tej wspólnocie za-
konnej siostry wyrzekają się prawa posiadania106. Takie zobowiązanie ma 
na celu usunięcie jakiejkolwiek przeszkody, osobistej czy wspólnotowej, 
w całkowitym oddaniu się Chrystusowi107. Kolejny przepis w ślubie ubó-
stwa, poruszający zagadnienie pracy, w materii swojej podobny jest do 
konstytucji, która znajduje się w części o życiu wspólnotowym108. Pracą 
zatem siostry starają się o własne utrzymanie, a także dzielą się jej owo-
cami z bardziej potrzebującymi109. Gdyby zdarzyło się, że nie będą posia-
dać koniecznych środków do życia, wtedy również mają zachować pokój 
i radość110. W przeciwieństwie do wcześniej opisanego ślubu czystości, 
Statuty bardzo szczegółowo podchodzą do unormowania ewangelicz-
nej rady ubóstwa. Zgodnie więc z prawem własnym, redemptorystki po 
profesji czasowej zatrzymują własność swoich dóbr, a także mają prawo 
nabywać nowe. Jednak przed pierwszą zakonną profesją administrację 
nad ewentualnym posiadanym majątkiem mają przekazać jakiejkolwiek 
osobie, w tym czasie mogą również dowolnie nim i dochodami z niego 
rozporządzać, jednak nie na własną korzyść111. Jeśli nastąpiły słuszne po-
wody, by zmienić takie rozporządzenia lub dokonać aktu dotyczącego 
swego majątku, wówczas potrzeba na to zgody przełożonej112. Na miesiąc 
przez złożeniem uroczystej profesji zakonnej każda profeska czasowa 
sporządza testament, który ma być ważny także wobec prawa cywilne-
103 Por. tamże.
104 W polskim wydaniu Konstytucje zakonu w konstytucji numer 26 używają pojęcia „posiadanie”, nato-

miast Statuty w tym samym temacie (nr 03) stosują pojęcie „własność”, co jednak może powodować 
niejasność tych norm. Nie jest bowiem wiadome, czy chodzi o prawo posiadania, czy też o prawo 
własności.

105 Zob. S, nr 03.
106 Por. K, nr 26.
107 Tamże, nr 27; So 3, 12; Mt 6, 33.
108 Por. K, nr 70.
109 Tamże, nr 28; KPK, kan. 640: „Uwzględniając miejscową sytuację, instytuty powinny starać się da-

wać niejako zbiorowe świadectwo miłości i ubóstwa, oraz stosownie do możliwości przeznaczać 
część własnych dóbr na potrzeby Kościoła, jak również pomóc w utrzymaniu osób potrzebujących”.

110 Por. K, nr 29.
111 Por. S, nr 03. KPK, kan. 668 § 1: „Zakonnicy powinni przed pierwszą profesją przekazać, komu ze-

chcą, zarządzanie swoimi dobrami oraz – jeśli konstytucje czego innego nie postanawiają – w sposób 
wolny zadysponować ich użytkowaniem i korzystaniem z dochodów. Przynajmniej przed złożeniem 
wieczystej profesji mają sporządzić testament, ważny również wobec prawa świeckiego”.

112 Por. S, nr 03; KPK, kan. 668 § 2: „Na zmianę tych dyspozycji ze słusznej przyczyny, jak również na 
podjęcie jakiegokolwiek aktu co do dóbr materialnych, potrzebują zezwolenia kompetentnego prze-
łożonego, zgodnie z przepisami własnego prawa”.
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go danego kraju113. Przed tym wydarzeniem ma miejsce akt całkowite-
go zrzeczenia się wszelkiej własności. On również ma być ważny wobec 
prawa cywilnego. Skutki zaś tego aktu następują od dnia złożenia pro-
fesji uroczystej114. Istotnym skutkiem złożenia takiej profesji jest zatem 
utrata zdolności prawnej posiadania i nabywania. Wszelkie akty doko-
nane wbrew temu ślubowi są aktami nieważnymi, a dobra otrzymane po 
owym zrzeczeniu stają się własnością klasztoru, do którego dana siostra 
przynależy115. Zgodnie ze starą tradycją, cokolwiek zdobędzie się własną 
pracą lub ze względu na zakon, to wszystko staje się jego własnością116. 
Przy materialnej organizacji klasztoru, jego umeblowaniu i utrzymaniu 
należy brać pod uwagę złożony ślub ubóstwa. Każda siostra ma jednak 
prawo nadać swojemu mieszkaniu wygląd jej odpowiadający, przy za-
chowaniu prostoty monastycznej tradycji117. Wszystko, co jest konieczne 
do życia, otrzymywane jest od wspólnoty, nie potrzeba pozwolenia prze-
łożonej na używanie rzeczy codziennego użytku, ale jest ono potrzebne 
w sytuacji dokonywania jakichkolwiek zakupów118. Wolno przyjąć dary 
od innych, ale tylko takie, które są zgodne z duchem ubóstwa. Dary te 
muszą być jednak zawsze przekazane przełożonej, nawet gdy pochodzą 
od bliskiej rodziny. Bez uzyskania zgody przełożonej nie można darować 
ani też pożyczać żadnej rzeczy będącej własnością wspólnoty119. Ubó-
stwo, w rozumieniu tej zakonnej wspólnoty, nie ogranicza się wyłącznie 
do spraw materialnych, gdyż przejawia się ono także w pokornym i bez-
interesownym poświęcaniu czasu na służbę innym, by ich przyjmować, 
wysłuchiwać i pomagać im. Dotyczy to nie tylko osób spoza wspólno-
ty, ale ma być praktykowane względem innych sióstr, tak by posiadane 
osobiste uzdolnienia i osiągnięcia intelektualne, artystyczne i technicz-
ne ubogacały innych120. Ślubowana ewangeliczna rada ubóstwa będzie 
113 Por. S, nr 04; KPK, kan. 668 § 1.
114 Por. S, nr 05; KPK, kan. 668 § 4: „Kto z racji natury swego instytutu powinien całkowicie zrzec się 

swoich dóbr, tego zrzeczenia winien dokonać w formie ważnej także w miarę możności wobec pra-
wa cywilnego, przed profesją wieczystą, ważnego od dnia złożenia profesji. To samo powinien uczy-
nić profes ślubów wieczystych, który według przepisów własnego prawa chciałby, za zezwoleniem 
najwyższego przełożonego, zrzec się w części lub w całości własnych dóbr”.

115 Por. S, nr 06; KPK, kan. 668 § 5: „Profes, który ze względu na naturę swego instytutu zrzekł się cał-
kowicie swoich dóbr, traci zdolność nabywania i posiadania, stąd nieważnie podejmuje akty prze-
ciwne ślubowi ubóstwa. Co jednak przechodzi na niego po dokonaniu zrzeczenia, przechodzi na 
instytut zgodnie z własnym prawem”.

116 Por. S, nr 07–08; KPK, kan. 668 § 3: „Cokolwiek zakonnik nabywa własnym staraniem albo ze wzglę-
du na instytut, nabywa to dla instytutu. Wszystko, co mu przysługuje z tytułu pensji, zapomogi lub 
ubezpieczenia, jest nabywane dla instytutu, chyba że własne prawo co innego postanawia”.

117 Por. S, nr 09.
118 Tamże, nr 010.
119 Tamże, nr 011.
120 Tamże, nr 012.
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przedmiotem częstej rewizji życia wspólnoty sióstr redemptorystek. 
Oprócz tego, że każda siostra ma pytać siebie, jak konkretnie praktyku-
je ślub ubóstwa, również cała wspólnota ma badać swoje zbiorowe świa-
dectwo w tym względzie121. 

Trzecią ze ślubowanych rad ewangelicznych jest posłuszeństwo. Na 
wzór dwóch wcześniejszych, tutaj także Konstytucje zakonu wprowa-
dzają w temat, cytując Kodeks Prawa Kanonicznego: „Ewangeliczna rada 
posłuszeństwa, podejmowana w duchu wiary i miłości do naśladowania 
Chrystusa posłusznego aż do śmierci, zobowiązuje do podporządkowa-
nia własnej woli prawowitym przełożonym, zastępującym Boga, gdy wy-
dają polecenia zgodnie z własnymi konstytucjami”122. Ślub posłuszeństwa 
redemptorystek wpisuje się bezpośrednio w posłuszeństwo Syna Boże-
go, który przyszedł na świat, by wypełnić wolę Ojca123. Posłuszeństwo 
sióstr ma być aktualizacją i przedłużeniem tego właśnie posłuszeństwa, 
poprzez ofi arowanie własnej woli, ze względu na Królestwo Boże124. By 
ta rada była dobrze rozumiana i praktykowana, Konstytucje tłumaczą, 
iż „posłuszeństwo nie może być jedynie zewnętrznym podporządkowa-
niem się prawu, lecz winno być owocem autentycznego, wolnego, doj-
rzałego i odpowiedzialnego wyboru: powinno ono wypływać z serca jako 
świadectwo miłości i jako wyraz głębokiej i żywej wiary”125. Sposób ży-
cia sióstr ma być świadectwem radośnie przeżywanego posłuszeństwa, 
które z drugiej strony, dzięki takiej postawie, będzie się przyczyniać do 
postępu w dojrzałości126. Prawo własne redemptorystek wylicza narzę-
dzia, dzięki którym będą one w stanie lepiej rozpoznawać wolę Boga. Do 
środków tych zalicza: Pismo Święte, rozporządzenia Magisterium Ko-
ścioła, Konstytucje i Statuty zakonu, a także przełożoną, inne współsio-
stry oraz codzienne wydarzenia i  znaki czasu. Wyraźnie podkreśla, że 
przełożona odgrywa wielką rolę w tym poszukiwaniu i rozpoznawaniu 
woli Bożej, która w szczególnych okolicznościach może okazać się twar-
da i zmuszająca do przyjęcia krzyża127. Po dość ogólnych normach Kon-
stytucji Statuty tego zakonnego instytutu podają już bardzo konkretną 
praktykę posłuszeństwa zakonnego. Wart podkreślenia jest zapis o obo-
wiązywalności prawa własnego w zakonie, który tutaj właśnie się znajdu-

121 Tamże, nr 013.
122 KPK, kan. 601; zob. K, nr 30.
123 Por. K, nr 30; J 14, 31; Rz 5, 19.
124 Por. K, nr 31.
125 Tamże, nr 32.
126 Por. tamże.
127 Tamże, nr 33.
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je. Stwierdza on zatem, iż przepisy te nie obowiązują pod karą grzechu, 
ale zachęca, by zachowywać je ze względu na złożoną profesję, która 
uczyniła z sióstr osoby konsekrowane Bogu128. Ze względu więc na po-
słuszeństwo „każda siostra będzie wierna i  sumienna w spełnianiu ak-
tów wspólnotowych. Jeśli któraś będzie miała rzeczywistą przeszkodę 
w uczestniczeniu w jakimś akcie wspólnym, powiadomi o tym przełożo-
ną”129. Przełożona klasztoru ma prawo wydawać – czy to na piśmie, czy 
w obecności dwóch świadków – formalne nakazy posłuszeństwa. Jed-
nak z władzy takiej winna korzystać tylko w sytuacji niebezpieczeństwa 
zagrażającego dobru całego klasztoru i  po zasięgnięciu wcześniej opi-
nii rady klasztoru130. Przełożona ma też uprawnienie dyspensowania po-
szczególnych sióstr, a nawet całej wspólnoty, z dyscyplinarnego przepisu 
Konstytucji. W sytuacji przedłużenia dyspensy dla wspólnoty potrzeb-
na jest zgoda kapituły131. Kolejnym zagadnieniem w życiu kontemplacyj-
nym, a związanym z omawianą w tym miejscu ewangeliczną radą, jest 
używanie telefonu oraz innych środków społecznej komunikacji i kore-
spondencji. Te jednak sprawy, jako dość szczegółowe, zostawione są do 
uregulowania w statutach każdego klasztoru132. Skoro przedmiotem po-
słuszeństwa są normy zawarte w Konstytucjach i Statutach, w tej właś-
nie części prawodawstwa znajdujemy zapis, iż „na początku nowicjatu 
każda siostra otrzyma pełny tekst Konstytucji i Statutów”133. Ponadto raz 
do roku będą one wspólnie czytane134. Mają być również dostępne w do-
mowej bibliotece i znane nowe dokumenty Stolicy Apostolskiej i Kościo-
ła lokalnego, zwłaszcza odnoszące się do życia zakonnego, o co ma dbać 
przełożona135.

4. Życie wspólnotowe

Jednym z  najistotniejszych elementów życia zakonnego jest życie 
braterskie we wspólnocie, co poświadczają dokumenty soborowe, po-
soborowe, jak i prawodawstwo instytutów życia konsekrowanego. W Ko-
deksie Prawa Kanonicznego znajdujemy normę, według której „braterskie 

128 Por. S, nr 014.
129 Tamże, nr 018.
130 Por. tamże, nr 015.
131 Tamże, nr 016, 094.
132 Tamże, nr 019. 
133 Tamże, nr 020.
134 Por. tamże, nr 021.
135 Tamże, nr 022.
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współżycie (…), poprzez które wszyscy członkowie jednoczą się w szcze-
gólną jakby rodzinę w Chrystusie, tak powinno być określone, ażeby sta-
wało się dla wszystkich wzajemnym wsparciem w wypełnianiu własnego 
powołania. Przez braterską zaś wspólnotę zaszczepioną i ugruntowaną 
w miłości, członkowie winni stać się przykładem powszechnego pojed-
nania w Chrystusie”136.

W  Konstytucjach redemptorystek życie wspólnotowe opisane jest 
w rozdziale trzecim o takim właśnie tytule, który stanowi 19 numerów137,  
a odpowiadają im cztery numery Statutów138. Zagadnienie to podzielo-
ne jest na dwa zasadnicze tematy: „Życie miłości we wspólnocie”139 oraz 
„Redemptorystki w Kościele”140. Pierwszy z nich ma cztery części. Pierw-
sza – „Jedność serc” – to trzy numery. Zaczyna się ona od cytatu za-
czerpniętego z soborowego dekretu o przystosowanej do współczesności 
odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis: „Wspólnota zakonna, jako 
prawdziwa rodzina zgromadzona w imię Pana, cieszy się Jego obecno-
ścią”141. Jest to przywołanie teologicznej podstawy życia wspólnotowego, 
czyli obecności Chrystusa we wspólnocie, co ma prowadzić do ewan-
gelicznej przyjaźni pomiędzy siostrami. Ta z kolei przyjaźń stanowi pa-
miątkę miłości Boga Ojca do nich i stanowi sens ich życia142.

Prawo fundamentalne wspólnoty zakonnej tego zakonu wyraźnie 
podkreśla, że „życie wspólnotowe jest z natury swej życiem wzajemnych 
relacji”143. Ma ona przyczyniać się do rozwoju ludzkiej osoby, sprzyjać 
wzajemnej wymianie, być prawdziwą jednością serc i dusz. Interesujące 
jest stwierdzenie, że Konstytucje nie zachęcają, ale zakładają pewne po-
stawy we wspólnocie siostrzanej, w której każda z sióstr będzie odnosić 
się z szacunkiem do drugiej, będzie dostrzegać jej zalety, a także doceniać 
jej uzdolnienia. Wszystkie mają się troszczyć o to, by rozbudzać u innych 
zmysł odpowiedzialności, stwarzać możliwość podejmowania inicjatyw 
i  dokonywania osobistych wyborów144. Warto tutaj zwrócić uwagę, że 
dotyczy to całej wspólnoty, jest i ma być wysiłkiem całej wspólnoty, a nie 
tylko przełożonej, dlatego takie właśnie zapisy znalazły się w tej części 
ich prawodawstwa. Potwierdza to kolejne zdanie, że „jeśli przełożona ma 

136 KPK, kan. 602.
137 Zob. K, nr 60–78.
138 Zob. S, nr 049–061.
139 Zob. K, s. 43.
140 Tamże, s. 47.
141 PC, nr 15; por. K, nr 60.
142 Por. K, nr 60.
143 Tamże, nr 61.
144 Por. tamże.
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być pierwszą w tworzeniu tego klimatu wzajemnej miłości, to jednak po-
winna mieć możliwość liczenia na uczestnictwo w tym wszystkich sióstr, 
ponieważ jest to zadanie całej wspólnoty”145. Kolejny numer opisujący 
jedność serc znów powraca do przykładu Chrystusa, wskazując na Nie-
go jako na wzór pokory, prostoty i miłości, który ma być wzorem wza-
jemnej miłości146.

Aktualnie w życiu wspólnoty zakonnej bardzo mocno podkreśla się 
dialogowość. Druga część omawianego tytułu trzeciego rozdziału Kon-
stytucji temu właśnie jest poświęcona i nosi nazwę: „Dialog”147, ponieważ 
jest on podstawowym elementem życia wspólnoty148. Norma ta zawie-
ra już bardzo konkretne wskazanie skierowane do sióstr, by były otwar-
te na inne siostry, chętnie ich wysłuchiwały, a także z zainteresowaniem 
odnosiły się do wyrażanych przez nie idei, projektów czy różnych inicja-
tyw. Wszystkie siostry mają cenić sobie wspólnotową konfrontację i wy-
mianę myśli, która będzie się dokonywać w klimacie prostoty, zaufania 
i przyjaźni149. Dialog ma więc stać się umiejętnym narzędziem do lepsze-
go wzajemnego poznania, rozumienia, akceptowania i uznawania, nieza-
leżnie od istniejących pomiędzy nimi różnic, a nawet przeciwieństw. To 
właśnie ma im pomagać w budowaniu prawdziwie ewangelicznej wspól-
noty150. Znaczy to więc, iż przepisy te są bardzo realistyczne, uwzględ-
niające różnorodność ludzkich charakterów, które jednak ze względu na 
Ewangelię są w stanie dokonywać zgodnych wyborów.

Następna, trzecia już część „Życia miłości we wspólnocie” to „Akty 
wspólnotowe”151. Na pierwszym miejscu należą do nich zebrania wspól-
noty, których celem jest m.in. wzajemne poznanie się. Powołując się na 
słowa Ewangelii: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
Ja jestem pośród nich” (Mt 18, 20), do zebrań tych siostry mają podcho-
dzić w duchu wielkiej wiary i miłości. Zebrania te to także wspólnotowe 
odkrywanie Bożego planu względem całej wspólnoty i każdej jej człon-
kini152. Prawo własne przypomina również siostrom, iż posiłki, odpoczy-
nek, na równi z  innymi zajęciami, stanowią całość ich wspólnotowego 

145 Tamże.
146 Por. tamże, nr 62.
147 Zob. tamże, s. 44.
148 Por. tamże, nr 61.
149 Tamże, nr 63.
150 Tamże, nr 64.
151 Zob. tamże, s. 45.
152 Por. tamże, nr 65.
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życia153. Z tego właśnie względu we wszystkich aktach wspólnotowych 
ma uczestniczyć każda z sióstr, gdyż – jak czytamy w Konstytucjach – 
„najbardziej zwyczajne spośród nich dają (…) możność pogłębienia 
wzajemnej miłości oraz promieniowania radością, którą (…) Pan obda-
rza”154. Statuty, będące przepisami bardziej szczegółowymi, przewidu-
ją wspólnotowe zebranie przynajmniej raz na trzy miesiące, a  Statuty 
konkretnego klasztoru określą bliżej tę częstotliwość. Zająć się ono ma 
wspólnotową refl eksją nad życiem duchowym i zakonnym oraz świadec-
twem dawanym przez wspólnotę155. Każda też wspólnota wypracowuje 
dla siebie program takich spotkań i sposób ich przeprowadzania156.

„Praca” stanowi tytuł i  treść czwartej i  ostatniej części pierwszego 
z  dwóch tematów składających się na życie wspólnotowe Zakonu Re-
demptorystek157. Tutaj aż pięć numerów poświęconych jest temu zagad-
nieniu158. Pierwszy z nich nawiązuje do encykliki o pracy Jana Pawła II 
Laborem exercens. Ponieważ Jezus narodził się w  rodzinie rzemieślni-
czej i w niej przez długie lata pracował, dlatego również praca sióstr, na 
wzór Chrystusa, ma mieć wartość odkupieńczą i być jednocześnie dla 
nich źródłem głębokiej radości159. Ponadto wykonywana praca pozwa-
la być bliżej ludzi, którzy codziennie się trudzą, i okazywać w ten spo-
sób należny im szacunek. Jest ona również uczestnictwem w tworzeniu 
lepszego świata, który tylko w Chrystusie odnajduje swą pełnię160. Ta-
kie ewangeliczne podstawy pracy sióstr każą im przyjmować postawę 
ludzi ubogich. Same więc pracują na własne utrzymanie, a także owo-
cami tej pracy dzielą się z  tymi, którzy pomocy potrzebują. Praca jest 
dla nich „niezastąpionym elementem równowagi koniecznej w (…) ży-
ciu kontemplacyjnym”161. Zgodnie z prawnym zapisem, siostry zobowią-
zują się wykonywać sumiennie powierzoną sobie pracę jako służbę dla 

153 Tamże, nr 66. Odnośnie do posiłków Statuty w części o życiu wspólnotowym stanowią: „Każda 
siostra, przyjmując posiłki z radością i w prostocie serca, zadowoli się tym, co podaje się dla ca-
łej wspólnoty, chyba że wzgląd na zdrowie wymaga stosowania wyjątków”; nr 050. Czas, długość 
trwania i sposób spędzania rekreacji, będącej elementem życia wspólnego, określają statuty klasz-
toru; por. nr 052. Tam też zawarte będą przepisy dotyczące przeżywania świąt kościelnych, zakon-
nych i państwowych, jak i sposób realizacji czasu odpoczynku i potrzebnych fizycznych ćwiczeń; 
por. S, nr 053–054.

154 K, nr 67.
155 Por. S, nr 045.
156 Tamże, nr 049.
157 Zob. K, s. 46.
158 Tamże, nr 68–72.
159 Por. tamże, nr 68; Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, O pracy ludzkiej z okazji 90. rocznicy 

encykliki Rerum novarum, 14 września 1981, nr 26.
160 Por. K, nr 69; 1 Kor 3, 22.
161 K, nr 70; por. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelica testificatio, dz. cyt., nr 20.
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wspólnoty, mają jej poświęcać wszystkie posiadane umiejętności. Dodat-
kowym argumentem uzasadniającym taką postawę jest to, iż tak poję-
ta i wykonywana praca przyczyni się do utrzymania ładu i porządku, ale 
nade wszystko „uczyni miłym życie wspólnotowe”. W codziennych obo-
wiązkach siostry mają sobie chętnie i dyskretnie pomagać162. Ponieważ 
zakon ten jest zakonem kontemplacyjnym, dlatego wykonywana praca 
zharmonizowana jest z rytmem takiego właśnie życia. Jest ona niezastą-
pionym elementem tak życia duchowego, jak i kontemplacyjnego oraz 
świadectwem godności ludzkiej pracy163.

Drugi punkt, czy też temat w  konstytucyjnych normach opisują-
cych życie wspólnotowe dość ogólnie nazywany został: „Redemptorystki 
w Kościele”164. Nie jest on już podzielony, jak temat pierwszy, na mniej-
sze zagadnienia. Zawiera następujące po sobie sześć numerów Konstytu-
cji165. Tutaj prawodawca wyjaśnia, że prowadzone przez siostry życie nie 
wynika z nienawiści do świata ani nie jest od niego ucieczką, ale znakiem, 
służbą i uczestnictwem w misji Chrystusa w Kościele. Ich wspólnota ist-
nieje w Kościele po to, by służba innych była lepsza, by przede wszystkim 
ubogim dać skuteczne i wyraźne świadectwo obecności dla nich Zbawi-
ciela166. Ich specyfi czny apostolat jest to samo ich kontemplacyjne życie 
poświęcone Bogu przez profesję rad ewangelicznych. Przez życie zjed-
noczone z Bogiem, przez autentyczną, wzajemną miłość i przez modli-
twę są świadkami i zwiastunami Królestwa Bożego. Każdą więc siostrę 
nazywają apostołką, a cała wspólnota chce być „Żywą Pamiątką Odkupi-
ciela”167. Wspólnota redemptorystek, wychodząc z założenia, że stanowi 
część Kościoła partykularnego, pragnie uczestniczyć w radościach i cier-
pieniach ludzi regionu, w którym znajduje się ich klasztor. Ich „klasztor 
jest powołany, aby być w tym Kościele centrum modlitwy i kontempla-
cyjnego apostolatu”168. Powołując się na odpowiednie przepisy Kodek-
su Prawa Kanonicznego, Konstytucje przywołują prawo i  obowiązek 
biskupa diecezjalnego przeprowadzania wizytacji klasztorów tego za-
konu, także w zakresie dyscypliny zakonnej169. Ponadto biskup ten wi-
zytuje również kościoły i oratoria należące do ich klasztorów i dostępne 

162 Por. K, nr 71; S, nr 056.
163 Por. K, nr 72.
164 Zob. tamże, s. 47.
165 Tamże, nr 73–78.
166 Por. tamże, nr 73.
167 Tamże, nr 74.
168 Tamże, nr 75.
169 Tamże, nr 76; KPK, kan. 628 § 2: „Biskup diecezjalny ma prawo i obowiązek wizytować, także 

w zakresie dyscypliny zakonnej”; nr 1: „niezależne klasztory, o których w kan. 615”.
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dla wiernych170. Jeśli w danej diecezji, regionie czy kraju jest zorganizo-
wane dla zakonnic coś, co przyniesie im duchową lub materialną pomoc 
dla redemptorystowskiego życia, chcą z tego korzystać171. Świadomość 
bycia Kościołem każe im pamiętać o młodych, rozwijających się Kościo-
łach, by nie brakowało tam pracowników i by niewierzący otwierali się na 
Ewangelię172. W tym samym duchu chcą oddawać się na służbę ekume-
nizmowi, co praktycznie, oprócz modlitwy, ma przejawiać się w zainte-
resowaniu Kościołami wschodnimi i wspólnotami powstałymi na skutek 
reformacji173.

Jak więc widać, podział norm opisujących życie wspólnotowe re-
demptorystek jest bardzo logiczny. Ma ono dwa wymiary, wewnętrzny, 
mający zastosowanie w życiu klasztornym, i zewnętrzny, otwarty na po-
trzeby miejsca, gdzie żyją, i potrzeby całego powszechnego Kościoła. 

5. Struktury zarządu

Jak każda społeczność ludzka, tak i  instytuty zakonne potrzebu-
ją władzy do prawidłowego funkcjonowania. Jest ona w nich niezbęd-
na do wspólnotowego i indywidualnego poszukiwania i wypełniania woli 
Bożej. Dodatkowo umożliwia też poszczególnym osobom życie własną 
konsekracją, zwłaszcza poprzez urzeczywistnianie ewangelicznej rady 
posłuszeństwa. Życie we wspólnocie wymaga uporządkowania, by mógł 
nastąpić jej wzrost. Jest on możliwy dzięki obecności władzy, która po-
maga w budowie braterskiej wspólnoty. Potrzeba władzy ujawnia się tak-
że wówczas, gdy instytut zakonny podejmuje działalność apostolską. 
Wtedy bowiem władza nie tylko koordynuje apostolskie zaangażowa-
nia, ale troszczy się również o zgodne z charyzmatem wykonywanie mi-
sji instytutu174. Dlatego Kościół, szczególnie po Soborze Watykańskim II, 

170 Por. K, nr 76; KPK, kan. 683 § 1: „Biskup diecezjalny może osobiście lub przez kogo innego, pod-
czas wizytacji pasterskiej, jak również w wypadku konieczności wizytować: kościoły i kaplice, do 
których wierni habitualnie uczęszczają, szkoły oraz inne dzieła religijne lub miłosierdzia duchowe-
go, powierzone zakonnikom. Nie dotyczy to jednak szkół, które są dostępne wyłącznie własnym 
alumnom instytutu”.

171 Por. K, nr 77; KPK, kan. 708: „Wyżsi przełożeni mogą z pożytkiem łączyć się w konferencje, czyli ra-
dy, ażeby wspólnymi siłami czy pracować nad pełniejszym osiągnięciem celu poszczególnych in-
stytutów, z zachowaniem jednak zawsze ich autonomii, charakteru i własnego ducha, czy rozważać 
wspólne problemy, czy też doprowadzić do nawiązania odpowiedniej koordynacji i współpracy 
z Konferencjami Episkopatu, jak również z poszczególnymi biskupami”.

172 Por. K, nr 78; Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus, nr 40.
173 Por. K, nr 78; Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, nr 15, 23.
174 Por. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instruk-

cja Posługa władzy i posłuszeństwo, Faciem tuam, Domine, requiram, 11 maja 2008. Wyd. polskie: 
Kraków 2008, nr 3.
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wydał wiele dokumentów i aktów normatywnych dotyczących pełnienia 
posługi władzy w instytutach zakonnych. 

Zagadnienie sprawowania władzy w Zakonie Sióstr Redemptorystek 
zostało unormowane w rozdziale piątym, który nosi nazwę „Struktury 
zarządu”175. Po kilku wprowadzających numerach176 podzielony jest on 
na siedem punktów zatytułowanych: „Kapituła”177, „Przełożona”178, „Ra-
da”179, „Wikaria”180, „Inne urzędy”181, „Relacje pomiędzy poszczególnymi 
klasztorami Zakonu”182 oraz „Nowe fundacje”183.

Na samym początku prawo fundamentalne instytutu podaje argu-
ment konieczności istnienia przepisów i prawnej organizacji klasztorów. 
Argumentem tym jest trwałość, konieczna do życia i miłości zakonnych 
wspólnot. Ponadto struktury władzy mają służyć zarówno poszczegól-
nym osobom, jak i całym wspólnotom, a także winny być inspirowane 
wyraźnie i dokładnie wartościami ewangelicznymi184. W tym miejscu po-
nownie pojawia się w Konstytucjach temat posłuszeństwa, nierozerwal-
nie związanego ze sprawowaniem władzy. Siostry przypominają sobie 
obowiązek posłuszeństwa papieżowi jako ich najwyższemu przełożone-
mu z racji złożonego ślubu posłuszeństwa185. W normie tej wspominają 
również biskupa diecezjalnego, gdyż uczestniczy on w kościelnym zarzą-
dzie zewnętrznym klasztoru powierzonego jego szczególnej trosce186.

Następna ze wstępnych konstytucji stanowi, iż poszczególne klasz-
tory tego instytutu zakonnego są autonomiczne, ale powiązane ze sobą 
więzią solidarności i wzajemnej pomocy, co konkretnie opisuje norma 
konstytucji numer 125 zamieszczona w punkcie szóstym tego rozdzia-
łu. Z kolei „zarząd wewnętrzny (…) zapewnia przełożona, jej Rada oraz 
Kapituła wspólnoty”187. Aby te struktury były skuteczne, wymaga się od 
wszystkich sióstr odpowiedzialnego i  aktywnego współuczestnictwa. 
175 Zob. K, s. 59.
176 Tamże, nr 106–109.
177 Tamże, nr 110–112.
178 Tamże, nr 113–118.
179 Tamże, nr 119–121.
180 Tamże, nr 122.
181 Tamże, nr 123.
182 Tamże, nr 124–125.
183 Tamże, nr 126–130.
184 Por. tamże, nr 106.
185 Tamże, nr 107; KPK, kan. 590 § 2: „Każdy członek obowiązany jest okazywać uległość Papieżowi 

jako swemu najwyższemu przełożonemu, również z racji świętych więzów posłuszeństwa”.
186 Por. K, nr 107; KPK, kan. 615: „Klasztor niezależny, który poza własnym przełożonym nie ma inne-

go wyższego przełożonego ani nie jest złączony z jakimś instytutem zakonnym w ten sposób, żeby 
przełożony tego instytutu miał określoną przez konstytucje władzę nad tym klasztorem, jest powie-
rzony szczególnemu nadzorowi biskupa diecezjalnego, zgodnie z przepisami prawa”.

187 Por. K, nr 108.
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Obowiązek ten spoczywa szczególnie na tych członkiniach, które uczest-
niczą w kapitule i radzie188.

Pierwszym z  wymienianych podmiotów zarządu wewnętrznego 
klasztoru redemptorystek jest kapituła. W sposób bardzo ogólny unor-
mowana jest ona w  trzech numerach Konstytucji189. Ukonstytuowanie 
kapituły dokonuje się zgodnie z prawem powszechnym Kościoła i pra-
wem własnym instytutu, zaś jej kompetencje określać mają Statuty190. 
Kolejny przepis ma na celu uświadomienie członkiniom, że ich kapitul-
ne zgromadzenie ma mieć tego samego Ducha co apostołowie w dniu 
Pięćdziesiątnicy, zebrani z Maryją w Wieczerniku na modlitwie, podczas 
której otrzymali Ducha Świętego191. Ostatni z tych trzech punktów jest 
jakby apelem do biorących udział w zebraniach kapituły sióstr, by były 
otwarte na nową sytuację Kościoła i świata, i dawały tego dowód, oraz 
okazywały pełne zaufanie Ewangelii i wypróbowanym tradycjom swego 
zakonu. Ewentualne pojawiające się różnice zdań mają być dla nich oka-
zją do wzajemnego wzbogacenia się, by poprzez dialog i miłość dążyły do 
pełnego zrozumienia między sobą192.

Na temat kapituły bardziej szczegółowe normy znajdujemy w Statu-
tach. Zawierają one jedenaście numerów193. Pierwszy dzieli kapituły na 
zwyczajne i nadzwyczajne194. Podział ten uzależniony jest od składu da-
nej kapituły oraz od jej kompetencji. Kapituła zwyczajna zatem składa 
się ze wszystkich profesek po ślubach uroczystych195. Ma ona głos do-

188 Tamże, nr 109; KPK, kan. 633 § 1: „Organa uczestnictwa lub konsultacji mają wiernie wypełniać po-
wierzone sobie zadanie, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i własnego, a w ten sam sposób 
powinna się wyrażać troska i udział wszystkich członków na rzecz dobra wspólnego całego insty-
tutu lub wspólnoty”. § 2: „W organizowaniu i stosowaniu tych środków uczestnictwa i konsultacji 
należy stosować mądre rozeznanie, a sposób ich działania powinien być zgodny z charakterem i ce-
lem instytutu”.

189 Zob. K, nr 110–112.
190 Por. tamże, nr 110; KPK, kan. 631 § 1: „Kapituła generalna, która zgodnie z konstytucjami otrzy-

muje najwyższą władzę w instytucie, powinna być w ten sposób powołana, ażeby reprezentując cały 
instytut, stała się prawdziwym znakiem jego jedności w miłości. Do niej głównie należy strzec dzie-
dzictwa instytutu, o którym w kan. 578, popierać zgodną z nim przystosowaną odnowę, dokonywać 
wyboru najwyższego przełożonego, załatwiać ważniejsze sprawy oraz wydawać normy, które win-
ni wszyscy zachowywać”. § 2: „Konstytucje mają określić skład kapituły i zakres jej władzy. Włas-
ne prawo winno dokładniej określić obowiązujący sposób odbywania kapituły, zwłaszcza gdy idzie 
o wybory i sposób załatwiania spraw”. § 3: „Zgodnie z normami określonymi we własnym prawie, 
nie tylko prowincje i wspólnoty lokalne, lecz także każdy członek może w sposób wolny przesłać do 
kapituły generalnej swoje życzenia i sugestie”. Kan. 632: „Własne prawo powinno dokładnie okre-
ślić, co należy do innych kapituł instytutu oraz innych podobnych zebrań, a mianowicie ich naturę, 
władzę, skład osobowy, sposób postępowania i czas ich odbywania”.

191 Por. K, nr 111.
192 Tamże, nr 112.
193 Zob. S, nr 092–0102.
194 Por. tamże, nr 092.
195 Tamże, nr 093.
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radczy w opinii o przyjęciu postulantki do nowicjatu196, głos decydujący 
przy dopuszczeniu do pierwszej profesji zakonnej197 lub profesji uroczy-
stej198. Może także wybierać przełożoną199 i radne200. Z kolei kapituła nad-
zwyczajna składa się z większej liczby członkiń. Należą do niej wszystkie 
siostry profeski, także te, które mają nawet rok profesji czasowej. Do 
uprawnień tej kapituły należy wypracowanie oraz rewizja statutów dane-
go klasztoru, dyskusja i zatwierdzenie programu rocznego wypracowa-
nego przez przełożoną z jej radą, dotyczącego modlitwy, pracy i formacji 
ciągłej, rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu wspólnoty za miniony rok 
oraz budżetu przewidywanego na rok następny, dyskusja i podjęcie de-
cyzji odnośnie do ważnych spraw dotyczących życia wspólnoty, dyspen-
sowanie na pewien okres od przepisu dyscyplinarnego Konstytucji lub 
Statutów201.

Planowana kapituła winna być odpowiednio przygotowana, zgodnie 
z wymogami prawa powszechnego Kościoła, jak i prawa własnego Za-
konu Redemptorystek. Na kilka dni przed takim kapitulnym zebraniem 
przełożona winna ogłosić je wspólnocie i przedstawić sprawy, jakie będą 
przedmiotem obrad202. Z każdego posiedzenia sekretarka sporządza pro-
tokół, który wymaga zatwierdzenia kapituły203.

Interesujący jest zapis Statutów dotyczący podejmowania decyzji 
w przypadku pokrewieństwa sióstr. Mianowicie gdy kapituła podejmu-
je decyzję o dopuszczeniu do nowicjatu, pierwszej profesji, profesji uro-
czystej, wtedy siostra będąca krewną kandydatki, bez względu na stopień 
pokrewieństwa, nawet gdy jest nią sama przełożona, głosuje, lecz nie bie-
rze udziału w dyskusji204. Inne jeszcze ograniczenie zawiera kolejna nor-
ma. Otóż jeśli z jakiegokolwiek powodu podczas obrad kapituły będzie 
rozpatrywana sprawa którejś z  sióstr, wówczas zainteresowana siostra 
będzie wyłączona z takiego posiedzenia, będzie jednak miała możliwość 
wypowiedzenia się205.

W  decyzjach podejmowanych przez kapitułę istotna jest większość 
wyborcza potrzebna do tego, by dany wybór stał się prawomocny. Decy-

196 Tamże, nr 093, 071.
197 Tamże, nr 093, 079.
198 Tamże, nr 093, 086.
199 Tamże, nr 093, 0103.
200 Tamże, nr 093, 0113.
201 Tamże, nr 094, 016, 0102.
202 Tamże, nr 0100.
203 Tamże, nr 0101, 0130.
204 Tamże, nr 095.
205 Tamże, nr 096.
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zje podejmowane są przez tajne głosowanie, które wymaga bezwzględnej 
większości głosów sióstr aktualnie biorących w nim udział206. Zgodnie ze 
Statutami, głos kapituły jest decydujący we wszystkich przypadkach. Wy-
jątek stanowi dopuszczenie do nowicjatu, gdy jest on tylko doradczy207. 
Gdyby zachodziła potrzeba zmiany Konstytucji lub Statutów, potrzeba 
wówczas większości kwalifi kowanej. Ponadto zmiana takiego prawa wy-
maga zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską208. Gdy przedmiotem obrad 
kapituły ma być wypracowanie lub rewizja statutów klasztoru, wówczas 
mogą być zaproszone kompetentne w  tej materii osoby. Takie prawo 
musi być jednak zatwierdzone przez kapitułę nadzwyczajną, gdyż tylko 
ona jest w tej materii kompetentna209. W temacie tym znajdujemy także 
wyjaśnienie, że statuty klasztoru nie mogą być przeciwne prawu ogólne-
mu, ani też prawu własnemu instytutu. Gdyby tak było, wówczas wyma-
ga ono zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską210.

Gdyby jakaś podjęta przez kapitułę decyzja wywoływała poważne 
trudności, przełożona klasztoru, po wysłuchaniu zdania swej rady, może 
ponownie zwołać kapitułę, by na nowo rozpatrzyć to zagadnienie211. Jesz-
cze inną sprawą jest trudność podjęcia jakiejś decyzji. Wtedy to – oprócz 
kapituły, która wybiera przełożoną i radne – jeżeli po dwóch głosowa-
niach utrzymuje się równa liczba głosów, sprawa ta może być rozstrzyg-
nięta przez samą przełożoną, jednak po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
rady. Z kolei w przypadku równej liczby głosów radnych decyduje prze-
łożona212.

206 Tamże, nr 097 a. Oprócz takiego wymogu, niektóre decyzje podejmowane przez kapitułę muszą 
uwzględniać normy podane w innych przepisach Statutów. Mają one zastosowanie przy wyborze 
przełożonej i radnych. Por. tamże, nr 0104, 0106, 0107, 0116.

207 Tamże, nr 097 b, 093.
208 Tamże, nr 097 c; KPK, kan. 587 § 1: „Dla lepszej ochrony własnego powołania oraz identyczności 

poszczególnych instytutów, kodeks fundamentalny, czyli konstytucje każdego instytutu, oprócz te-
go, co nakazuje zachować kan. 578, powinny zawierać także normy fundamentalne odnośnie do 
zarządzania instytutem i dyscypliny członków, włączania członków oraz ich formacji, jak również 
przedmiotu podejmowanych świętych zobowiązań”. § 2: „Kodeks ten jest zatwierdzany przez kom-
petentną władzą kościelną i tylko za jej zgodą może być zmieniony”. Kan. 593: „Z zachowaniem 
w mocy kan. 586 instytuty na prawie papieskim podlegają bezpośrednio i wyłącznie władzy Stolicy 
Apostolskiej w zakresie wewnętrznego zarządu i dyscypliny”.

209 Por. S, nr 0102, 094.
210 Tamże, nr 0102.
211 Tamże, nr 098.
212 Tamże, nr 099; KPK, kan. 119: „W odniesieniu do aktów kolegialnych, chyba że w prawie lub w statu-

tach inaczej zastrzeżono: nr 2 jeśli chodzi o inne sprawy, to ma moc prawa, za czym – przy obecno-
ści większości tych, którzy powinni być wezwani – opowiada się bezwzględna większość obecnych; 
jeśli jednak po dwóch głosowaniach liczba głosów jest równa, wtedy przewodniczący może prze-
ważyć swoim głosem”.
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Jak to już wcześniej podkreśliłem, na czele wspólnoty klasztoru stoi 
przełożona. Jest ona wybierana na trzy lata przez kapitułę zwyczajną213. 
Na miesiąc przed zakończeniem trzechlecia informuje swoją wspólnotę 
o terminie wyborów. Kapitule tej, zgodnie z wymogami prawa kanonicz-
nego, przewodniczy ordynariusz miejsca położenia klasztoru214. Przed 
rozpoczęciem wyboru przełożonej przewodniczący kapituły wyznacza 
przynajmniej dwie skrutatorki, wybierając je spośród uczestniczek kapi-
tuły215. Kandydatka na urząd przełożonej musi spełniać określone pra-
wem wymogi. Nade wszystko musi być mniszką przynajmniej pięć lat 
po profesji uroczystej216. Gdyby jednak kapituła chciała wybrać na prze-
łożoną siostrę, która nie spełnia tego wymogu, wtedy należy zastosować 
normy dotyczące postulacji217. W przypadku zgody wybranej na postu-
lację przewodniczący kapituły czasowo zawiesza obrady kapituły, by 
zgodnie z przepisami prawa wypełnić wymogi postulacji. W tym czasie 
wspólnotą zarządza wikaria218. Jeśli Stolica Apostolska zaakceptuje po-
stulację, wtedy wikaria odczytuje wobec całej wspólnoty jej ofi cjalny do-
kument. Od tego właśnie momentu rozpoczyna się nowe trzechlecie219.

213 Por. S, nr 0103, 093.
214 Tamże, nr 0103; KPK, kan. 625 § 2: „Wyborom przełożonego klasztoru niezależnego, o którym w kan. 

615, oraz najwyższego przełożonego instytutu na prawie diecezjalnym, przewodniczy biskup domu 
głównego”.

215 Por. S, nr 0103; KPK, kan. 173 § 1: „Przed rozpoczęciem wyborów należy wyznaczyć spośród gro-
na kolegium lub zespołu przynajmniej dwóch skrutatorów”.

216 Por. S, nr 0104.
217 Tamże, nr 0109; KPK, kan. 180 § 1: „Jeśli wyborowi tego, którego wyborcy wolą i uważają za odpo-

wiedniego, stoi na drodze kanoniczna przeszkoda, od której można i zwykło się dyspensować, mo-
gą go swoimi głosami postulować u kompetentnej władzy, chyba że prawo zastrzega inaczej”. § 2: 
„Kompromisariusze nie mogą postulować, chyba że to wyrażono w kompromisie”. Kan. 181 § 1: 
„Do ważności postulacji wymaga się przynajmniej dwóch trzecich głosów”. § 2: „Głos za postulacją 
powinien być wyrażony przez słowo postuluję lub inne równoznaczne. Formuła wybieram lub po-
stuluję, lub równoznaczna jest za wyborem, jeżeli nie ma przeszkody; w przeciwnym razie za po-
stulacją”. Kan. 182 § 1: „Przewodniczący ma w użytecznym czasie ośmiu dni wysłać postulację do 
kompetentnej władzy, do której należy zatwierdzenie wyboru, która ma prawo udzielenia dyspensy 
od przeszkody, albo, jeśli takiego uprawnienia nie posiada, poproszenia o nią u władzy wyższej. Je-
śli potwierdzenie nie jest wymagane, postulację należy wysłać do kompetentnej władzy, aby udzie-
liła dyspensy”. § 2: „Jeśli w przepisanym czasie nie przesłano postulacji, jest tym samym nieważna, 
a kolegium lub zespół tym razem pozbawiony jest prawa wyboru czy postulacji, jeśli nie udowod-
niono, że przewodniczący nie przesłał postulacji z powodu słusznej przeszkody albo że od przesła-
nia jej we właściwym czasie nie powstrzymał się podstępnie lub z niedbalstwa”. § 3: „Postulowany 
nie nabywa żadnego prawa z postulacji, a kompetentna władza nie jest zobowiązana jej zaakcepto-
wać”. § 4: „Po dokonaniu postulacji wobec kompetentnej władzy wyborcy nie mogą jej odwołać, je-
śli władza nie wyrazi na to zgody”. Kan. 183 § 1: „Gdy kompetentna władza nie dopuści postulacji, 
prawo wyboru powraca do kolegium lub zespołu”. § 2: „Po dopuszczeniu postulacji należy o tym 
powiadomić postulowanego, który winien odpowiedzieć zgodnie z przepisem kan. 177 § 1”. § 3: 
„Kto przyjmuje dopuszczoną postulację, zyskuje natychmiast pełnoprawnie urząd”.

218 Por. S, nr 0110.
219 Tamże, nr 0111.
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Wracając do zagadnienia wyboru przełożonej, zgodnie z  przepi-
sami Statutów, wymaga się, by głosowanie było wolne i  tajne220. Każda 
z uczestniczek kapituły oddaje swój głos na tę siostrę, którą przed Bo-
giem zgodnie z własnym sumieniem uważa za najbardziej zdatną do kie-
rowania wspólnotą. Wykluczone jest jednak głosowanie na samą siebie. 
By dana siostra została wybrana na przełożoną klasztoru, winna uzyskać 
bezwzględną większość głosów, z wyjątkiem wspomnianej już postulacji, 
gdy zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego wymagana jest 
większość kwalifi kowana. Jeżeli po trzech głosowaniach żadna z sióstr 
nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości, przystępuje się do 
czwartego głosowania. Jednak w  tym głosowaniu głosuje się tylko na 
dwie siostry, które w trzecim głosowaniu uzyskały największą liczbę gło-
sów. Jeżeli zdarzyłoby się, że w trzecim głosowaniu więcej sióstr otrzy-
mało tę samą liczbę głosów, pierwszeństwo ustala się najpierw według 
czasu złożonej profesji, a następnie według wieku. W tym głosowaniu 
obydwie kandydatki wyłączone są z  głosowania. W  sytuacji uzyskania 
równej liczby głosów po czwartym głosowaniu przełożoną zostaje siostra 
starsza ślubami, a następnie wiekiem221.

Istotną kwestią w wyborach przełożonej jest także długość sprawowa-
nia tego urzędu. Po zakończeniu pierwszego trzechlecia może ona zostać 
wybrana na kolejne. Tylko z ważnych powodów, o których jednak kon-
kretnie nie wspomina prawo własne redemptorystek, dana siostra może 
zostać wybrana na trzecią kadencję. Wykluczone jest jednak kierowanie 
wspólnotą nieprzerwanie przez dwanaście lat222.

W  odbywających się wyborach wyniki każdego głosowania ogłasza 
przewodniczący kapituły. Podaje on liczbę głosów otrzymaną przez po-
szczególne siostry. By zachować wymóg tajności głosowania, „jeżeli 
wszystkie głosy, z wyjątkiem dwóch, zostaną oddane na tę samą siostrę, 
wówczas te dwa ogłasza się jako »różne« bez podania nazwisk”223. Gdy 
wybrana osiągnie wymaganą prawem większość, przewodniczący pyta 
ją, czy przyjmuje wybór. Gdy go przyjmie, zostaje przełożoną, w prze-
ciwnym wypadku należy przystąpić do nowych wyborów. W takiej sy-
tuacji wymagana jest przerwa trwająca od trzech do ośmiu dni, której 

220 Tamże, nr 0105; KPK, kan. 172 § 1: „Aby głos był ważny, musi być: 1 wolny; stąd też nieważny jest 
głos tego, kto został skłoniony ciężką bojaźnią lub podstępem, bezpośrednio lub pośrednio, do wy-
brania jakiejś osoby, lub różnych osób rozłącznie; 2 tajny, pewny, bezwarunkowy, określony”. § 2: 
„Warunki dołączone do głosu przed wyborem uważa się za niedołączone”.

221 Por. S, nr 0106.
222 Tamże, nr 0107.
223 Tamże, nr 0108.
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celem jest zastanowienie się i modlitwa. Wspólnotą rządzi wtedy wika-
ria. Ceremonię następującą po dokonanym i przyjętym wyborze określa 
już sam klasztor. Statuty nie wypowiadają się na ten temat224.

Objęcie urzędu oznacza, że wybrana siostra kieruje wspólnotą przez 
trzy lata. Może jednak zrzec się tego urzędu w trakcie trzechlecia. Zrze-
czenie takie wymaga przyjęcia przez kapitułę zwyczajną i Stolicę Apo-
stolską. Przed przystąpieniem do nowych wyborów o  takiej decyzji 
winien być powiadomiony ordynariusz miejsca225. W przypadku wakatu 
urzędu przełożonej, z jakiegokolwiek powodu, nowe wybory mają się od-
być w ciągu dwóch miesięcy od początku wakansu. W tym czasie wspól-
notą zarządza jej wikaria, która nie powinna wprowadzać we wspólnocie 
żadnych nowości226.

Gdy wybrana siostra obejmie urząd lub też zostanie zatwierdzona po-
stulacja, zwołuje ona kapitułę zwyczajną, by dokonała wyboru radnych, 
wikarii i sekretarki227. Od kandydatki na radną wymaga się, by była pro-
feską po ślubach uroczystych. Gdyby w ostatnim trzechleciu radne łącz-
nie z wikarią i sekretarką pełniły już te urzędy, mogą być ponownie na 
nie wybrane. Statuty zwracają jednak uwagę, aby odnawiać skład zarzą-
du klasztoru, to znaczy żeby te same siostry nie stanowiły ciągle jego za-
rządu. W tej materii nie znajdujemy żadnych konkretnych wymogów czy 
ograniczeń228. W  dokonywanych wyborach radna musi otrzymać bez-
względną większość głosów w pierwszym i drugim głosowaniu. W trze-
cim wystarczy już większość względna. W sytuacji wystąpienia równej 
liczby głosów stosuje się te same zasady co przy wyborze przełożonej 
klasztoru229. W przypadku wakatu urzędu wikarii, sekretarki lub radnej 
przystępuje się do nowych wyborów. Tak samo postępuje się, gdy jedna 

224 Por. tamże.
225 Tamże, nr 0112; KPK, kan. 187: „Każdy, kto jest poczytalny, może dla słusznej przyczyny zrzec się 

urzędu kościelnego”. Kan. 188: „Mocą samego prawa nieważna jest rezygnacja pod wpływem cięż-
kiej i niesprawiedliwej bojaźni, podstępu, błędu istotnego lub symonii”. Kan. 189 § 1. „Rezygnacja 
– czy wymaga przyjęcia, czy nie – aby była ważna, powinna być złożona temu, kto powierza urząd, 
o który chodzi, i to na piśmie albo też ustnie wobec dwóch świadków”. § 2: „Władza nie powinna 
przyjmować rezygnacji jak tylko uzasadnionej słuszną i proporcjonalną przyczyną”. § 3: „Rezygna-
cja wymagająca przyjęcia traci wszelką moc, jeśli nie zostanie akceptowana w ciągu trzech miesięcy. 
Niewymagająca przyjęcia osiągnie swój skutek z chwilą, gdy rezygnujący zakomunikuje ją zgodnie 
z prawem”. § 4: „Dopóki rezygnacja nie osiągnie skutku, może być odwołana przez rezygnującego; 
z chwilą osiągnięcia skutku nie może być odwołana, ale ten, kto zrezygnował, może otrzymać urząd 
z innego tytułu”.

226 Por. S, nr 0117.
227 Tamże, nr 0113–0114.
228 Tamże, nr 0115.
229 Tamże, nr 0116, 0106.
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z radnych prosi o zwolnienie z urzędu, a ta prośba zostanie przyjęta przez 
kapitułę zwyczajną230.

Statuty Zakonu Redemptorystek zobowiązują przełożoną, by w cią-
gu miesiąca po wyborze odprawiła co najmniej trzydniowe rekolekcje. 
Następnie, w porozumieniu ze swoją radą, wyznaczy siostrę odpowie-
dzialną za postulat, mistrzynię nowicjatu, a także ekonomkę klasztoru. 
Funkcje te może pełnić któraś z radnych lub inna siostra po ślubach uro-
czystych. Odpowiedzialne za formację w postulacie i nowicjacie mogą 
być siostrami z  innego klasztoru tego zakonu. Obok nich wyznaczona 
zostanie także siostra odpowiedzialna za neoprofeski231. Przełożona wy-
znacza również siostry odpowiedzialne za inne urzędy wymagane przez 
statuty klasztoru. Do podjęcia takich decyzji potrzeba zasięgnięcia opinii 
rady i wcześniejszej rozmowy z siostrami232.

Jednym z  podstawowych zadań przełożonej klasztoru jest sprzyjać 
duchowemu rozwojowi sióstr. Z tego właśnie względu ma ona być goto-
wa przyjmować je na rozmowę przynajmniej raz na dwa miesiące. Sta-
tuty zwracają uwagę, by te spotkania i rozmowy były „proste i serdeczne, 
pomagające siostrom zachować gorliwość w ewangelicznym zaangażo-
waniu i wierność charyzmatowi redemptorystek”233.

Rada każdego klasztoru omawianego zakonu składa się z przełożonej 
i czterech radnych, wybieranych – jak zostało to już podkreślone wcześ-
niej – przez kapitułę zwyczajną. We wspólnotach liczących mniej niż 
trzynaście profesek nie wymaga się tylu radnych, wystarczą dwie. Z ko-
lei w klasztorach nowo założonych, ale jeszcze kanonicznie nieerygowa-
nych, nie ma obowiązku rozróżniania pomiędzy kapitułą a radą234. Prawo 
własne nie tłumaczy, co w praktyce miałoby to oznaczać. Do uprawnień 
rady klasztoru należy badanie ważniejszych spraw odnoszących się do 
życia duchowego i obserwancji, przedyskutowanie ważniejszych inicja-
tyw235, przygotowanie kapituł, zwłaszcza tych, które mają wypracować 

230 Tamże, nr 0118.
231 Tamże, nr 0119.
232 Tamże, nr 0120; KPK, kan. 626: „Przełożeni w nadawaniu urzędów, członkowie w dokonywaniu wy-

borów powinni zachować przepisy prawa powszechnego oraz własnego prawa, a także powstrzymy-
wać się od jakichkolwiek nadużyć oraz względów osobistych. Mając zaś przed oczyma tylko Boga 
i dobro instytutu, powinni mianować lub wybierać tych, których wobec Pana uznają za rzeczywi-
ście godnych i odpowiednich. Ponadto w dokonywaniu wyborów winni się powstrzymać od pozy-
skiwania wyborców bezpośrednio lub pośrednio, dla siebie lub dla innych”.

233 S, nr 0121; por. KPK, kan. 630, § 5: „Podwładni powinni z zaufaniem przychodzić do swoich prze-
łożonych, którym też mogą w sposób wolny i nieprzymuszony otwierać swoje wnętrze. Natomiast 
zabrania się przełożonym nakłaniać ich w jakikolwiek sposób do otwierania przed nimi sumienia”.

234 Por. S, nr 0122.
235 Tamże, nr 0123.
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i zatwierdzać programy236, i  tych, które mają się wypowiadać na temat 
dopuszczenia do nowicjatu lub do profesji zakonnej237. Głos doradczy 
ma rada w kwestii dopuszczania do postulatu238, zaś decydujący przy do-
puszczaniu do nowicjatu239. Ona także decyduje o odesłaniu nowicjuszki 
z klasztoru do domu240. Dalej, do jej uprawnień należy głosowanie decy-
dujące w sprawie dopuszczenia profeski czasowej do ponowienia ślubów 
zakonnych241, doradzanie przełożonej w  sprawach różnych obowiąz-
ków wspólnotowych242, a także przed zwołaniem kapituły o ponownym 
przebadaniu decyzji podjętej wcześniej przez tę kapitułę243. Poza kapitu-
łą wyborczą, rada może również przeważać swym głosem decydującym 
równą liczbę głosów na kapitule. W takim przypadku, jeśli głosy radnych 
również okażą się równe, decyzja należy do przełożonej244. Rada klaszto-
ru czuwa także nad ekonomicznymi sprawami wspólnoty245.

Posiedzenia rady mają mieć miejsce raz na miesiąc, a nawet częściej, 
jeśli wymaga tego zaistniała konieczność246. Ekonomka, która nie nale-
żałaby do rady, uczestniczy w jej posiedzeniach. Ma także w nich prawo 
głosu, jeśli chodzi o sprawy związane z jej urzędem247. Osobną kwestię 
stanowi wezwanie na radę z  prawem głosu siostry, która nie podlega 
prawu klauzury. Chodzi o posiedzenia, podczas których omawia się za-
gadnienia dotyczące sióstr niepodlegających wspomnianemu prawu. 
Statuty w tej materii odsyłają do statutów klasztoru, które mają o tym 
zadecydować248.

W  paragrafi e dwudziestym, który omawia sposób funkcjonowania 
rady klasztoru, zamieszczony jest jeszcze jeden numer, wyliczający obo-
wiązki rady. Jednak te obowiązki tożsame są z uprawnieniami rady, które 
zostały wyliczone w numerze 0123249.

Po grupie przepisów dotyczących radnych, jeden numer Statutów 
poświęcony jest wiakrii. Stanowi on, iż „wikaria jako asystentka przeło-

236 Tamże, nr 0123, 094.
237 Tamże, nr 0123, 093.
238 Tamże, nr 0123, 066.
239 Tamże, nr 0123, 071.
240 Tamże, nr 0123, 082.
241 Tamże, nr 0123, 085.
242 Tamże, nr 0123, 0119–0120.
243 Tamże, nr 0123, 098.
244 Tamże, nr 0123, 099.
245 Tamże, nr 0123.
246 Tamże, nr 0124.
247 Tamże, nr 0125.
248 Tamże, nr 0126. 
249 Tamże, nr 0127.
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żonej, jest jej pomocą i podporą we wszystkim, co odnosi się do dobra 
wspólnoty”250.

Kolejną osobą wchodząca w strukturę zarządu klasztoru jest wspo-
mniana już wcześniej sekretarka. Pełni ona swój urząd w związku z po-
siedzeniami kapituły i  rady oraz redaguje wszystkie ofi cjalne akta 
klasztoru251. Dokumenty te ma sporządzać zgodnie z intencją owych ze-
brań. Przygotowane akta zawsze muszą być zaaprobowane przez kapi-
tułę lub radę252. Oprócz wymienionych akt sekretarka redaguje również 
dokumenty związane z  profesją zakonną253, a  także aktualizuje ofi cjal-
ny wykaz stanu personalnego wspólnoty. Ponadto przechowuje kronikę 
klasztoru, która może być prowadzona przez nią samą lub przez inną wy-
znaczoną do tego zadania siostrę254.

 W skład zarządu klasztoru wchodzi także ekonomka. Do jej głów-
nych zadań należy prowadzenie dokładnych rachunków rozchodów 
i przychodów wspólnoty, staranie się o polepszenie jej sytuacji material-
nej, by mogła ona dzięki temu wspomagać ubogich i dzielić się z potrze-
bującymi. Statuty wymagają, by siostra pełniąca funkcję ekonomki znała 
się na ekonomii, a w razie potrzeby mogła zasięgać rady osób kompe-
tentnych255. By swobodnie wykonywać swoje zadania, ma do dyspozycji 
pieniądze wspólnoty. Już nie samodzielnie, ale w porozumieniu z przeło-
żoną winna utrzymywać w czynionych wydatkach odpowiednią równo-
wagę pomiędzy przesadną oszczędnością a zbytnią rozrzutnością256.

Zakończenie

Podsumowując powyższą prezentację kontemplacyjnego żeńskie-
go Zakonu Najświętszego Odkupiciela, warto podkreślić jeszcze raz, iż 
ten rodzaj życia zajmuje ważne miejsce w życiu i działalności Kościoła, 
który w swoich licznych wypowiedziach mocno zaznacza wartość i sku-
teczność apostolstwa poprzez kontemplację. Kościół nie chce z  niego 
rezygnować nawet wtedy, gdyby brakowało pracowników do czynnego 
apostolstwa. W ten właśnie nurt wpisują się w Kościele katolickim także 
siostry redemptorystki, ze swoją specyfi czną zewnętrzną i wewnętrzną 

250 Tamże, nr 0128.
251 Por. tamże, nr 0129.
252 Tamże, nr 0130, 0101.
253 Tamże, nr 0131, 088.
254 Tamże, nr 0131.
255 Tamże, nr 0132, 0134.
256 Tamże, nr 0133.
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strukturą. Zgodnie z zamiarem swej założycielki Matki Celeste Crosta-
rosy powołane są do tego, by w Kościele i w świecie być żywą pamiątką 
realizowanego planu zbawienia w Jezusie Chrystusie, czyli żywą pamiąt-
ką Odkupienia. Idea ta obecna jest w całym prawodawstwie tego zakon-
nego instytutu.

Jan Paweł II w liście skierowanym do tej zakonnej wspólnoty z oka-
zji 300-lecia urodzin założycielki redemptorystek napisał, iż „z tego głę-
bokiego doświadczenia misterium Odkupiciela wypływa crostarozjańska 
koncepcja życia zakonnego. W  centrum stawia ona wspólnotę, znak 
i świadectwo miłości Chrystusa, tak jak pisze we wstępie do Reguł: »Aby 
moje stworzenia pamiętały o  odwiecznej miłości, którą je ukochałem, 
spodobało mi się wybrać ten Instytut, aby był dla wszystkich ludzi świata 
żywą pamiątką tego, co mój Syn Jednorodzony zechciał uczynić dla ich 
zbawienia«. Mówi się tutaj o strukturze, instytucie w funkcji pamiątki, 
która obejmuje i konsoliduje zarówno życie jednostkowe, jak i wspólno-
towe: wszystko (od struktury wspólnoty po rozkład dnia, a nawet czer-
wony kolor habitu) zostało pomyślane w  tej perspektywie. Wobec tak 
wielu rozdrobnień i podziałów zagrażających dzisiaj również życiu za-
konnemu, tym bardziej znaczące jest klarowne świadectwo jednolitości 
życia, przy podkreśleniu, że jest ono łaską”257.

257 Jan Paweł II, List do Sióstr Redemptorystek, 31 października 1996, w: M.C. Crostarosa, Autobiogra-
fia, Bielsko-Biała 1997, nr 3.
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Marek Saj, redemptorysta, ur. 1965 w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1993 

roku w  Tuchowie. 1994–1997 odbył studia z  zakresu prawa kanonicznego w  ATK 

w Warszawie, zakończone doktoratem w 2001 roku na UKSW w Warszawie. Wykła-

dowca prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w WSD Redemptorystów w Tu-

chowie, adiunkt w Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

Życia Apostolskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Członek składu redak-

cyjnego „Studiów Redemptorystowskich” i serii „Studia do dziejów redemptorystów 

polskich”. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa 

Teologicznego.

Riassunto

Tra i vari istituti di vita consacrata che esistono nella Chiesa, un posto signifi cati-

vo e particolare spetta agli istituti di vita contemplativa. Questo tipo di vita consacra-

ta a Dio svolge un ruolo importante nella vita e nell’attività della Chiesa che nei suoi 

vari pronunciamenti fortemente sottolinea il valore e l’effi  cacia dell’apostolato tramite 

la contemplazione. La Chiesa non vuole rinununciare a questo tipo di apostolato, nean-

che quallora ci fossero venuti meno operatori dell’apostolato attivo. Proprio in questa 

corrente della Chiesa cattolica si inserisce l’Ordine del Santissimo Redentore, un ordi-

ne femminile con la sua specifi ca struttura interna ed esterna. Seguendo l’idea della loro 

fondatrice, Madre Celeste Crostarosa, le suore appartenenti a questo istituto religio-

so, chiamato comunemente le «redentoriste», sono invitate ad essere nella Chiesa e nel 

mondo la viva memoria del disegno salvifi co realizzato in Gesù Cristo, cioè la viva me-

moria della Redenzione.



Marek Kotyński CSsR 
UKSW – Warszawa
WSD Redemptorystów – Tuchów

Duchowe podstawy restrukturyzacji 
Zgromadzenia Najwitszego Odkupiciela

Kościół katolicki, będący najstarszą, bo liczącą 2 tysiące lat instytucją 
cywilizacji Zachodu, nie przestaje być „znakiem na upadek i  powstanie 
wielu” (por. Łk 2, 34). Jego obecność jednych prowokuje i niepokoi, innych 
inspiruje i pociąga. Upadają imperia, odchodzą w przeszłość prądy intelek-
tualne, Kościół jednak nadal żyje i niesie kolejnym generacjom i kulturom 
Chrystusa. Swą witalność i zdolność do odradzania się po największych 
nawet kryzysach społeczność Kościoła zawdzięcza przede wszystkim ła-
sce Chrystusa. „To jest Jego Kościół”, jak podkreśla kard. Joseph Ratzinger1, 
i  Odkupiciel jest ze swym Kościołem, zmagającym się z  groźnymi wy-
zwaniami epoki, także dzisiaj. Jednakże łaska buduje na naturze, na tym, 
co ludzkie, również na sile instytucjonalnej i oddanym jej misji ludziom. 
Dlatego Kościół przetrwał i rozwija się także dzięki zdolności do odnowy 
myślenia i działania w duchu wiary swych pasterzy i zwykłych członków, 
dzięki umiejętności reformowania swoich instytucji i struktur. Trzeba więc 
nieustannie przypominać i ciągle sobie uświadamiać, że odnowa i związa-
ne z nią dostosowanie struktur życia i działalności jest w Kościele rzeczy-
wistością istotną i wcale nie nową: w różnych formach przejawia się ona od 
samych jego narodzin i trwa po dzień dzisiejszy2. 
1 J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
2 Kard. Yves Congar (1904–1995), mówiąc o powrocie chrześcijaństwa do korzeni, podkreśla, iż Ko-

ściół Chrystusa zanurzony w czasie powinien się zmieniać – Ecclesia semper reformanda est. W swej 
książce Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele (tłum. A. Ziernicki, Kraków 2001) wskazuje, że aby 
reforma nie prowadziła do schizmy, lecz przyczyniła się do powstania nowego oblicza tego samego 
Kościoła, potrzebne są następujące warunki: prymat miłości i czynnika duszpasterskiego, trwanie 
w komunii całości, cierpliwość oraz powrót do tradycji. P r y m a t  m i ł o ś c i  zakłada koniecz-
ność komunii z niedoskonałymi braćmi we wierze. Autor twierdzi, że nieraz nie trzeba zmieniać 
Kościoła, ale trzeba zmienić coś w Kościele. Podkreśla konieczność k o m u n i i, gdyż nie jest moż-
liwe, aby ktoś sam mógł poznać i wypowiedzieć całą prawdę. Dopiero w pełnej komunii Kościół 
może odnaleźć całkowitą prawdę o sobie; żadna partykularna forma czy formuła nie wyczerpie ani 
nie wyrazi adekwatnie tego, czym on żyje i co myśli. Dlatego też, stwierdza Congar, konieczne jest, 
aby „peryferie” Kościoła miały kontakt z „bazą”, aby w sercu Kościoła poza „reprezentacją dyplo-
matyczną” była także „reprezentacja problemów”. Ważna jest c i e r p l i w o ś ć, towarzysząca refor-
mie, aby znalazła ona ujście w Kościele. Jednak nie jest to tylko „gra na zwłokę”, ale postawa serca 
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Historia życia konsekrowanego (które „nie dotyczy hierarchicznej 
struktury Kościoła, należy jednak nienaruszalnie do jego życia i  święto-
ści” – LG, 44) w podobny sposób świadczy o tym, że mogło ono przetrwać 
w czasie i rozwinąć się w Kościele aż do dziś tylko dzięki periodycznej od-
nowie, koniecznej zwłaszcza w tzw. „okresach przejściowych”, w których 
ludzkość poprzez przemiany świadomościowe, duchowe i  struktural-
ne zmierzała do określenia w nowy sposób swego statusu. Więcej, świa-
domość konieczności takiego procesu sprawiała, że odnowa wewnętrzna 
samych rodzin zakonnych stawała się w historii także zaczynem i promo-
torem rozmaitych prądów reformistycznych w  społeczności świeckiej, 
źródłem jej żywotności w wymiarze doczesnym i nadprzyrodzonym. Na-
turalnie, reformujące się w ciągu dziejów najstarsze rodziny zakonne oraz 
nowo powstające wspólnoty konsekrowanych były przede wszystkim ini-
cjatorami odnowy w Kościele lub znacząco przyczyniały się zwłaszcza do 
jego reformy (wystarczy przywołać choćby kontekst historyczny powsta-
nia zakonu franciszkańskiego czy działalności jezuitów, zwłaszcza w pierw-
szych dekadach ich istnienia). 

Moc do każdej reformy czerpali zakonnicy z  modlitwy i  pragnienia 
autentycznej duchowości, a  zmiany strukturalne, jakie wprowadzali we 
własnych wspólnotach, miały na celu najpierw pogłębienie oraz lepsze 
wyartykułowanie ich oddania Bogu, ich szczególnego powołania w  Ko-
ściele, a następnie zmierzały do wzmocnienia siły ich zewnętrznego od-
działywania. Historycznie odnowa danej rodziny zakonnej przebiegała 
według różnych scenariuszy. Czasem wyrażała się w pojawianiu się nowej 
gałęzi zakonu (jak np. cystersów, którzy wyodrębnili się z benedyktynów), 
innym razem jakaś prowincja czy grupa wspólnot danego zakonu, pozo-
stając w jego łonie, decydowała się powrócić do tzw. „ścisłej obserwancji” 
w  jedności z Mistrzem i kapitułą generalną (dominikanie), kiedy indziej 
jeszcze reforma taka opierała się przede wszystkim na mocnej osobowości 
i doświadczeniu mistycznym któregoś z członków (przypadek św. Teresy 

z pokorą przeczuwającego nieuchronność pewnych niedoskonałości i nieczystości. Z perspekty-
wy tych, którzy działają na pierwszej linii frontu, czyli tam, gdzie Kościół wchodzi w kontakt z nie-
zwykle wymagającym światem, staje się zrozumiała ich niecierpliwość, kiedy mają uczucie, że czas 
nag li i że to nie oni wyprzedzają swe czasy, lecz ich czasy wyprzedzają Kościół… Impuls do refor-
my pochodzi najczęściej od świata, od tego, co nie jest Kościołem, jednak reforma musi zostać za-
symilowana w Kościele. Aby było to możliwe, potrzebny jest p o w r ó t  d o  s z k o ł y  Tr a d y c j i 
rozumianej nie tylko jako „przeszłość”, ale dostrzeganie ciągłości rozwoju Kościoła z uwzględnie-
niem całego jego bogactwa. Tak rozumiana Tradycja obejmuje nie tylko źródła, myśl Ojców, wyraz 
wiary i modlitwy całego Kościoła, poszukiwania doktorów Kościoła i mistrzów życia duchowego, 
ale także doświadczenie Kościoła dzisiejszego, zajętego wiarą, wielbieniem, kontemplacją i aposto-
latem regulowanymi przez Magisterium.
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z Avili i św. Jana od Krzyża). Doświadczenie historyczne, zawarte nie tyl-
ko w tak klasycznych przykładach jak wskazane powyżej, lecz także w wie-
lu innych, łatwych do wyodrębnienia w długiej historii zakonów, wskazuje, 
że odnowa instytutów zakonnych jest zadaniem bardzo złożonym i zróż-
nicowanym pod względem sposobów i rezultatów. By jednak była ona rze-
telna, musi wypływać z pragnienia prawdziwej duchowości i przebiegać 
w komunii z Kościołem; winna prowadzić do odnowy duchowej, do po-
głębienia relacji z Bogiem oraz do większego dynamizmu, poprzez wła-
ściwe dostosowanie struktur życia konsekrowanego w  całym instytucie 
i w poszczególnych jego wspólnotach. Ujmując innymi słowami powyż-
szą konkluzję, można stwierdzić, że wszelka restrukturyzacja w Kościele, 
a zwłaszcza w rodzinach zakonnych, powinna wypływać z motywów du-
chowych i prowadzić do zdynamizowania życia ewangelicznego oraz apo-
stolskiego oddziaływania, mimo że jej bezpośrednimi przyczynami mogą 
być nawet wydarzenia czy okoliczności mające z  duchowością niewiele 
wspólnego.

1. Okres posoborowy

Konieczność nieustannej reformy struktur wszelkich społeczności 
przenika dziś coraz bardziej do świadomości wielu ludzi i  strategii róż-
nych instytucji. W okresie globalizacji i gwałtownego przyspieszenia cy-
wilizacyjnego, w  dobie nieustannych i  głębokich zmian społecznych 
i mentalnościowych, a zwłaszcza w czasie kryzysu ekonomicznego ciągły, 
konsekwentny, dobrze przemyślany i inteligentnie administrowany proces 
zmiany i dostosowywania struktur jest wręcz warunkiem przetrwania każ-
dej ludzkiej wspólnoty, i to we wszystkich jej wymiarach. 

W  najnowszej historii problem reformy struktur zaistniał na sta-
łe w świadomości osób konsekrowanych w czasach Vaticanum II, kiedy 
to w ramach tzw. aggiornamento (procesu aktualizacji, dostosowywania) 
wszystkie instytuty życia zakonnego weszły w proces „przystosowanej od-
nowy”. Pod hasłem „powrotu do źródeł” odkrywano wtedy na nowo cha-
ryzmat poszczególnych rodzin zakonnych, dokonując konsekwentnie 
rewizji i reformy ich prawodawstwa i struktur. W roku 1965 dekret Per-
fectae caritatis stwierdzał, że „przystosowana odnowa życia zakonne-
go obejmuje zarówno ustawiczne powracanie do źródeł wszelkiego życia 
chrześcijańskiego i do pierwotnego ducha ożywiającego instytuty, jak też 
ich dostosowanie do zmieniających się warunków epoki” (PC, 2). Od sa-
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mego początku odnowę struktur wiązał on z duchowością, a konkretnie 
z odnową wewnętrznej relacji z Bogiem, stwierdzając: „Ponieważ życie za-
konne przede wszystkim do tego zmierza, by jego członkowie szli za Chry-
stusem i jednoczyli się z Bogiem przez profesję rad ewangelicznych, trzeba 
naprawdę uświadomić sobie, że nawet najlepsze przystosowanie do po-
trzeb współczesnych okaże się bezskuteczne, jeżeli nie będzie ożywione 
odnową ducha, której zawsze, nawet w działalności zewnętrznej, należy 
przyznawać pierwsze miejsce” (tamże). Dokument słusznie zauważał, że 
„skuteczną odnowę i należyte przystosowanie można osiągnąć tylko przy 
współpracy wszystkich członków instytutu” (PC, 4) oraz że „sposób życia, 
modlitwy i pracy powinien dobrze odpowiadać dzisiejszym możliwościom 
fi zycznym i psychicznym członków, jak również – stosownie do wymogów 
charakteru każdego instytutu – potrzebom apostolskim, wymaganiom 
kultury, warunkom społecznym i ekonomicznym, i to wszędzie, a zwłasz-
cza na terenach misyjnych. Według tych samych kryteriów należy również 
przebadać sposób rządzenia w instytutach” (PC, 3)3.

Trzeba stwierdzić, iż świadomość konieczności ciągłej odnowy i zmian 
strukturalnych towarzyszyła także redemptorystom w  całej ich historii, 
choć z różną wyrazistością. Od samych początków ich istnienia było czymś 
oczywistym, że struktury Instytutu zostały stworzone przede wszyst-
kim po to, by nadać konkretny wyraz temu, co najważniejsze, tj. „misji 
redempto rystowskiej”, były podporządkowane głoszeniu d o b r e j  n o-
w i n y  opuszczonym. Dlatego ze swej natury, w odróżnieniu od struktur 
monastycznych, struktury Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela były 
zawsze dynamiczne, podlegały dyskusji i modyfi kacjom. Na początku ist-
niało ono jako jedna całość, zorganizowana dla pewnej misji. Określały ją 
pierwsze wysiłki założyciela – św. Alfonsa Marii de Liguoriego, oraz pierw-
sze Kapituły, zwłaszcza ta z roku 17434. Później pojawiły się dwie jednostki 
organizacyjne: dzieło św. Klemensa Hofbauera w krajach zaalpejskich oraz 
Zgromadzenie w Neapolu i Rzymie. W roku 1841 Zgromadzenie przyjęło 
nową organizację dla wyrażenia swojej misji – dokonał się podział na pro-
wincje, najpierw w Europie, a potem w innych regionach świata. W roku 
1869 nastąpiło pojednanie obu części Zgromadzenia. 

3 Por. Communicanda CSsR 1/2004, 24, w: M. Kotyński, Zanieść nadzieję ubogim. Ewangelizacja ubo-
gich w dokumentach CSsR, Kraków 2006, s. 188–190.

4 Podczas tej Kongregacji generalnej, zwołanej po śmierci bpa Falcoi, dyrektora Instytutu, zostało 
postanowione zebranie dotychczas rozproszonych tzw. „Reguł i Konstytucji” i opracowanie pierw-
szego „oficjalnego” pakietu prawodawstwa Zgromadzenia, już według zamysłu św. Alfonsa. Kon-
gregacja ta zdefiniowała też ostatecznie status Instytutu, tj. że redemptoryści są „zgromadzeniem”, 
a nie „zakonem”.
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Świadomość konieczności odnowy i zmiany struktur znalazła szczegól-
nie jasny wyraz w okresie posoborowym, czego przykładem są choćby od-
nowione Konstytucje i Statuty CSsR, wzywające do ciągłego nawrócenia, 
nieustannego odkrywania własnej tożsamości w zmieniających się warun-
kach i ciągłego weryfi kowania sposobów realizacji misji redemptorystów. 
Konstytucje CSsR polecają ciągle na nowo odkrywać misję Zgromadzenia, 
którą jest głoszenie Ewangelii Odkupienia najbardziej opuszczonym i ubo-
gim, i  stwierdzają: „Redemptoryści, zobowiązani do podejmowania pod 
kierunkiem prawowitej władzy ciągle nowych inicjatyw apostolskich, nie 
mogą tkwić w takich uwarunkowaniach i strukturach, w których ich dzia-
łalność już nie byłaby misyjną. Będą natomiast pilnie poszukiwać nowych 
dróg dla głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (konst. 15).

W dziesięcioleciach, które nastąpiły po zakończeniu Soboru, warunki, 
kultura, mentalność i świadomość ludzka zmieniły się bardzo i nadal ule-
gają zmianom. Można właściwie powiedzieć, iż jest to p e r m a n e n t n y 
p r o c e s  zmian, który w dobie rozwoju znaczenia mediów i w kontekście 
globalizacji nabrał takiego przyspieszenia, że wszelkie instytucje z trudno-
ścią nadążają za dokonującymi się przekształceniami. Dlatego Zgromadze-
nie wraz ze wszystkimi instytucjami życia zakonnego przedsięwzięło od 
początku proces uaktualniania struktur (restrukturyzacja). Po odnowieniu 
Konstytucji i Statutów poszczególne prowincje Instytutu zostały zaproszo-
ne do ustalenia priorytetów swoich wspólnot prowincjalnych i próbowa-
ły, z pomocą łaski Bożej, znaleźć drogę jedności wyznawanej przez nich 
wiary i ich życia, profesji zakonnej i życia wspólnotowego, oddanego mi-
łości apostolskiej. W  połowie lat 70. XX wieku poszczególne prowincje 
Zgromadzenia zostały z r e o r g a n i z o w a n e, nie tracąc swojej tożsa-
mości, w sześć stref geografi cznych, tzw. Regionów: Azja i Ocenia, Afryka, 
Ameryka (Północna i Południowa) oraz Europa (Północna i Południowa). 
Bez tych historycznych przekształceń Zgromadzenie z całą pewnością nie 
przetrwałoby do dziś.

2. Kapituły generalne Zgromadzenia

Poprzez kolejne kapituły generalne redemptoryści próbowali odpowie-
dzieć na wymagania ich wspólnego powołania, podejmując choćby tylko 
wycinkowo temat restrukturyzacji. Od roku 1979 kładły one szczegól-
niejszy nacisk na wymiar duchowo-moralny, tj. „wezwanie do nawróce-
nia”, łącząc przy tym coraz ściślej tematy natury duchowej oraz potrzebę 
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spójności życia i działania z weryfi kacją struktur, poprzez które instytut re-
alizuje swoją misję. Można powiedzieć, że kapituły generalne reprezento-
wały ciągłe poszukiwanie przez Zgromadzenie swej tożsamości w nowych 
czasach i w zmieniających się warunkach, sprawdzając sposoby realizacji 
przez współbraci tego, o czym mówi konst. 15: „Redemptoryści (…) nie 
mogą tkwić w takich uwarunkowaniach i strukturach, w których ich dzia-
łalność nie byłaby już misyjna”5. 

XXI Kapituła Generalna (1991) p i e r w s z a  poleciła Zarządowi Ge-
neralnemu podjęcie procesu „restrukturyzacji”, mającego się skupić na 
dwóch zasadniczych działaniach: a) wspomóc (wice)prowincje, które per-
sonalnie zeszły poniżej wymagań statutu gen. 088, jak również (wice)pro-
wincje, które wykazują wyraźne oznaki spadku personalnego6; b) popierać 
wznowione inicjatywy duszpasterskie, które trudno prowadzić (wice)pro-
wincjom zdanym na własne siły7. 

XXII Kapituła Generalna (1997) potwierdziła tematykę restruktury-
zacji podejmowaną przez poprzednie Kapituły, w których dostrzega zna-
miona procesu stopniowego rozwoju Zgromadzenia, i  zaakcentowała 
konieczność p o g ł ę b i o n e j  d u c h o w o ś c i  w procesie restruktury-
zacji: „Wierzymy, że przeżywanie tego tematu domaga się kontemplacyjne-
go spojrzenia na życie, które pomoże nam w odczytywaniu znaków czasu. 
Nie jest to łatwe i wymaga nawrócenia, które jest darem Ducha Świętego. 
Z tego powodu prosimy, by Redemptoryści skoncentrowali się na naszej 
duchowości, jako sprawie podstawowej, tak by dzieło Nowej Ewangeliza-
cji mogło być budowane na skale, a nie na piasku”8. Aby wyjaśnić znacze-
nie tego wyboru, dokument końcowy polecił, by „Zgromadzenie przyjęło 
duchowość jako temat następnego sześciolecia (…) byśmy, będąc uważ-
nymi na głód duchowy tak wielu ludzi w naszym społeczeństwie, szukali 
nowych i twórczych sposobów dzielenia naszego duchowego dziedzictwa 
z nimi”9. Kapituła ta z naciskiem wzywała również Zarząd Generalny do 
kontynuowania podjętego w roku 1991 procesu restrukturyzacji10.

Trzeba zauważyć, że temat restrukturyzacji proponowany przez kapi-
tuły generalne nie został od razu zrozumiany i pozytywnie przyjęty przez 

5 Por. Communicanda CSsR 1/2004, nr 27–29.
6 Statut 088: „Do powstania Prowincji wymagane jest istnienie najmniej pięciu wspólnot, liczących 

razem przynajmniej pięćdziesięciu członków, oraz niezależność ekonomiczna. Natomiast wicepro-
wincja może być erygowana, jeśli ma przynajmniej trzy wspólnoty i dwudziestu członków”.

7 XXI Kapituła Generalna (1991), Dokument końcowy, 62.
8 XXII Kapituła Generalna (1997), Dokument końcowy, Wskazania (Wstęp).
9 Tamże, Postulaty, 1.1–1.3.
10 Tamże, Postulaty, 9.1.
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wszystkich członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, a w nie-
których rejonach wzbudził wręcz zastrzeżenia, z trudem przebijając się do 
świadomości. Wielu podchodziło z rezerwą do samego określenia „restruk-
turyzacja”, obawiając się, że sama tylko reforma struktur przyniesie niewie-
le pożytku. Zastrzeżenia te pojawiły się zwłaszcza w kontekście trudności 
personalnych wywołanych starzeniem się współbraci i brakiem powołań 
w kilku prowincjach europejskich Instytutu, które postanowiły połączyć 
się w jednostki przekraczające granice państw i narodów. Obawiano się, że 
wprowadzenie tego typu „zewnętrznych” zmian nie przyczyni się do praw-
dziwej reformy i  rozwoju Zgromadzenia, a  tylko z a d e k r e t u j e  jego 
„ukrytą agonię” w pewnych regionach. 

W związku z tym XXIII Kapituła Generalna (2003) podkreśliła jeszcze 
mocniej głęboki wewnętrzny wymiar restrukturyzacji, umiejscawiając go 
w kontekście duchowości i misji Instytutu, wyrażonej w następującym te-
macie sześciolecia: „Oddać życie dla obfi tego Odkupienia”11. Kapitularze 
postrzegają poszukiwanie wierności misji powierzonej redemptorystom 
jako wyraz ich duchowości, a duchowość redemptorystowską jako wypły-
wającą i nieustannie artykułowaną poprzez misję. Przesłanie końcowe Ka-
pituły stwierdza bowiem z mocą: „Widzimy ten temat jako kontynuację 
tematu duchowości podjętego przez poprzednią Kapitułę Generalną (…). 
Jesteśmy przekonani, że nie istnieje duchowość redemptorystowska, która 
nie byłaby misyjna, ani misja redemptorystowska, która nie byłaby zako-
rzeniona w »głębokościach Boga« samego”12. Kapituła zauważyła jednak, 
że aktualne wymagania stojące przed misją redemptorystów w zmienia-
jącym się świecie są całkowicie nowe i dlatego trzeba zadawać sobie py-
tania, czy aktualne struktury im odpowiadają, i dać na nie odpowiedź. To 
właśnie w tym kontekście dokument końcowy wskazał na konsekwencje 
i wyzwania, jakie niesie ze sobą „oddanie życia dla obfi tego Odkupienia”, 
potwierdzając konieczność poddania rewizji stylu życia w  prowincjach, 
wspólnotowego świadectwa, a także przyjrzenia się strukturom, by stwier-
dzić, na ile służą one ich misji. 

Podczas trwania obrad Kapituły stało się dla wszystkich jasne, że dla 
dobra misji Zgromadzenie powinno podjąć wyzwanie związane z restruk-
turyzacją. „Wzajemna solidarność powinna nas wzywać do nakreślenia 
nowych i twórczych struktur na każdym poziomie życia Zgromadzenia, 
a w szczególny sposób na polu formacji i inicjatyw duszpasterskich. Kapi-

11 Por. XXIII Kapituła Generalna (2003), Dokument końcowy, Przesłanie, 2.
12 Tamże, Przesłanie, 3.
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tuła podkreśliła również, że »administracyjne struktury Zgromadzenia nie 
są celem same w sobie, lecz są wsparciem dla misji Zgromadzenia«, oraz 
otwarcie wyznała, że »istnieje pośród Redemptorystów przekonanie, iż 
struktury Zgromadzenia niejednokrotnie utrudniają twórczą i efektywną 
odpowiedź na potrzeby pastoralne naszych czasów«”13. W konsekwencji 
wezwała ona Radę Generalną, by kontynuowała prace nad restrukturyza-
cją Zgromadzenia. Kapitularze zrozumieli, że Zgromadzenie nie może za-
trzymać się na tym, co zostało zrobione do tej pory, i że postępowanie za 
Chrystusem oraz wierność redemptorystowskiemu charyzmatowi doma-
gają się dziś ponownego przebadania stylu życia wszystkich współbraci, 
odpowiedzi misyjnych udzielanych wyzwaniom stawianym przez świat, 
a także samego sposobu organizacji Instytutu. Kapituła przypomniała więc 
ponownie, że „struktury, które posiadaliśmy od początku, i te, które mamy 
dzisiaj, są tylko środkami mającymi nam pomóc w realizacji celu naszej 
misji. O. Generał zachęcał nas do pomyślenia o nowych wspólnotach mię-
dzynarodowych i  o  nowych formach zarządzania Regionami, i  stwier-
dził, że poświęcenie życia dla obfi tego Odkupienia będzie stawiało przed 
wszystkimi nieoczekiwane zadania”14.

XXIV Kapituła Generalna (2009), chcąc ostatecznie rozwiać wszelkie 
wątpliwości i pokonać rezerwę w podejściu do restrukturyzacji, obrała te-
matem sześciolecia 2009–2015 następujące hasło: „Głosić Ewangelię w spo-
sób zawsze nowy” (św. Klemens). Odnowiona nadzieja, odnowione serca, 
odnowione struktury dla misji. Po raz kolejny zatem został zaakcentowany 
wymiar duchowy procesu restrukturyzacji i przypomniano, że Zgroma-
dzenie jest wezwane „do radykalnej i coraz bardziej wielkodusznej odpo-
wiedzi na wezwanie do ciągłego nawrócenia”, „do powrotu do pierwszej 
miłości”, „do nowej solidarności”15. Ponieważ duchowość redemptorystów 
jest nierozerwalnie złączona z ich misją i z niej wypływa, nawrócenie, ja-
kie ma się dokonać w procesie restrukturyzacji, musi mieć charakter „ciąg-
ły i totalny”, co zgodnie z konst. 11 oznacza, iż musi zmierzać do „odnowy 
wszystkich aspektów naszego życia” – nie tylko „wewnętrznego”, ale tak-
że struktur i ekonomii. Restrukturyzacja nie dotyczy oczywiście samej tyl-
ko organizacji, lecz jest „procesem nawrócenia i odnowy”, „wezwaniem do 
odnowienia ducha i do głębokiej odnowy naszej vita apostolica”16, według 

13 Tamże, Przesłanie, 11.
14 Tamże.
15 XXIV Kapituła Generalna (2009), Dokument końcowy, Przesłanie, 7.
16 Tamże, Przesłanie (Wstęp).
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zasady „im bardziej radykalne jest nasze nawrócenie, tym bardziej profe-
tyczna jest nasza vita apostolica”17. 

Dokonała ona ostatecznie pierwszych konkretnych i  zasadniczych 
zmian strukturalnych: wniosła poprawkę do statutu gen. 0153d, ustala-
jąc okres czterech lat dla mandatu przełożonych (wice)prowincjalnych 
i regionalnych, dla ich Rad oraz lokalnych przełożonych Zgromadzenia18. 
Zdecydowała się też dokonać restrukturyzacji Zgromadzenia w pięć k o n -
f e r e n c j i  (a nie regionów, jak dotychczas). Są to następujące jednostki:

1. Konferencja Redemptorystów Azji i Oceanii,
2. Konferencja Redemptorystów Afryki i Madagaskaru,
3. Konferencja Redemptorystów Europy,
4. Konferencja Redemptorystów Ameryki Łacińskiej i Wysp Karaib-

skich,
5. Konferencja Redemptorystów Ameryki Północnej.
W  celu bardziej efektywnego zaangażowania całego Zgromadzenia 

w dzieło i posługę Kapituły Generalnej przyjęto nowy proces jej przepro-
wadzania, rozłożony na trzy fazy. Ma się on rozpoczynać zebraniem na 
poziomie Konferencji, które dokona analiz i właściwych przygotowań. Na 
etapie Kapituły kanonicznej będą natomiast dokonywane wybory i podej-
mowane decyzje wraz z  ich umotywowaniem. Wreszcie na ponownym 
zebraniu Konferencji zostaną przekazane informacje podjęte na Kapitule 
kanonicznej oraz dokonana ich ocena i realizacja.

Podczas Kapituły w 2009 roku zadecydowano też poważne przebada-
nie przez Generalną Komisję Ekonomiczną aktualnych zasobów fi nanso-
wych i sytuacji ekonomicznej Zgromadzenia, w celu podjęcia właściwych 
decyzji strukturalnych dla dobra misji. Jest to ogromny krok w  kierun-
ku przejrzystości i odpowiedzialności ekonomicznej, aby współbracia we 
wszystkich prowincjach mogli wzrastać we wzajemnej solidarności. Kapi-
tuła zobowiązała też do pogłębiania formacji redemptorystów – zarówno 
w fazie początkowej, jak i w stałym procesie nawracania i wzrostu – oraz 
uznała ważne miejsce Akademii Alfonsjańskiej i teologii moralnej w ogóle 
wśród istotnych dzieł apostolskich Zgromadzenia i w jego pasterskiej for-
macji.

Przedmiotem decyzji Kapituły stało się wreszcie wsparcie rozwo-
ju struktur najbardziej potrzebującej konferencji Instytutu, tj. Konferen-
cji Afryki i Madagaskaru oraz poszczególnych jej prowincji. Wsparcie to 

17 Tamże, Przesłanie, 8.
18 Wprowadzenie w życie czteroletniej kadencji (quadriennium) wyznaczono na styczeń 2011 roku.
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uznano za priorytet dla całego Zgromadzenia i zadecydowano o stworze-
niu specjalnego F u n d u s z u  d l a  A f r y k i  w celu uwzględnienia spe-
cyfi cznych wyzwań tej Konferencji.

3. Konstytucje Zgromadzenia

Restrukturyzacja, o której mówią ostatnie kapituły generalne, wypływa 
nie tylko z tradycji Zgromadzenia, ale przede wszystkim z ducha odnowio-
nych Konstytucji CSsR. Rozpoznając c h a r y z m a t, m i s j ę, p o w o ł a-
n i e  redemptorystów i  wskazując tym samym c e l  ich życia, konst. 1 
podaje następujące określenie: „Iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chry-
stusa, głosząc słowo Boże ubogim, tak jak On to o sobie powiedział: Posłał 
Mnie głosić Ewangelię ubogim”. Ta sama konstytucja precyzuje też jasno, 
w jaki sposób Zgromadzenie realizuje ten swój charyzmat, a mianowicie: 
„głosząc z  misyjnym zapałem Ewangelię i  wychodząc naprzeciw naglą-
cym potrzebom duszpasterskim ludzi najbardziej opuszczonych, a przede 
wszystkim ubogich”. Widać więc, że realizacja powołania redemptory-
stów wymaga od nich bardzo dynamicznego podejścia do rzeczywistości, 
w której muszą n i e u s t a n n i e  i   n a  n o w o  rozpoznawać „naglące 
potrzeby duszpasterskie najbardziej opuszczonych”.

Ów dynamizm, rodzący się z braku gotowych i ustalonych raz na za-
wsze rozwiązań, wymagający nieustannej czujności i  ciągłej gotowości, 
a także elastyczności duchowej i umysłowej – a więc n a w r ó c e n i a, jest 
tym, co określa istotę powołania redemptorystów – specyfi cznym i wy-
różniającym ich sposobem „pójścia za Chrystusem” (sequela). Ten cha-
rakterystyczny dla redemptorystów sposób ujęty został w symbolicznym 
i znaczącym określeniu: „życie apostolskie” (vita apostolica), które scala 
nierozerwalnie „życie szczególnie Bogu oddane i misyjne dzieło redem-
ptorystów” (konst. 1). Nic więc dziwnego, że duchowość redemptorysty 
wypływa i jest określana przez jego misję, wymagającą właśnie aktywne-
go podejścia do rzeczywistości i rozeznawania ciągle na nowo własnej mi-
sji – tu i teraz. Ten stan rzeczy potwierdza zresztą konst. 2, która wskazuje 
k r y t e r i u m  w i e r n o ś c i  p o w o ł a n i u  redemptorystów w Koście-
le: „Preferowanie koniecznych potrzeb duszpasterskich, zwłaszcza ściśle 
pojętej ewangelizacji, a nadto opowiedzenie się po stronie ubogich stano-
wią rację bytu Zgromadzenia w Kościele i znak wierności otrzymanemu 
powołaniu”. 
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Problem „dynamizmu misyjnego” redemptorystów, z którego wypływa 
omawiana przez nas konieczność restrukturyzacji, jest tak istotny w po-
wołaniu misjonarzy, że Konstytucje poświęcają mu w pierwszym rozdzia-
le cały czwarty artykuł, defi niujący jeszcze ściślej sposób pełnienia dzieła 
ewangelizacji. Na pierwszym miejscu podkreślają w  tym względzie rolę 
„śmiałych inicjatyw i poważnych wysiłków”, a także nieustanny rozwój sa-
mej formy posługiwania misyjnego (konst. 13). Kwestia „formy” (a więc 
również i  s t r u k t u r  koniecznych do prowadzenia ewangelizacji), nie 
jest bowiem według Konstytucji sprawą błahą i trzeba nad nią nieustan-
nie pracować, odpowiednio ją dostosowując. Nie należy też przywiązywać 
się zbytnio do jej konkretnych artykulacji, nawet tych uświęconych trady-
cją, gdyż właśnie „apostolskie dzieło Zgromadzenia charakteryzuje – bar-
dziej niż określone formy działalności – misyjny dynamizm” (konst. 14). 
W  praktyce apostolskiej okazuje się bowiem, że redemptoryści stają się 
niezdolni do prowadzenia misji powierzonej im przez Boga, jeśli nie są 
„wolni i dyspozycyjni zarówno w odniesieniu do grup, które powinno się 
ewangelizować, jak również w wyborze środków służących misji zbawie-
nia, dlatego właśnie „nie mogą tkwić w takich uwarunkowaniach i struktu-
rach, w których ich działalność już nie byłaby misyjną”. Są oni zobowiązani 
do „podejmowania pod kierunkiem prawowitej władzy ciągle nowych ini-
cjatyw apostolskich” oraz do nieustannego poszukiwania „nowych dróg 
dla głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (konst. 15). 

Następna konstytucja mówi o ważnym k r y t e r i u m, z którego wypły-
wa potrzeba restrukturyzacji oraz jej specyfi czny kształt w dziele ewange-
lizacji prowadzonym „po redemptorystowsku”. Warto zwrócić uwagę, że 
nie jest to wcale kryterium teoretyczno-intelektualne, lecz wypływa z sa-
mej głębi duchowości Zgromadzenia, z  charyzmatu, jakim zostało ono 
obdarowane przez Boga. Chodzi mianowicie o kryterium „pasterskiej mi-
łości”, która pozwala akceptować lub odrzucać, podtrzymywać i rozwijać 
dotychczasowe formy lub pozostawiać te, w których działalność redem-
ptorystów przestała być już misyjna. 

Wszyscy redemptoryści powinni stale się zastanawiać, „czy sposoby 
głoszenia Ewangelii na danym terenie odpowiadają oczekiwaniu Kościoła 
i świata, czy i w jaki sposób należałoby metody apostolskie odnawiać tak, 
by zatrzymać to, co jest dobre, poprawiać, co błędne, odrzucić zaś to, co 
nieprzydatne”, jednak naczelną rolę w tym względzie Konstytucje pozosta-
wiają (roztropnie) nie indywidualnym decyzjom współbraci ani arbitral-
nym wyborom wspólnot lokalnych, ale Kapitule (wice)prowincjalnej, która 
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za zgodą Rady Generalnej orzeka, „czy określone priorytety apostolskie, 
podejmowane przez (wice)prowincje obecnie lub w przyszłości, odpowia-
dają misyjnemu charakterowi Zgromadzenia” (konst. 17).

4. Restrukturyzacja a duchowość

Konst. 11 przypomina, że celem dzieła misyjnego jest nawrócenie i fakt 
ten wymaga od redemptorystów uwagi skierowanej najpierw ad intra – 
na ich głęboką relację z żywym Bogiem w Chrystusie. Jednak, zgodnie ze 
wskazaniami Zarządu Generalnego zawartymi w Communicandzie 1, 31, 
misjonarzom nie wolno nigdy zapomnieć, że to pozytywne napięcie po-
winno prowadzić ich równocześnie ad extra, na spotkanie z Kościołem 
i  z Królestwem Bożym w świecie, wewnątrz których jedynie ich chary-
zmat ma sens. Nawrócenie ad extra wymaga od redemptorystów przede 
wszystkim tego, aby przeżywali swój związek z Odkupicielem w   b e z-
p o ś r e d n i m  k o n t e k ś c i e  p o s ł u g i  m i s y j n e j, gdyż to właśnie 
w kontakcie z opuszczonymi i ubogimi objawia im się Chrystus: „nasza 
duchowość kształtowana jest również poprzez wyzwanie do włączenia się 
w trudy i cierpienia ubogich, gdzie Jezus objawia się jako cierpiący sługa”19. 
Muszą się oni pytać, jak w praktyce poświęcenie się opuszczonym i ubo-
gim jest wyrazem ich duchowości oraz w jaki sposób pomaga im ono roz-
winąć bardziej autentyczną duchowość20. 

Dla niektórych redemptorystów związek pomiędzy „oddaniem życia” 
dla Boga i  Jego zbawczego dzieła oraz przekształcaniem struktur może 
wydawać się wymuszony czy nawet przypadkowy na pierwszy rzut oka, 
w rzeczywistości jednak domaga się on „zmiany naszego sposobu myślenia 
o Bogu i o naszym życiu z jednej oraz zmiany struktur z drugiej strony”21. 
19 XXIII Kapituła Generalna (2003), Dokument końcowy, Posłanie, 6.
20 Przełożony generalny Zgromadzenia pisze tak: „Zanim jednak poczniemy planować naszą odpo-

wiedź, powinniśmy – jak wierzę – pozwolić sobie na ciągle nowe bycie uwodzonymi przez najwyż-
sze bogactwo zbawczej miłości Bożej, która jest dana w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu. Ta obfitość 
zbawczej miłości Bożej urzekła Alfonsa, prowadząc go do nawrócenia się do Jezusa Chrystusa, do 
opuszczonych ubogich i do wspólnoty. Jezus, którego wcielenie, misterium paschalne i obecność 
eucharystyczna wyrażają radykalną solidarność Boga z człowiekiem, stał się centrum jego życia 
i przyczyną jego oddania się innym. Nawrócenie doprowadziło Alfonsa do wyborów dokonanych 
przez Jezusa i przeżywania miłości Bożej w sytuacjach społecznej marginalizacji i zrażenia wobec 
Kościoła. Co więcej, Alfons zrozumiał, że to nawrócenie do Jezusa Chrystusa musi dokonywać 
się we wspólnocie, zaprosił więc innych, poruszonych tym samym porywem, do wspólnego życia 
w sposób, który zapewniałby nieustanny związek z ową ogromną miłością i opcją Jezusa na rzecz 
ubogich”; J. Tobin, List do współbraci, Rzym, 2 lutego 2004.

21 O. generał Tobin podkreśla z mocą, że wezwanie do restrukturyzacji jest w istocie wezwaniem do 
nawrócenia: „Temat Oddać życie dla obfitego Odkupienia jest wołaniem o nawrócenie, wezwaniem 
dla każdego z nas do odmienienia naszego sposobu myślenia o Bogu i naszym życiu, przy równo-
czesnym podjęciu rozważania, jak należy przekształcić struktury naszego Zgromadzenia, tak by 
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Na szczęście wspomniany wyżej dokument stwierdza, że w tym względzie 
stan świadomości współbraci nieustannie wzrasta: „z jednej strony zauwa-
żamy przebytą przez Zgromadzenie po Soborze drogę, która ostatecznie 
doprowadziła Redemptorystów do uczciwego zmierzenia się z pytaniem 
na temat miejsca, które rezerwują oni w swoim życiu dla Chrystusa. We-
zwanie do oddania życia ma doprowadzić do wyciągnięcia konsekwencji 
z tematu duchowości, poddając pod dyskusję całość naszego poświęcenia 
się misji, a zatem również struktury, w których i przez które misja ta się re-
alizuje. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z ogromnej szybkości zmian 
dokonujących się w świecie oraz z tego, że nasze struktury usiłują dotrzy-
mać kroku tym zmianom. O ile struktury, które przyjęło Zgromadzenie, 
służyły realizowaniu jego misji na poprzednich etapach naszej historii, dziś 
– wobec zmieniającego się świata – musimy dokonać weryfi kacji powo-
dów dalszego ich istnienia. »Oddanie życia dla obfi tego Odkupienia« nie 
może zostać sprowadzone do aktu osobistej duchowości, ale musi dokony-
wać się w świadomości wyzwań stawianych nam przez dzisiejszy świat”22.

Na szczególną uwagę w  tym względzie zasługuje sama defi nicja re-
strukturyzacji, którą Zarząd Generalny CSsR przyjął za podstawę swoich 
rozważań i projektów. Podaje ona, że restrukturyzacja jest p r o c e s e m, 
dynamiką przemiany osobowej i wspólnotowej, „która poddaje badaniu 
aktualne rzeczywistości, ocenia posiadane przez nas struktury i zmierza 
do ich zmiany, jeśli jest to konieczne, po to byśmy pozostali wierni chary-
zmatowi, w służbie misji. Polega ona zasadniczo na znalezieniu nowego 
sposobu naszego zorganizowania się, ustanowieniu nowych struktur, o ile 
są one konieczne, byśmy dzięki nim mogli z większą wiernością realizować 
charyzmat Zgromadzenia”23. Jasne jest, iż taki proces domaga się „nowej 
wrażliwości wobec aktualnych wyzwań, nowej mentalności, nowego spo-
sobu głoszenia Ewangelii i dawania świadectwa obfi temu Odkupieniu”. Jest 
też zrozumiałe, że musi przebiegać w klimacie b r a t e r s t w a, które po-
winno charakteryzować struktury instytutu, by były one dla redemptory-

mogło być ono bardziej wierne, twórcze i odważne w wypełnianiu misji, która została nam powie-
rzona. Kapituła zaproponowała dwie formy tego nawrócenia. Po pierwsze, Kapitularze »nawołują 
wszystkich Współbraci i wszystkie wspólnoty do przemyślenia na nowo konsekwencji wypływają-
cych z ‘czynu decydującego o całym życiu misjonarskim Redemptorystów’, to znaczy naszej profesji 
zakonnej« (Przesłanie, 4). Było również jasne dla Kapitularzy, że »dla dobra naszej misji, Zgroma-
dzenie powinno podjąć wyzwanie związane z restrukturyzacją« (Przesłanie, 11). Czy dostrzegacie, 
że te dwa wyzwania, do ponownego przemyślenia naszej profesji zakonnej i do restrukturyzacji 
Zgromadzenia, stanowią konsekwencje naszego tematu na obecne sześciolecie?”; tamże.

22 Communicanda CSsR 1/2004, nr 4.
23 Tamże, nr 31.



305Teologia

stów „miejscem zadomowienia”24, a nie tylko miejscem, z którego wyrusza 
się na misje i do którego z nich się powraca. Dla współbraci staje się coraz 
bardziej oczywiste to, że muszą poddać weryfi kacji sposoby wzajemnego 
odnoszenia się oraz dynamikę animacji wspólnot, odkryć na nowo podsta-
wy antropologiczne struktur, które pozostają zawsze w służbie osoby i jej 
pragnienia życia. Dlatego nie można myśleć o restrukturyzacji inaczej, jak 
tylko wychodząc od poważnego rozeznania, które dokonuje się w posta-
wie nawrócenia, głębokiego poszukiwania woli Bożej.

Na tym właśnie polega sens różnego rodzaju wspólnych braterskich 
debat, szkoleń i spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń na te-
mat misji, zaangażowania i życia wspólnotowego – na temat redemptory-
stowskiej vita apostolica. Potrzeba dyskusji, prowadzącej do uwrażliwienia 
świadomości, do dojrzewania i podjęcia właściwych i dalekowzrocznych 
decyzji. Potrzeba większej gotowości do przeanalizowania struktur ży-
cia wspólnotowego, struktur formacyjnych i działania apostolskiego oraz 
sposobów zarządzania w poszczególnych wspólnotach czy prowincjach. 
Trzeba zastanawiać się, czy one odpowiadają, sprzyjają misji Instytutu, czy 
też ją utrudniają albo nawet blokują. Może niektóre z nich są dobre i na-
dal odpowiadają standardom wyznaczanym przez Konstytucje i potrzeby 
opuszczonych – nie trzeba ich zmieniać na siłę; inne trzeba zmienić całko-
wicie lub tylko częściowo albo stopniowo je dostosowywać, systematycz-
nie uaktualniać. Należy wyrobić w sobie s p r a w n o ś ć  w ich zmienianiu 
i przystosowywaniu ze względu na misję, jaką redemptoryści mają do wy-
pełnienia w Kościele. 

XXIII Kapituła Generalna stwierdziła, iż nie powinny tego czynić tyl-
ko zarządy poszczególnych prowincji, ale że wszyscy ich członkowie winni 
zdobywać nową świadomość i sprawność w dostosowywaniu struktur. Na-
leży uelastycznić zakonne myślenie i działanie, nauczyć się podejmować 
konkretne decyzje i współpracować w tworzeniu nowych struktur i zmia-
nie tych, które niweczą misję, uczestniczyć w tworzeniu nowych strategii. 
Gdy inicjatywy, które współbracia podejmują, są wspólnie omawiane, dys-
kutowane i programowane, wszyscy mają szansę stać się bardziej odpo-
wiedzialni i przekonani do ich słuszności, będą lepiej rozumieć ich głębszy 
sens i konieczność.

Kapituła Generalna XXIII, podejmująca decyzję o rozpoczęciu bieżące-
go etapu restrukturyzacji, w Przesłaniu do Zgromadzenia (11.2) zawartym 
w Dokumencie końcowym wskazała na następujące jej cele: „Zasadniczym 

24 Tamże.
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celem takiej restrukturyzacji jest pozytywne ukierunkowanie apostolskie-
go dynamizmu Zgromadzenia, w duchu solidarności, dla wypełnienia jego 
misji w Kościele. Zgromadzenie istnieje dla misji i ma obowiązek dostoso-
wania do niej swoich struktur. Proces restrukturyzacji zawiera m.in. nastę-
pujące cele:

• Bardziej sprawne funkcjonowanie struktur generalnych, (wice)pro-
wincjalnych i regionalnych;

• Większe poczucie solidarności w formacji podstawowej i ciągłej;
• Bardziej sprawną wymianę personelu pomiędzy Jednostkami Zgro-

madzenia, by lepiej odpowiadać na wciąż pojawiające się nowe wy-
zwania, takie jak np. migracja ludności;

• Większą koordynację zasobów fi nansowych;
• Większą swobodę w udzielaniu pomocy Prowincjom, które boryka-

ją się z konkretnymi kryzysami, starzeniem się i ewentualnym wy-
mieraniem współbraci;

• Reorganizację roli przedstawicieli na Kapitułę Generalną.
W grudniu 2005 roku powołana przez Zarząd Generalny Komisja re-

strukturyzacji25 przygotowała specjalny dokument, zatytułowany Prace 
w toku, zawierający p r o p o z y c j e  ujęte w  p i ę ć  z a s a d  r e s t r u k-
t u r y z a c j i  w Zgromadzeniu. Potwierdza on znowu, iż zasadniczym ce-
lem tego procesu, a więc także podstawowym kryterium, jest „wierniejsze, 
twórcze i odważne wypełnianie m i s j i  p o w i e r z o n e j  Zgromadze-
niu w zmieniających się warunkach”26 i wskazuje: „Nasz świat zmienia się 
w tempie błyskawicznym i w takim właśnie świecie poszukujemy lepszych 
struktur dla naszej misji, którą jest głoszenie ewangelii ubogim, zwiasto-
wanie obfi tości Odkupienia, będąc z opuszczonymi”27. Misja ta jest celem, 
do którego zmierzają i od którego otrzymują uzasadnienie konsekracja za-
25 Komisja restrukturyzacji została powołana przez Zarząd na posiedzeniu nadzwyczajnym we wrześ-

niu 2004 roku i ogłoszona listem wydanym 24 września. Powierzono jej następujące zadania:
 „Wspomniana komisja, utworzona przez Radę Generalną na obecne sześciolecie, składać się bę-

dzie z szerokiego gremium przedstawicieli Zgromadzenia. Powołana przez Radę Generalną będzie 
działać w ścisłej z nią współpracy. Komisja podejmie się konsultacji w każdym Regionie Zgroma-
dzenia i czerpać będzie z doświadczeń restrukturyzacji zapoczątkowanych już w Zgromadzeniu. 
Zbada także doświadczenia innych Instytutów życia zakonnego w tym zakresie.

 Komisja będzie przedstawiać dla Zarządu Generalnego regularne sprawozdania o postępach w jej 
pracy. Także członkowie Zgromadzenia będą informowani w tym względzie. Obszerna relacja z prac 
komisji nad restrukturyzacją Zgromadzenia zostanie przedstawiona Wyższym Przełożonym na ze-
braniach regionalnych w połowie sześciolecia w 2006 roku. Odniesie się ona także do kwestii przed-
stawicieli na Kapitułę Generalną w 2009 roku.

 Przewiduje się, że prace komisji zostaną zakończone w stosownym czasie, tak by jej wyniki mogły 
być zaprezentowane i przedyskutowane podczas przedkapitulnych zebrań regionalnych i na Kapi-
tule Generalnej w 2009 roku”; Kapituła Generalna XXIII (2003), Przesłanie, 11.3.

26 Por. J. Tobin, List do współbraci, dz. cyt.
27 Komisja restrukturyzacji CSsR, Prace w toku, cz. I, 1.
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konna redemptorystów, braterstwo, świadectwo i  apostolska aktywność 
– cały ich styl życia. Misja ta istnieje o tyle, o ile realizuje się za pomocą od-
powiednich instytucji, stąd konieczność ciągłego dostosowywania struk-
tur w zmieniającym się świecie. 

Kapituła Generalna XXIV (2009) przeformułowała nieznacznie wyżej 
wspomniane z a s a d y  r e s t r u k t u r y z a c j i, rozszerzając ich całkowi-
tą liczbę do siedmiu, i potwierdziła w pierwszej z nich, że „restrukturyza-
cja jest dla misji”28. Dokument końcowy stwierdza wyraźnie, że wierność 
misji „domaga się określenia i wprowadzenia w życie priorytetów misyj-
nych” i że „nie każda inicjatywa apostolska, choćby sama z siebie godna 
pochwały, może być uważana za wyraz naszych priorytetów misyjnych 
(konst. 13–17). Aby nasze apostolskie przedsięwzięcia odpowiadały bliżej 
naszym priorytetom, konieczny jest ciągły proces rozeznawania, decydo-
wania i ewaluacji”29.

Następna zasada podana przez dokument podkreśla mocno aspekt du-
chowy, wzywając do nawrócenia: „Restrukturyzacja dla Misji winna być 
bodźcem do rozbudzenia naszej vita apostolica. Powinna ona wzbudzać 
nową dyspozycyjność na rzecz misji”. Restrukturyzacja domaga się zmiany 
mentalności, postaw, zmiany własnego układu odniesienia – słowem, na-
wrócenia. Wymaga pogłębionej refl eksji nad kulturą i ukazania prorockie-
go wymiaru powołania redemptorystowskiego: wiara w Jezusa Chrystusa 
wzywa redemptorystów „do szacunku i  przyjęcia kultury innych ludzi, 
przy równoczesnym uznaniu granic kulturowych i  dawania świadectwa 
kontrkulturowego”30. W procesie nawracania i „rozeznawania należy mieć 
na uwadze kryteria globalne, trzeba przyglądać się wielkim przemianom 
dokonującym się w świecie i tworzącym wielkie perspektywy przyszło-
ści. Misja redemptorystowska powinna jednak zawsze być również 
i n k u l t u r o w a n a, świadoma rzeczywistości lokalnych i odpowiadająca 

28 Zasady restrukturyzacji zostały sformułowane w: XXIV Kapituła Generalna (2009), Dokument koń-
cowy, Decyzje. Zarząd Generalny tłumaczy z naciskiem, że: „Restrukturyzacja nie może być wyłącz-
nie reakcją na sytuacje, które stają przed nami, wobec których musimy zająć stanowisko i podjąć 
działanie. Powinna ona rodzić się w nastawieniu pozytywnym. Nie miałoby sensu przeprowadzać 
restrukturyzacji w sposób administracyjny. Jej konieczność nie jest związana z niską liczbą powo-
łań czy z niepewnością wobec przyszłości. Nie wynika ona z faktu, że w niektórych Regionach licz-
ba Redemptorystów nieustannie spada, podczas gdy w innych wzrasta. Nie decyduje o niej obawa, 
że jakaś Jednostka przestanie istnieć, ani pragnienie przedłużenia istnienia, przetrwania, bez zwra-
cania uwagi na aktualne wymagania naszej misji. Restrukturyzacja nie dokonuje się przez ocalenie 
jakiegoś domu czy dzieła, do którego jesteśmy szczególnie przywiązani, na drodze próśb kierowa-
nych do innych Jednostek o pomoc w rozwiązaniu problemu przez przysłanie jakiegoś Współbra-
ta. Nie jest ona antidotum na nasze obawy ani sposobem dostosowania się do tego, co jest dla nas 
bardziej wygodne. Nie jest też zwykłą redystrybucją osób”; Communicanda CSsR 1/2004, nr 32.

29 XXIII Kapituła Generalna (2009), Dokument końcowy, Decyzje, 1.2.
30 Tamże, 1.4.
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im w najlepszy możliwie sposób, zgodnie z tym, o czym mówią konstytu-
cje 8–9, 17 i 19”31.

Konieczność nowej mentalności musi być jasno wyrażona w progra-
mach formacyjnych nowych pokoleń redemptorystów. W  wielu przy-
padkach chodzi o  dowartościowanie tych struktur, które zachowują 
swoją wartość oraz o uruchomienie tych procesów decyzyjnych, które są 
już przewidziane w Konstytucjach i Statutach, a których często nie sto-
sujemy (zasada pomocniczości, rewizja życia i programowanie itd.). Trze-
ba rozpoznawać, refl ektować, pogłębiać, odkrywać ścieżki, którymi należy 
podążyć, identyfi kować wyzwania, nakreślać kolejne etapy w tym procesie 
nawrócenia osobistego i wspólnotowego, a proces ten musi objąć wszyst-
kich redemptorystów. 

Wybitnie redemptorystowskie kryterium restrukturyzacji ujmuje trze-
cia zasada i  stwierdza, że „restrukturyzacja dla misji winna szukać i  to-
warzyszyć najbardziej opuszczonym, a  zwłaszcza ubogim. W  tym celu 
potrzebna jest restrukturyzacja w  ramach Jednostek i  Konferencji, jak 
również ponad granicami Jednostek i Konferencji”. Misji redemptorystów, 
a także i ich nawrócenia nie da się przeżywać bez ubogich, stąd też restruk-
turyzacja dla misji powinna podążać za ludźmi32 – musi być skierowana ku 
najbardziej opuszczonym, a szczególnie ku ubogim. Proces ten winien za-
chodzić wewnątrz Jednostek i Konferencji, a także ponad ich granicami. 
Najbardziej opuszczeni, a szczególnie ubodzy, są powodem istnienia Zgro-
madzenia w Kościele (konst. 5)33.

Dokumenty Zgromadzenia rozumieją nawrócenie, do jakiego przynag-
la redemptorystów restrukturyzacja, jako otwarcie się na większą jeszcze 
w s p ó ł p r a c ę  i  s o l i d a r n o ś ć, także w wymiarze ekonomicznym. Za-
sada czwarta wskazuje bowiem, że „solidarność w Misji obejmuje zdolność 
optymalizacji zasobów, zarówno ludzkich (członkowie profesi i współpra-
cownicy świeccy), jak i fi nansowych”. Solidarność dla misji musi zawierać 
w sobie umiejętność skoncentrowania środków do bycia wiernymi cha-
ryzmatowi. Jako zasoby ludzkie rozumie się tutaj współbraci redempto-

31 Communicanda CSsR 1/2004, nr 45.
32 Por. Komisja restrukturyzacji, Prace w toku, cz. I, 4.
33 Termin „najbardziej opuszczeni, a szczególnie ubodzy” nie może być w swym znaczeniu tak roz-

ciągnięty, aby zawierał w sobie każdą możliwą posługę pastoralną, ale musi w sobie zawierać naszą 
pastoralną troskę o emigrantów i przemieszczanie się najbardziej opuszczonych i ubogich. Histo-
ria pokazuje, iż wiele wspólnot redemptorystów powstało w miejscach zamieszkania ludzi ubogich. 
Jednak zmiany społeczne często wymuszały na ubogich przemieszczenie się z tych miejsc. Redem-
ptoryści jednakże nie przemieścili się. Utrzymują te domy, często nie posługując już ubogim, a swą 
obecność usprawiedliwiają po prostu zaangażowaniem pastoralnym. Jest ono wartościowe, jednak 
często nie wyraża prawdziwego charyzmatu CSsR.
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rystów, członków afi liowanych zgromadzeń zakonnych oraz świeckich 
współpracowników, ale także cały aspekt ekonomiczny oraz wszystkie 
inne potrzeby związane z naszą misją. Koncentracja tych sił dla misji czę-
sto domaga się ofi ary, będącej ceną i znakiem nawrócenia. 

W tym względzie warto wspomnieć także o potrzebie szukania prak-
tycznych dróg, które pozwolą ludziom świeckim przyłączyć się do re-
demptorystów w przeżywaniu ich charyzmatu i misji. Nie chodzi tu jednak 
o czysty praktycyzm, lecz o postrzeganie tego wymiaru jako daru Ducha 
Świętego dla Zgromadzenia i dla Kościoła. Tym bardziej że zasada piąta 
podkreśla, iż „restrukturyzacja dla misji wymaga stowarzyszania się Jedno-
stek, w ciągłym poszukiwaniu wspólnej drogi”. Restrukturyzować sposób 
dysponowania środkami na rzecz misji oznacza, że żadna prowincja nie 
może podejmować się własnej misji w odosobnieniu, oznacza współpracę 
i ustanowienie nowych form zjednoczenia pomiędzy jednostkami, zawsze 
na rzecz lepszej posługi misyjnej. Każda jednostka musi pokonywać będą-
ce nie do zaakceptowania postawy rywalizacji i podziału, które mogą stać 
się źródłem skandalu. Owo zjednoczenie może przybierać różne formy, 
takie jak np.: federacja, braterska współpraca, działanie w sieci czy inne34. 

Nie bez znaczenia dla duchowości restrukturyzacji pozostaje także re-
fl eksja teologiczna, stąd zasada szósta wskazuje, że „istotną częścią naszej 
misji, zarówno w przeszłości, jak i w naszych czasach, jest refl eksja teolo-
giczna zakorzeniona w doświadczeniu duchowym i duszpasterskim. Nowe 
uruchomienie naszych zasobów teologicznych jest istotne dla dzisiejszych 
wyzwań restrukturyzacji dla misji”. W misji Zgromadzenia Najświętszego 
Odkupiciela w obecnych czasach potrzeba stymulacji w zakresie formacji 
ciągłej, na poziomie specjalizacji (w szczególności w zakresie teologii mo-
ralnej i pastoralnej), a także współpracy w obrębie tych specyfi cznych dzie-
dzin, które związane są z charyzmatem redemptorystów. Zasada siódma 
mówi o nawróceniu w wymiarze wspólnotowym i uniwersalnym, i zwra-
ca uwagę na „uczestnictwo i współodpowiedzialność”. Uświadamia współ-
braciom, że „proces restrukturyzacji obejmie wszystkich redemptorystów 
i świeckich współpracowników, oraz, w pewien sposób, tych wszystkich, 
wśród których pełnimy naszą misję. Dlatego proces uwrażliwiania i pogłę-
biania świadomości będzie towarzyszył procesowi restrukturyzacji”.

34 Por. XXIII Kapituła Generalna (2009), Dokument końcowy, Decyzje, 1.12.
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5. Profi l redemptorysty ukształtowany przez restrukturyzację

Proces restrukturyzacji podjęty przez Zgromadzenie Najświętszego 
Odkupiciela trwa od lat, jednak wciąż znajduje się dopiero w początko-
wej fazie. Historia oceni kiedyś zasadność wizji i projektów, jakie Instytut 
wyznacza i  formułuje poprzez kapituły i  dokumenty zarządów general-
nych i  prowincjalnych oraz umiejętność wcielania w  życie ich postano-
wień. Aby zreasumować różnorodne aspekty restrukturyzacji nakreślone 
przez Zgromadzenie, warto na zakończenie przywołać „charakterysty-
kę redemptorysty w  zrestrukturyzowanym Zgromadzeniu”, opracowaną 
przez XXIV Kapitułę Generalną, która ukonkretnia i scala te aspekty. Cha-
rakterystyka ta nie szkicuje jednak „duchowej” sylwetki redemptorysty, ale 
konsekwentnie, w duchu dokumentów Zarządu Generalnego, ukazuje jej 
aspekt „zewnętrzny”, opisuje postawy redemptorysty przenikniętego du-
chowością restrukturyzacji: 

Współbrat ten będzie uczestniczyć w programie nowicjatu prowa-
dzonego we współpracy pomiędzy różnymi Jednostkami, zazwyczaj 
należącymi do tej samej Konferencji. Wejdzie w relacje ze współbraćmi 
z innych krajów, kultur, a może nawet języków. W czasie swojej forma-
cji początkowej pozna charyzmat Zgromadzenia oraz specyfi czne bo-
gactwo ducha i działania apostolskie własnej Jednostki. Z naszej historii 
nauczy się, że ciągła odnowa i restrukturyzacja były zawsze istotne dla 
kontynuacji naszej misji. Składając śluby, zaangażuje się na rzecz całego 
Zgromadzenia, a nie tylko swojej Jednostki. Zaangażowanie to znajdzie 
swój praktyczny wyraz w ramach Jednostki i Konferencji, do których 
on należy. Będzie on musiał posiąść szersze zrozumienie zmieniających 
się uwarunkowań, rzeczywistości ludzkich i apostolskich priorytetów 
nie tylko własnej Jednostki, ale całej Konferencji, w skład której wcho-
dzi jego Jednostka. Na przykład, pozna zjawisko migracji w  regionie 
geografi cznym, który obejmuje jego Konferencja. Posługując się jesz-
cze innym przykładem, będzie on w stanie uczestniczyć w specyfi cznej 
posłudze sanktuaryjnej redemptorystów w swojej Konferencji, która to 
posługa staje się coraz ważniejsza w świetle nowego fenomenu wzro-
stu religijności ludowej. Przede wszystkim, będzie miał świadomość, że 
przynależy i chętnie uczestniczy w misji Zgromadzenia na całym świe-
cie, które bierze na serio wyzwanie do wyczulenia na znaki czasu i po-
dejmuje żywotne decyzje apostolskie, odpowiadające w sposób zawsze 
nowy na nasze wezwanie do misji35. 

35 Tamże, 6.12–6.17.
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Charakterystykę tę należy czytać zawsze i nieodłącznie w kontekście 
Konstytucji CSsR, porównując ją zwłaszcza z „sylwetką duchową” nakre-
śloną przez konst. 20, gdyż postawa redemptorysty wchodzącego na drogę 
restrukturyzacji jest konsekwencją, konkretnym przejawem duchowości 
przeżywanej przez niego według Konstytucji.

Riassunto

Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi), sforzandosi di essere fedele 

alla sua vocazione, ha intrapreso da alcuni anni il cammino della r i s t r u t t u r a z i o n e. 

Esso non riguarda soltanto l’organizzazione, ma è un processo di conversione radicale e di 

rinnovamento profetico, suscitato dallo Spirito, che guida la Congregazione a esaminare 

costantemente, se essa rimane fedele alla sua stessa missione, specialmente nel contesto 

del mondo globalizzato e in continuo cambiamento. L’articolo esamina il problema della 

ristrutturazione nei documenti della Congregazione. Nello sviluppo storico del pensiero 

sulla ristrutturazione, focalizza soprattutto gli aspetti spirituali, in quanto base imprescin-

dibile di ogni rinnovamento strutturale nella Chiesa.

Marek Kotyński, redemptorysta, studiował teologię duchowości na Gregorianum 

oraz w Teresianum w Rzymie, gdzie zdobył stopień doktora teologii. Wykłada pro-

blematykę fi lmu w kulturze chrześcijańskiej w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW 

w Warszawie. Jest też wykładowcą Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego 

i Podyplomowego Studium Kierownictwa Duchowego w Warszawie oraz WSD Re-

demptorystów w Tuchowie. Autor książek i artykułów dotyczących duchowości baro-

ku, interesuje się też współczesnymi zagadnieniami teologicznymi: duchowością życia 

konsekrowanego oraz problematyką ekspresji doświadczenia religijnego w kulturze, 

zwłaszcza w sztuce i w fi lmie.
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